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

ُج ْم ِلة ال َب�شر « .

العماد الأ�صفهانى

حقـــوق الطبــع حمفوظــة
لـوزارة ال�شـ�ؤون القــانونية

كلمات م�ضيئة

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

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

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

ب�سم الله الرحمن الرحيم

مقــدمــــــة
الحمد هلل رب العالمين  ،وال�صالة وال�سالم على المبعوث رحمة للعالمين ،
�سيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه الطيبين الطاهرين  ،وبعد ، ...
تت�شرف وزارة ال�ش�ؤون القانونية �أن تقدم للم�شتغلين بالقانون والباحثين
والمهتمين بمو�ضوعاته كتابها الثامن 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 .
ويحتوي الكـتاب  ،وفقـا لما جـرى عليه العمـل في الإ�صـدارات ال�سابقة ،
ن�صـــو�ص الفتــاوى ال�صادرة عن الوزارة في العـام الميـالدي المن�صـرم 2013م
م�سبوقـة بالمبـادئ القانونيـة الم�ستخل�صـة منها  ،مرتبـة ح�ســب ت�سل�سلهــــا
المو�ضوعي والزمني .
و�إذ ننــوه بالجهد الذي بذلــه كــل مـن الم�ست�شـار م�ساعـد �أول � /صالح بن
علي المحـروقـي  ،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
رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضــــــــــوع

( �أ )
اتفاقية  -اتفاقيات منح امتياز �إدارة وت�شغيل الموانئ -
مدى جواز منح امتياز ح�صري منف�صل وخارج �إطار �أي
اتفاقيات امتياز لإدارة وت�شغيل الموانئ .

الم�ستقر عليه في اتفاقيات منح امتياز �إدارة وت�شغيل
الموانــئ �أن الحكومــة ت�ضع المينــاء وكافــة من�ش�آتــه
وت�سهيالته ومرافقه ح�سب الو�ضع القائم تحت ت�صرف
الطرف المتعاقد معها طوال مدة �سريان اتفاقية منح
االمتياز مقابل �إيجار �سنوي  ،وتلتـزم الحكومـة بعـدم
�إبرام �أي عقد �إيجار مع �أي طرف ثالث يترتب عليه
منح ذلك الطرف الحق في االنتفاع ب�أي جزء من منطقة
االمتيـاز  ،با�ستثنــاء عقود الإيجار ال�ساريـة فـي تاريـخ
�إبرام االتفاقية  ،وتمنح االتفاقية الطرف المتعاقد مع
الحكومة لإدارة وت�شغيل الميناء الحق في االنتفاع بكافة
�أ�شكـال االنتفــاع بمنطقـة االمتيـاز وفي حدود الغــر�ض
الذي تحدده االتفاقية  -مقت�ضى ذلك � -أن انتفاع �أي
طرف ثالث بجزء �أو بع�ض خدمات منطقة االمتياز
يخ�ضع للقواعـد التي يحددها الطــرف �صاحــب حق
االمتياز با�ستثنــاء عقود الإيجار ال�سارية مع الأطراف
الم�ست�أجرة داخل منطقة االمتياز وقت �إبرام االتفاقية -
تنتقل تلك العقود من الحكومة �إلى الطرف المتعاقد
معها بموجب اتفاقية االمتياز وتظل �سارية ب�شروطهـا
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املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

�إلى موعد انتهاء كل عقد على حدة �أو طبقا لما تحـدده
اتفاقية االمتيـاز  -مـ�ؤدى ذلك  -ال يجوز للجهـة الإداريـة
منح �أي �شركة حق امتياز ح�صري منف�صل في االنتفاع
بجـزء من منطقـة االمتيـاز في الموانئ المبــرم معهـا
اتفاقيات امتياز لإدارتها وت�شغليها  -يجوز لها منح �أي
�شركة حق االنتفاع بجزء من الميناء في حدود الغر�ض
الالزم لمبا�شرة ن�شاطها في الموانئ التي لم تبرم ب�ش�أنها
اتفاقية امتياز  -تطبيق .

�أحكام ق�ضائية  -قاعدة الأثر الن�سبي للأحكام  -تكون
حجيتها مق�صورة على �أطراف الخ�صومة في الدعوى
وال يمتد �أثرها �إلى غيرهم .

طبقـا لن�صـو�ص قانون محكمـة الق�ضـاء الإداري ال�صـادر
بالمر�سـوم ال�سلطانـي رقم  99/91فـ�إن �أحكــام الدائـرة
االبتدائية قابلة لال�ستئناف  -ال يترتـب على ا�ستئنـاف
الحكـم وقـف تنفيـذه �إال فـي حالتـين  :الأولى �إذا �أمـرت
الدائرة اال�ستئنافية بـذلك  ،والحالة الثانية �إذا كان قد
ت�ضمن الحكم ال�صادر من المحكمة �إلزام �أحد الخ�صوم
بـ�أداء مبالـغ ماليـة للخ�صـم الآخر  -الأحكــام الق�ضائيـة
تحوز حجية بين طرفيها وال تمتد �إلى غيرهم ممن لم
يكن خ�صما في الدعوى ا�ستنادا �إلى قاعدة الأثر الن�سبي
للأحكام  -تطبيق .
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املو�ضــــــــــوع

اخت�صا�ص  -االخت�صا�صات المعقودة لأ�شخا�ص القانون
العام  -قواعد االخت�صا�ص من النظام العام .

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة
3/22

212

الم�ستقـــر عليـــه �أن االخت�صا�صــات المعقـودة قانونــا
لأ�شخا�ص القانون العام تقابل الأهليــة بالن�سبــة للأفراد
و�أن قواعد االخت�صا�ص تتعلق بالنظام العام  ،فللم�شرع
ح�صريـا بيان حدودهــا ومداهـا  ،وذلك بموجـب �سند
�إن�شائها ونظامها القانوني  -مقت�ضى ذلك  -ال يجوز لتلك
الأ�شخا�ص التنازل عنها �أو االنتقا�ص منها �إال في الحدود
التي بينهـا الم�شرع  ،كمــا ال يجوز لها تجــاوز الحـدود
والمــدى الــذي ر�سمـــه الم�شـرع لتلك االخت�صا�صــات
وال�صالحيات انحرافا منها عن الأهـداف التــي �أن�شئـت
لأجلهـا  ،كما �أن الم�شـرع حدد ح�صرا لوحـدات الجهاز
الإداري للدولة اخت�صا�صات معينـة تمـار�س كــل منها
اخت�صا�صاتها المر�سومة لها دون حيد �أو انحراف عما
�أن�شئت من �أجله وبح�سب المرفق القوامة عليه  -تطبيق .

اخت�صا�ص  -اللجان ذات الطابع الخدمي �أو التوعوي
�أو الفني التي ت�شكل في الواليات  -الجهة المخت�صة
بت�شكيل هذه اللجان .

لكــل جهــة �أ�سنــد �إليها الم�شرع اخت�صا�صات معينــة
في نطاق جغرافي محدد �أن ت�شكل ما ت�شاء من اللجان ذات
الطابع الخدمي �أو التوعوي �أو الفني  ،والتي من خاللها
تمار�س �إحدى الم�سائل التي تندرج في اخت�صا�صاتها
ولهـا �أن ت�ستعيـن بمـن ت�شـاء مــن المخت�صيـن وذوي
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املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

الخبـرة ال �سيمـا العاملين فـي وحـدات الجهـاز الإداري
للدولة الأخرى بعد التن�سـيق مع هذه الجهات احتراما
و�إعمــاال لقواعـــد االخت�صا�ص  -تختلـــف كـل لجــنـة
عن الأخرى وتبا�شر عملها تحت �إ�شراف الجهة المعنية
وترفع تقاريرها �إلى الوزير المعني  -م�ؤدى ذلك � -أن
الجهة الإدارية الم�س�ؤولة عن اللجان وعن �أعمالها هي
الجهة المخت�صة بت�شكيل تلك اللجان  -تطبيق .

اخت�صـا�ص  -قانــون الإجــراءات الجزائيــة  -الجهــة
المخت�صة ب�إحالة الدعوى �إلى �أي محكمة �أخرى مخت�صة
نوعيا بها .
حدد الم�شرع في معر�ض تنظيمـه الخت�صا�ص المحاكم
في المواد الجزائيـة بموجب المادة ( )141من قانــون
الإجــراءات الجزائيــة ال�صـــادر بالمر�ســوم ال�سلطاني
رقــم  ، 99/97االخت�صـا�ص بالمكــان الذي وقعــت فيــه
الجريمة �أو الذي يقيم فيه المتهم �أو الذي يقب�ض عليه
فيه � -أجـاز �إحالـة الدعوى العموميـة �إلــى �أي محكمــة
�أخــرى مخت�صة نوعيـا بالدعـوى علـى �أن يكـون ذلك
بقـرار مــن وزيــر العدل لأ�سباب يقدرهــا وبناء عــلى
طلب رئي�س المحكمة المخت�صة �أو المدعي العام  -عــدم
تعديل �أو �إلغاء ن�ص المـادة ( )141الم�شـار �إليـه �صراحـة
�أو �ضمنــا  -مـ�ؤدى ذلك � -أن اخت�صا�ص وزير العدل
الوارد في المادة ( )141المذكورة يبقى قائمــا ونافــذا
�إلى �أن يتم تعديله �أو �إلغا�ؤه  -تطبيق .
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املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

اخت�صا�ص  -وزارة التعليم العالي  -هي الجهة المخت�صة
بتنفيـذ قانــون البعثــات والمنح والإعانـات الدرا�سيــة
و�إ�صدار الئحته التنفيذية .

1/22

�أرا�ض  -نظـام ا�ستحقاق الأرا�ضـي الحكوميـة  -مـدى
�صحة �إجـراءات �سحــب القرعة علـى �أرا�ض لطلبــات
�سابقة على المر�سوم ال�سلطاني رقم  2010/79الذي ق�ضى
بعدم االعتداد بالطلبات المقدمة قبل العمل ب�أحكامه .

60

حظر الم�شرع بمقت�ضى �أحكام النظام الأ�سا�سي للدولة
على �أي جهـة بالدولـة  ،ومن بينهـا وحدات الجهــاز
الإداري للدولــــة � ،إ�صـدار �أنظمـة �أو لوائـــح �أو قــرارات
�أو تعليمات تخالف �أحكام القوانين والمرا�سيــم النافذة
�أو المعاهــدات واالتفاقيــات الدولية التــي هي جــزء
من قانون البالد  -عهد الم�شرع �إلى وزارة التعليم العالي ،
دون غيرها  ،االخت�صا�ص بتنفيـذ قانون البعثات والمنح
والإعانات الدرا�سية و�إ�صدار الئحته التنفيذية  -تطبيق .

حظر النظام الأ�سا�سي للدولة على �أي جهـة في الدولة
�إ�صدار �أنظمة �أو لوائح �أو قرارات �أو تعليمات تخالف
�أحكام القوانين والمرا�سيم النافذة  -قرر الم�شرع تنظيما
جديـدا لمنـح الأرا�ضـي التجاريـة وال�سكنيــة التجاريـة
وال�صناعيـــة بموجـــب �أحكـــام المر�ســـوم ال�سلطاني
رقـم  2010/97حدد بموجبـه �شــروط تمليــك المواطــن
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

قطعة الأر�ض � -أف�صـح الم�شرع �صراحة بعــدم االعتـداد
بالطلبات المقدمة قبل العمل ب�أحكامه  -الم�ستقر عليه
�أن القانون الجديد بما له من �أثر فوري مبا�شر تبد�أ واليته
من يــوم نفاذه على ما �سوف ين�ش�أ من �أو�ضاع قانونيــة
في ظلـه  ،والأو�ضاع القانونية التي بد�أ تكوينها في ظــل
الو�ضـع القديـم  ،ولم يتـم التكويـن �إال فـي ظـل القانـون
الجديـد  ،وكـذلك على الآثار الم�ستقبليـة التي تترتب
ابتداء من تاريـخ نفاذ القانون الجديد بالن�سبـة لو�ضع
قانونـي حدث قبل هذا التاريخ � -أثر ذلك  -عـدم �صحـة
�إجـراءات �سحب القرعة علـى �أرا�ض لطلبات �سابقــة
على المر�سوم ال�سلطاني رقم  - 2010/79تطبيق .

اعتمـاد �أكاديمــي  -نظام الهيئة العمانيــة لالعتمــاد
الأكاديمي ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم - 2010/54
خ�ضـوع م�ؤ�س�سات التعليم العالي للأنظمـة والمعاييــر
والإجراءات الخا�صة باالعتماد الأكاديمي التـي ت�ضعهـا
الهيئة العمانية لالعتماد الأكاديمي .

�ألزم الم�شرع بموجب نظام الهيئة العمانية لالعتماد
الأكاديمي ال�صادر بالمر�سـوم ال�سلطانــي رقــم 2010/54
م�ؤ�س�سـات التعليم العالي الحكوميـة والخا�صة وغيرها
من الجهـات المعنيــة بالتقيــد بالأنظمــة والمعاييـــر
والإجراءات الخا�صة باالعتماد الأكاديمي التي ت�ضعهــا
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املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

الهيئة العمانية لالعتماد الأكاديمـي  -كما نـاط بالهيئـة
تنظــيم جـودة التعليـم العالي في ال�سلطنـة والمحافظـة
على الم�ستـوى الـذي يحقق المعايير الدوليـة وت�شجيع
م�ؤ�س�سات التعليم العالي على تح�سين جودتها الداخلية
 م�ؤدى ذلك � -أن م�ؤ�س�سات التعليم العالـي الحكوميــةوالخا�صة وغيرها من الجهات المعنية ملزمة بالتقيد
بالأنظمــة والمعاييــر والإجراءات الخا�صــة باالعتمـاد
الأكاديمي التي ت�ضعها الهيئة  -تطبيق .

�إعفاء  -قانون الجمارك الموحد لدول مجل�س التعاون
لدول الخليج العربية  -خ�ضوع كافة الب�ضائع التي تدخل
الدولة لل�ضرائب الجمركيــة بموجـــب التعرفــــة
الجمركية الموحدة وللر�سوم المقررة ك�أ�صـل عــام -
�إعفاء من ال�ضرائب الجمركية "الر�سوم الجمركية" -
�ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة لتعديل قانون
الجمارك الموحد والئحته التنفيذية وفقــا للإجــراءات
القانونية .
�أر�سى الم�شرع بموجب �أحكام قانون الجمارك الموحد
لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية حكما عاما
يق�ضـي بخ�ضـوع كافــة الب�ضائع التي تدخــل الدولــة
لل�ضرائب الجمركية بموجب التعرفة الجمركيـة الموحدة
وللر�سوم المقررة  ،دون تفرقــة في هذا الخ�صو�ص
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333

املو�ضــــــــــوع
بيــن الأ�شخــا�ص االعتبارية العامة ووحــدات الجهـــاز
الإداري للدولة من جانب و�أ�شخا�ص القانون الخا�ص
من جانـب �آخر  -ا�ستثنــاء من ذلك  -يعفــي مـــا ورد
الن�ص عليه في قانون الجمارك الموحد وفي االتفاقية
االقت�صاديـــة الموحـدة لدول مجلـ�س التعــاون لـــدول
الخليج العربيـــة و�أي اتفاقية دوليــة �أخــرى في �إطار
المجلـ�س � -سبب تقرير هذا اال�ستثنــاء بتلك الكيفية
هو االتحاد الجمركي القائم بين دول مجل�س التعـــاون
ومـا ي�ستلزمــه من وحدة في نقطـة الدخول والتح�صيل
الم�شتـــرك لل�ضريــبـة " الر�ســوم " الجمركيــة تجــــاه
العالم الخارجي  -ق�صر الم�شرع بموجــب �أحكــام هذا
القانون حــاالت الإعفــاء من ال�ضريبة الجمركيــة على
الإعفاءات الدبلوما�سية والع�سكرية والأمتعة ال�شخ�صية
والأدوات المنزليـة وم�ستلزمــات الجمعيـات الخيريــة
والب�ضائع المعــادة  -نـــاط الم�شــرع بلجنــة التعــاون
المالي واالقت�صادي لدول المجل�س �سلطة �إقرار الالئحة
التنفيذية لهذا النظام " القانون " و�أن يتم �إ�صدارها وفقـا
للأداة القانونية لكل دولة  -م�ؤدى ذلك � -ضرورة اتخاذ
الإجراءات القانونيـة الالزمــة لتعديل قانون الجمـارك
الموحـد والئحتــه التنفيذية وفقا للإجراءات القانونيــة
المقررة  -تطبيق .
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضــــــــــوع

ال�سلطة الق�ضائية  -ا�ستقاللها  -عدم التزامها بما ي�صدر
عن الجهة التي ناط بها الم�شرع �إبداء الر�أي القانوني
في المرا�سيم ال�سلطانية والقوانين واللوائح .

تتمتـــع ال�سلطــة الق�ضائيــة التـي تتوالهــــا المحاكــم
على اختالف �أنواعها ودرجاتها باال�ستقــالل بمقت�ضــى
ن�صـو�ص النظـام الأ�سا�سـي للدولة ال�صــادر بالمر�ســـوم
ال�سلطاني رقم  - 96/101من مقت�ضيات ا�ستقالل ال�سلطـة
الق�ضائية  -عدم جواز تدخل �أي جهة �أخرى في الق�ضايــا
�أو في �ش�ؤون العدالة وي�شكــل مثل هذا التدخل جريمــة
يعاقــب عليها القانون  -القول ب�إلزام المحاكم بالر�أي
القانوني �أو التف�سير الذي تراه وزارة ال�ش�ؤون القانونية
يعتبـر تدخـال غيـر جائــز في الق�ضايا و�شــ�ؤون العدالة
كمـا �أنــه يمـ�س ا�ستقاللها وينال من �سلطــان الق�ضــاة
في ق�ضائهم  -جاءت المادة ( )69من النظام الأ�سا�سي
للدولة مبينة ومحددة الخت�صا�صات الجهة التي تتولى
�إبـداء الــر�أي القانونـي للــوزارات والجهات الحكوميــة
الأخرى  -مـ�ؤداه  -اقت�صـار دور هذه الجهــة على �إبــداء
الر�أي القانونـي لهذه الجهات المن�صو�ص عليها ح�صـرا
في النظـام الأ�سا�سـي للدولة  -ال�سلطة الق�ضائية لي�ست
من الوزارات �أو الجهات الحكومية الأخرى  -مقت�ضاه -
�أن مـا ت�أخـذ به الجهـة التـي ناط بها الم�شـرع �إبـداء
الـر�أي القانونـي فــي المرا�سيــم ال�سلطانيــة والقوانـين
واللوائح والقرارات الوزاريـة ال يعتـبر ملزمــا لل�سلطـة
الق�ضائية  -تطبيق .
- 17 -

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة
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182

املو�ضــــــــــوع

النظام الأ�سا�سي للدولة � -أحكام ال�ضرائب والتكاليف
العامة  -وجوب االلتزام بها من قبل الجهات الحكومية
فيما ت�صدره من لوائح وقرارات وما تبرمه من عقود .
�أر�سـى النظــام الأ�سا�سـي للدولـة �أ�سـ�س ودعائـم النظــام
القانوني لل�ضرائب والتكاليف العامـــة الأخــرى را�سمــا
للم�شرع حــدود ونطـاق هذا النظـام  -العــدل وتنميــة
االقت�صاد الوطني همــا �أ�سـا�س فر�ض ال�ضريبـة وغيرها
من التكاليـف العامـة � -أداء ال�ضرائـب واجــب قانونــي
على المكلفين ب�أدائها  -حظر �سريان القوانين المنظمة
لل�ضرائب ب�أثر رجعي  -غايـر النظـام الأ�سا�سـي للدولــة
بين ال�ضرائب العامة وبين غيرهـا من التكاليف العامة
(كال�ضرائـب المحليــة والر�سـوم) م�ستلزمــا �أن يكــون
�إن�شاء وتعديل و�إلغاء الأولى بقانون و�أن يكـون الإعفاء
من �أدائها في الحاالت المن�صو�ص عليها في القانون ،
تاركا الثانية للقواعد العامة الم�ستقرة في هذا ال�شـ�أن ،
والتي تق�ضي ب�أن يكون �إن�شاء وتعديل و�إلغاء ال�ضرائب
والر�سوم والإعفاء منها بنــاء على قانون  -علـــى كــل
جهة في الدولة االلتزام بالأ�س�س والدعائم التي �أر�ساها
النظام الأ�سا�سي للدولة وعدم مخالفتها �سواء ب�إ�صــدار
�أنظمــة �أو لوائح �أو قرارات �أو تعليمات  ،ومن باب �أولى
ت�ضمينها ما تبرمه من عقود مع الغير  -تطبيق .
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة
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136

املو�ضــــــــــوع

النظام الأ�سا�سي للدولة  -فو�ض القانون في تحديد الجهة
التي تتولى �إبداء الر�أي القانوني و�صياغة م�شروعات
القوانيـن واللوائح والقرارات ومراجعتهــا � -أثــر عــدم
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 قـرارات �أو تعليمات تخالف
�أحكام القوانين والمرا�سيم ال�سلطانية النافذة �أو المعاهدات
واالتفاقيات الدولية التي هي جزء مـن قانـون البـالد -
كما فو�ض القانون في تحديد الجهة التي تتولى �إبداء
الر�أي القانوني للوزارات والجهات الحكومية الأخرى ،
وتقوم ب�صياغة م�شروعات القوانين واللوائح والقرارات
ومراجعتهـا  -ناط الم�شــرع بـوزارة ال�شـ�ؤون القانونيــة
االخت�صا�ص بمراجعة م�شروعات المرا�سيم ال�سلطانية
والقوانيـــن واللوائــح والقــرارات الوزاريـــة المقدمــة
من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية قبل �إ�صدارها
ون�شرهــا في الجريــدة الر�سمية  -يجــب ن�شــر هــذه
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 �آخـر  ،واعتبر الم�شـرع الن�شـر قرينــة
على علم الكافة بها  -توخى الم�شرع بذلك �سالمة هذه
القوانين والقرارات من مظنة مخالفتها لأحكام النظام
الأ�سا�سـي للدولــة � ،أو تعار�ضهـا مع القوانيــن واللوائـح
ال�سارية  -تعتبر مراجعة الت�شريعــات من قبــل وزارة
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املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

ال�ش�ؤون القانونية قبل �إ�صدارها ون�شرها في الجريدة
الر�سمية �إجراء جوهر ّيا ال فكاك منه � -أثر عدم التقيد
بهذا الإجراء  -تطبيق .

النظام الأ�سا�سي للدولة  -فو�ض القانون في تحديد الجهة
التي تتولى �إبداء الر�أي القانوني و�صياغة م�شروعات
القوانيـن واللوائــح والقرارات ومراجعتهـا � -أثــر عــدم
التقيد بعر�ض اللوائح والقرارات على هذه الجهة .

حظر النظام الأ�سا�سـي للدولـة على �أي جهـة في الدولة
�إ�صدار �أنظمة �أو لوائح �أو قرارات �أو تعليمات تخالف
�أحكام القوانين والمرا�سيم ال�سلطانية النافذة �أو المعاهدات
واالتفاقيـات الدوليـة التـي هـي جـزء من قانون البالد -
كما فو�ض القانون في تحديد الجهة التي تتولى �إبـداء
الـر�أي القانوني للوزارات والجهات الحكومية الأخرى ،
وتقوم ب�صياغة م�شروعات القوانين واللوائح والقرارات
ومراجعتهـا  -نـاط الم�شرع بـوزارة ال�شــ�ؤون القانونيـة
االخت�صا�ص بمراجعة م�شروعات المرا�سيم ال�سلطانيـــة
والقوانيـن واللوائـح والقرارات الوزاريــــة المقدمـــة
من الوزارات وكافة الوحدات الحكوميـة قبــل �إ�صـدارها
ون�شرهــا في الجريــدة الر�سميــة  -يجـب ن�شــر 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 �آخـر  ،واعتبـر الم�شـرع الن�شر قرينـة
على علم الكافة بهـا  -توخى الم�شرع بذلك �سالمة هذه
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

القوانين والقرارات من مظنة مخالفتها لأحكام النظام
الأ�سا�سـي للدولـة � ،أو تعار�ضهــا مـع القوانين واللوائــح
ال�ساريـة  -تعتبـر مراجعـة الت�شريعـات من قبـل وزارة
ال�ش�ؤون القانونية قبل �إ�صدارها ون�شرها في الجريدة
الر�سمية �إجراء جوهريا ال فكاك منه � -أثر عــدم التقيد
بهذا الإجراء  -تطبيق .

الأمانـة الفنيـة للجنـة الوزارية للتخ�صـي�ص  -قانــون
التخ�صيـ�ص  -الجهة التي تبا�شـر اخت�صا�صـات الأمانـة
الفنية بعد �إلغاء وزارة االقت�صاد الوطني .

لجاللة ال�سلطان  ،حفظه الله ورعاه  ،اخت�صا�صا ح�صريا
ب�إن�شاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة و�إلغائها
طبقا لن�ص المادة ( )42من النظام الأ�سا�سي للدولة -
بموجب �أحكـام المر�سـوم ال�سلطاني رقم � 2012/30آلت
�إلى الأمانـة العامـة للمجلـ�س الأعلــى للتخطيــط لهــذا
المجل�س مخ�ص�صات وموجـودات بعــ�ض التق�سيمـات
التنظيمية بوزارة االقت�صاد الوطني " الملغاة "  ،ومنها
مخ�ص�صــات وموجودات المديريــة العامـــة ل�شـــ�ؤون
القطاع الخا�ص  ،كمـا نقـل �إليهـا جميع موظفـي تلك
التق�سيمات بذات درجاتهم المالية  -بموجـب �أحكام
المر�سـوم ال�سلطانــي رقـــم  2012/32ب�إ�سنـــاد بعــ�ض
االخت�صا�صـات  ،عُ ِهــدَ �إلى وزارة الماليـة بممار�ســة
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

اخت�صا�صات و�صالحيــات وزارة االقت�صـاد الوطنــي
" الملغاة " المن�صـو�ص عليها في قانون التخ�صيـ�ص
وقانـون تنظيم وتخ�صيــ�ص قطاع الكهرباء والميـاه
المرتبطة به  -كما عُ هـدَ �إلـى الوزيــــر الم�ســ�ؤول عــن
ال�ش�ؤون المالية بممار�ســة االخت�صا�صات وال�صالحيـات
المقـررة لوزير االقت�صاد الوطني في هذين القانونين
 م�ؤدى ذلك  -اخت�صـا�ص وزارة الماليــة بممار�ســةاخت�صا�صات و�صالحيات الأمانة الفنية للجنة الوزارية
للتخ�صي�ص المن�صو�ص عليها في قانون التخ�صي�ص -
تطبيق .

الهيئة العامة للكهرباء والمياه � -أهداف الهيئة  -ال يجوز
لها الدخول في �شراكة تهدف �إلى تحقيق الربح .

حدد الم�شرع في نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه
ال�صــادر بالمر�ســوم ال�سلطانــي رقــم � 2009/58أهــداف
الهيئة  ،ومن بينها تنمية الموارد الب�شرية بالهيئة  -خول
الم�شرع الهيئة في �سبيل تحقيق هذه الأهداف ممار�سة
كافة ال�صالحيات  ،ومنها � ،إعداد وتنفيذ برامج تدريب
وت�أهيل ورفع كفاءة العاملين بالهيئة  -كما خول الهيئة
ت�أ�سي�س �أو توجيه �شركة الكهربـاء القاب�ضـة لت�أ�سـي�س
�شركـات جديـدة لغر�ض �إعادة هيكلة قطاع المياه غير
المرتبـط وتخ�صي�صه و�إعـداد منهـاج التحويـل الـالزم
لذلك في �إطار ال�سيا�سة المعتمدة من مجل�س الوزراء -
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

مايز الم�شرع في نظام الهيئات والم�ؤ�س�سات العامة
بين الهيئات والهيئات العامة  ،وبين الم�ؤ�س�سات العامة -
تهدف الهيئات والهيئات العامة �إلى �إدارة مرفق يقوم
على م�صلحة �أو خدمة عامة  ،دون ال�سعي �إلى تحقيق
ربح �أو فائ�ض مالي  ،بينما تهدف الم�ؤ�س�سات العامة
�إلى الم�شاركة في تنمية االقت�صاد الوطني  ،ويكون لها
طبيعة تجارية � ،أي تهدف �إلى تحقيق ربح  -م�ؤداه -
عدم جواز دخول الهيئة والهيئة العامة طرفا في �شراكة
تهدف �إلى تحقيق الربح  -تطبيق .

امتياز  -اتفاقيات االمتياز  -النظام الأ�سا�سي للدولة -
�ضرورة عر�ض اتفاقيات االمتياز على مجل�س الوزراء ثم
عر�ضها من قبل مجل�س الوزراء على مجل�س عمان .

حظر النظـام الأ�سا�سـي للدولة منح امتيـاز �أو ا�ستثمـار
مورد من موارد البالد العامة �إال بموجب قانون ولفترة
زمنية محددة  ،وبما يحفظ الم�صالح الوطنيــة  -نــاط
بمجلـ�س الوزراء رفع التو�صيــات �إلى جاللـة ال�سلطــان
فــي الأمـــور االقت�صاديـــة وال�سيا�سيـــة واالجتماعيــة
والتنفيذية والإدارية التي تهم الحكومة بما في ذلك
اقتراح م�شروعات القوانين والمرا�سيم  -يجب �إحالة
م�شروعات القوانين التي تعدها الحكومة �إلى مجل�س
عمان لإقرارها �أو تعديلها ثم رفعها مبا�شرة �إلى جاللة
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

ال�سلطان لإ�صدارها  -يترتب على منح امتياز �أو ا�ستثمار
مورد من موارد البالد العامة بغير الأداة التي حددها
النظـام الأ�سا�سي للدولة �أن يكون هذا الإجــراء م�شوبــا
بعوار د�ستوري  -م�ؤدى ذلك � -ضرورة عر�ض اتفاقيات
االمتياز على مجل�س الوزراء ثم عر�ضها من قبل مجل�س
الوزراء على مجل�س عمان  -تطبيق .

(ت)
تخ�صي�ص  -قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء
والمياه المرتبطـة به � -سريــان المادة ( )144منـه علــى
من تنتهــي خدمتــه ب�سبــب الوفـاة مــن الموظفيــن
المنقولين من وزارة الإ�سكان والكهرباء والمياه �آنذاك
�إلى �شركات التخ�صي�ص .

ت�ضمن قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء والمياه
المرتبطة به ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 2004/78
معالجـة لأو�ضـاع العامليــن المنقوليــن �إلى �شركــات
التخ�صي�ص من حيث الحقوق التقاعدية  -قرر معاملتهم
عند انتهـاء خدماتهـم وفقـا لأحكــام قانون معا�شــات
ومكاف�آت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين -
ا�شتـــرط لذلك ا�ستمـــرار الموظـف المنتقل في العمل
في �أي كيان خلف حتى تاريخ انتهاء خدمته  -كما قرر
الم�شرع بموجب المادة ( )144من القانون الم�شار �إليه
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

عــدم جــواز �أن يزيد الفـرق بين �أجــر العامل المنتقــل
في نهاية ال�سنوات الخم�س الأخيرة من خدمته و�أجره
في بدايــة هذه ال�سنوات على ( , )%40فــ�إذا زاد الفــرق
على هذه الن�سبة فال تدخل الزيادة في الأجـر الذي يتخذ
�أ�سا�سا لح�سـاب م�ستحقاتــه التقاعديــة  -م�ؤدى ذلك -
�سريان هذا الحكم على من تنتهي خدمته ب�سبب الوفاة
من الموظفين المنقولين من وزارة الإ�سكان والكهرباء
والمياه �آنذاك �إلى �شركات التخ�صي�ص  -تطبيق .

تخ�صي�ص  -قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء
والمياه المرتبطة به  -مناط الإفادة من الميزة المقررة
با�ستمرار معاملة الموظف ب�أحكام قانون معا�شات
ومكاف�آت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين .

قرر الم�شرع بموجب قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع
الكهربــاء والميـــاه المرتبطة بــه ال�صــادر بالمر�ســوم
ال�سلطانــي رقــم  2004/78ميـــزة للموظفيــن المنتقلين
من وزارة الإ�سكان والكهرباء والمياه (�سابقا) �إلى �شركة
الكهرباء القاب�ضة �أو �أي من ال�شركات المن�صو�ص عليها
في المادة ( )66من القانون  -م�ؤداها � -أنه ال يجوز �أن
تقـل حقوقهـم ومزاياهم الوظيفيـة فــي تلك ال�شركــات
عن مزاياهم وحقوقهم الوظيفية التي كانوا يتقا�ضونهــا
في وزارة الإ�سكـان والكهربــاء والميــاه (�سابقــا) بمــا
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املو�ضــــــــــوع
في ذلك رواتبهم وبدالتهم وذلك في اليوم ال�سابق لتاريخ
التحويل  -كما ي�ستمر خ�ضوعهم فيما يتعلق ب�ش�ؤونهم
التقاعدية لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعـــد الخدمـــة
لموظفـي الحكومة العمانيين  -ي�شترط لذلك ا�ستمرار
الموظف في العمــل في �أي كيـان خلف حتى تاريخ
انتهــاء خدمته  -الكيان الخلــف هو كــل �شخ�ص يتم
التحويــل �إليـه طبقــا لمنهـاج التحويــل  ،وي�شمل
ال�شركات المن�صو�ص عليها في المادة ( )66من القانــون
وال�شركات الجديـدة التي تقوم �شركة الكهرباء القاب�ضة
بت�أ�سي�سهـــا وغيرهــا مـــن ال�شركـــات التابعــــة لهـــا
التــي تقـــوم بتوجيههـــا لغــر�ض �أو نحــــو توفيــــر
�سعة �إنتاجية جديـدة وكـذا �إدارة �أو ت�شغيل �أو �صيانة
بعــ�ض �أ�صولها �أو ما ي�ؤول �إليها من من�شــ�آت كهربائية
�أو �إنتاجية �أو �شبكــات �أو مــا يكــون من تلك المن�ش�آت
مملوكا لمرخ�ص له �ألغيت رخ�صتـه عمال بحكم المادة
( )121من القانون  -منــاط الإفادة من الميزة المقـررة
با�ستمــرار معاملـــة الموظــف ب�أحكام قانون معا�شات
ومكاف�آت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين
هــو ا�ستمرار الموظف المنتقل في العمل في �أي كيان
خلف حتى تاريخ انتهاء خدمته  -يتوافر هذا المناط
في حال االنتقال من كيان خلف �إلى كيان خلف �آخر -
تطبيق .
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املبد�أ ال�صفحة

املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

تفوي�ض  -قانون التفوي�ض والحلول في االخت�صا�صات
ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم  - 2010/17تفوي�ض
ر�ؤ�سـاء الوحـدات الحكوميــة والهيئـات والم�ؤ�س�سـات
العامة في بع�ض اخت�صا�صاتهم  -الفئــات التـي يجــوز
التفوي�ض �إليها .

57

تقادم � -أحكام تقادم الرواتب والأجور وما في حكمها
والم�ستحقة للموظفين قبل الوحدة الحكومية .

64

�أجــاز الم�شـرع بموجـب قانــون التفويـ�ض والحلـول
فــي االخت�صا�صـــات ال�صـــادر بالمر�ســوم ال�سلطانـــي
رقـــم  2010/17للــوزراء ومــن فــي حكمهــم ور�ؤ�ســـاء
الوحدات الحكومية والهيئات والم�ؤ�س�سات العامـــة
وغيرهـا من الأ�شخــا�ص االعتباريــة العامــة التفويـ�ض
في االخت�صـا�ص والتفويـ�ض في التوقيـع  -ق�صر قانــون
التفوي�ض والحلول في االخت�صا�صات الفئات التي يجوز
التفوي�ض �إليها على الأمنـاء العامين ووكــالء الوزارات
ومديري العموم ومن في حكمهم  -م�ؤدى ذلك  -التزام
الجهات التي ت�سري عليها �أحكام هذا القانون بالتقيد
ب�أحكامه و�ضوابطه عند �إ�صدار قرارات التفوي�ض -
�أ�سا�س ذلك � -أن الأ�شخا�ص الجائز التفوي�ض �إليهم وردوا
على �سبيل الح�صر وال يجوز التو�سع في هذه الفئات -
تطبيق .
تتقادم الرواتب والأجور وما في حكمها والم�ستحقة
للموظفين قبــل الوحـدة الحكوميــة بانق�ضـاء خمـ�س
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

�سنوات ميالدية من تاريخ ا�ستحقاقها  -ال ي�سري التقادم
كلمــا وجــد مانع يتعــذر معـه علـى الموظف المطالبـة
بحقه  -ينقطع التقادم بالمطالبة المعتبرة قانونا بما
في ذلك المطالبة الإدارية من قبل الموظف  -يبد�أ تقادم
جديد بمواعيد تقادم جديدة ت�سري من تاريخ انتهاء
الأثر �أو المانع المترتب على �سبب االنقطاع  ،وتكون
مدته خم�س �سنوات ميالدية  -تطبيق .

(ج)
جهـاز الرقابـــة الماليــة والإداريــة للدولــة  -الرقابـة
على الخدمات ال�صحيـة  -اخت�صــا�ص الجهــاز بالرقابة
على الجوانـب الإداريــة المتعلقـة ب�آلية تقديــم تــلك
الخدمـــات وجودتهــا  -عدم اخت�صا�صـه فـي مراقبـــة
الجوانـب الفنيـة المتعلقـة بالخدمـة ال�صحيـة المقدمـة
للمري�ض في الم�ست�شفيات .

�أوكـل الم�شـرع لجهـاز الرقابة الماليـة والإداريـة للدولـة
مهمة الرقابة المالية والإدارية علـى الأمـوال المملوكـة
للدولـة �أو الخا�ضعة لإدارتها �أو الإ�شراف عليها  ،وكافة
الت�صرفـات المالية والإداريــة ف�ضـال عن متابعــة �أداء
الجهات الخا�ضعة لرقابتـه � -أ�سنــد الم�شـرع للجهــاز
االخت�صــــا�ص بالرقابــة الإداريـــة  ،ومنحــه عـــــددا
مـن ال�صالحيـات فـــي �سبيــل ممار�ســة اخت�صا�صاتـــه
مــن بينهـــا بحـــث ال�شكـــاوى التـــي تـــرد للجهاز
عن الإهمـال �أو مخالفـة القوانــين واللوائــح والقرارات
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

المعمول بها  ،وفحـ�ص المخالفــات الماليـة والإداريـة
التي تقع من العامليــن بالجهــات الخا�ضــعة لرقابته -
الرقابة على الخدمـــات ال�صحية المقدمــة للمريـ�ض
فــي الم�ست�شفيـــات  -اخت�صــا�ص الجهــــاز بالرقابـــة
على الجوانـب الإداريــة المتعلقــة ب�آلية تقديــم الخدمة
وجودتها دون الجوانب الفنية المتعلقة بالخدمة التي
تخرج طبيعة وقانونا عن اخت�صـا�ص جهــاز الرقابــة
المالية والإدارية للدولة  -تطبيق .

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة  -قواعد و�إجراءات
بحـث ال�شكاوى والبالغات التي يتلقاهـا  -للجهاز �إحالــة
بع�ض ال�شكـاوى والبالغـات الـواردة �إليه �إلـى الجهـات
الحكوميـة لبحثها ودرا�ستهــا � -أثر عــدم رد الجهـات
المعنية على الجهاز .

حددت الالئحـــة التنفـيذيـــة لقانـون الرقابـة الماليـة
والإداريـة للدولـة ال�صادرة بالقرار رقم  2013/13قواعد
و�إجـراءات بحــث ال�شكـاوى والبالغـات التـي يتلقــاها
الجهاز عن طريق الت�سليــم المبا�شر �أو البريــد العــادي
�أو الإلكترونــي �أو عـن طريـق نافــذة البالغــات �أو �أي
و�سيلة �أخرى  -يبا�شر الجهاز بحث ودرا�سة ال�شكاوى
والبالغات المتعلقة بمخالفة الجهات الخا�ضعة لرقابته
للقوانين والأنظمــة واللوائــح والقـــرارات المعمـــــول
بها �أو الإهمــال �أو التق�صيــر فـي �أداء واجبات الوظيفة
العامة �أو الم�سا�س بالمال العام  ،وذلك بما ال يتعار�ض
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

مع اخت�صا�ص الجهات الق�ضائية وغيرها من الجهات
الأخـرى ذات العالقة  -للجهـاز �إحالة بع�ض ال�شكـاوى
والبالغات الـواردة �إليه �إلى الجهـات المعنيـة لبحثهـا
ودرا�ستها  -علــى تلك الجهات �أن تلتــزم بالرد علــى
الجهاز خالل ( )30ثالثين يوما من تاريخ الإحالة  -رتب
الم�شرع على عدم الرد علــى التقاريــر والمالحظــات
�أو المكاتبات المتعلقة بالرقابة �أو الت�أخيـر فـي الــرد
عليها بغير مبرر �أثرا هاما  -يعد ذلك من المخالفات
المالية والإدارية  -تطبيق .

(�ش)
�شركات � -شركة المحا�صة  -الأحكام الخا�صة بها -
�أحكام ت�سجيل ال�شركات طبقا لقانون ال�سجل التجاري .

يتعين طبقا لقانون ال�شركات التجارية ال�صادر بالمر�سوم
ال�سلطاني رقم � 74/4أن يكون ا�سم ال�شركات التجارية
طبقا للأحكام القانونية الخا�صة بها � -شركة المحا�صــة
هــي �شركــة تجاريـة تعقــد بين �شخ�صيـــن �أو �أكثـــر
من الأ�شخا�ص الطبيعيين �أو المعنويين تن�ش�أ عنها روابط
قانونيـة بين �أفرادهــا دون �أن يكون لهــا ت�أثيـــر علـــى
الأ�شخا�ص الثالثين  -لي�س ل�شركة المحا�صة ا�سم تجاري
وال يمكن �أن يحتج بوجودها �ضد الغير  -ا�ستثنى قانون
ال�سجل التجاري ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 74/3
�شركة المحا�صـة مـن الخ�ضــوع �إلى �أحكــام الت�سجيــل
�أو الن�شر في ال�سجل التجاري  -ال�سجـل التجاري هــو
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

�أداة للن�شــر ي�ستعمل كدليل قاطــع علــى المعلومــات
الم�سجلــة فيـــه  -علــى كــل �شركــة تجاريــة يكـــون
مركز عملها الرئي�سي في عمان �أن يتم ت�سجيلها في
ال�سجل التجاري المخت�ص بالمنطقة التابع لهــا هــذا
المركـز  -على كـل تاجـر �أو �شركة مركزهـا الرئي�سي
في الخـارج ويكون لأي منهما فرع �أو وكالة في عمان
�أن ي�سجل فرعه �أو وكالته في �أمانة ال�سجل التجاري
للمنطقة التي يقع فيها الفرع �أو الوكالة  -تطبيق .

�شركة تجارية  -تمتعها بال�شخ�صية المعنوية  -الآثار
المترتبة على ذلك .

عـرف الم�شرع بموجب قانــون ال�شركات التجاريــة ،
ّ
ال�شركـة التجاريـة ب�أنها عقـد يلتـزم بموجبه �شخ�صــان
�أو �أكثــــــر باال�شتـــــراك فــــي م�شــــروع يهـــــــدف
�إلى تحقيـق الربح  ،بحيــث يقــدم كــل منهــم ح�صــة
فــي ر�أ�س مــال ال�شركة علـــى هيئـــة حقـــوق ماديـــة
�أو معنوية � ،أو خدمات  -تمتع جميع ال�شركات با�ستثناء
�شركة المحا�صة بال�شخ�صية المعنوية � -أثر ذلك � -أن
يكون لها ا�سم معين يميزها عن غيرها  ،كما يكون لها
ذمة مالية م�ستقلة عن ذمم ال�شركاء المكونين لها ف�ضال
عن �أنها تتمتع ب�أهلية قانونية ت�ؤهلها الكت�ساب الحقوق
وتحمل االلتزامات  -مقت�ضى ذلك � -أن كل �شركة تتمتع
بكيان م�ستقل عن ال�شركاء المكونين لها  -تطبيق .
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

(ط)
طائرات  -قانون الطيران المدني  -وجوب ت�سجيل
الطائرات في ال�سجل الوطني للطائرات .

9

(ع)
عقد  -العقد �شريعة المتعاقديــن  -عـدم جــواز نق�ضــه
�أو تعديله �إال بموافقة الطرفين .

2/65

�أوجب الم�شرع بموجب قانون الطيران المدني ال�صادر
بالمر�سوم ال�سلطاني رقم  2004/93ت�سجيـل كــل طائـرة
م�ست�أجـــرة �ســواء كان ذلك اال�ستئجـار بق�صـد ال�شـراء
�أو كان اال�ستئجار لمدة تتجاوز �سنــة ميالديــة وفقــا
للقواعد و�شروط الت�سجيل المن�صو�ص عليها في الالئحة
التنفيذية لذلك القانون  -خال القانون والئحته التنفيذية
من ن�ص يجيز اال�ستثناء من الت�سجيل في حاالت معينة -
م�ؤدى ذلك  -وجوب ت�سجيــل الطائــرات الم�ست�أجـرة
في ال�سجل الوطني للطائرات تطبيقا لقاعدة ال اجتهاد
مع �صراحة الن�ص  -تطبيق .

القاعــدة الم�ستقر عليها فقها وق�ضــاء في االلتزامات
التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد �شريعة المتعاقدين  ،فــال
يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال بموافقة الطرفين �أو للأ�سباب
التي يقررها القانون  -مقت�ضى ذلك  -وجــوب تنفيذ
العقد طبقا لما ا�شتمل عليه  ،وبطريقة تتفق ومبد�أ
حُ ْ�سن النية في تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -التقاء �إرادة
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

طرفي العقد �صراحة على جواز تعديل كلفته لتغطية �أي
زيـادة قد تطـر�أ على �سلم الأجور والعــالوات  -مــ�ؤداه -
جـواز تعديــل قيمــة العقــد الم�شار �إليه بمقدار الزيادة
في �أجور موظفي المتعاقد الذين ت�أثـرت رواتبهـم نتيجة
�صدور قرار وزير القوى العاملة برفع الأجور  -تطبيق .

عقد  -العقــد �شريــعة المتعاقديــن  -ال يجــوز نق�ضــه
�أو تعديله �إال بموافقة الطرفين .

القاعدة الم�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات
التعاقدية تق�ضـي بـ�أن العـقد �شريعــة المتعاقدين  ،فال
يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال بموافقة الطرفين �أو للأ�سباب
التي يقررها القانـون  -مقت�ضى ذلك  -وجــوب تنفـيــذ
العقد طبقــا لمــا ا�شتمل عليه  ،وبطريقة تتفــق ومبــد�أ
ح�سـن النيـة في تنفيذ االلتزامات التعاقديـــة  -اتفاق
طرفـي العقد �صراحة علـى ثبـات �أ�سعاره ك�أ�صل عـام -
ا�ستثنــاء من ذلك  -اتجــاه �إرادة الطرفين على جواز
زيادة قيمة العقد في بع�ض الحــاالت ومنهــا الزيــادة
في �أجور العمال نتيجة ل�صدور قانون في �سلطنة عُ مان -
اال�ستثنـــاء يخ�ضـــع لقاعدة التف�سير ال�ضيـــق بحـيث
ال ينطبق �إال على ما ورد الن�ص عليه وال يقبل االجتهـــاد
�أو القيــا�س  -مـــ�ؤداه � -أن ا�ستحقــاق الزيادة مق�صـور
على العمال الذين ارتفعت �أجورهم كنتيجة مبا�شرة
ل�صدور القانون  -تطبيق .
- 33 -

47

363

املو�ضــــــــــوع

عقد  -العقد �شريعة المتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد
طبقا لما ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية
في تنفيذ االلتزامات التعاقدية .

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة
2

100

القاعدة الم�ستقـر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات
التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد �شريعــة المتعاقديـن  -فال
يجـوز نقــ�ض العقـد �أو تعديلــه �إال بموافقـــة الطرفيــن
�أو للأ�سبـاب التي يقررها القانـون  -تالقي �إرادة الطرفين
على جواز تعديل �أ�سعار العقد لتغطية �أي زيادة قد تطر�أ
على �سلم الأجور والعالوات وفقا لقرار وزاري  -مقت�ضى
ذلك  -وجـوب تنفيــذ العقد طبقــا لما ا�شتمـل عليــه
وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية في تنفيذ االلتزامات
التعاقدية  -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 زيادة قيمة العقد �إثر �صدور قرار وزاري بزيادة
�أجور العمال .

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 هذه القاعدة  -وجوب تنفيذ
العقد طبقا لما ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

النـية في تنفيـذ االلتزامات التعاقديــة  -خلـو ن�صـو�ص
العقد من �أي حكم يجيز �أحقية المتعاقد في زيادة قيمة
العقد �إثر �صدور قرار وزاري بزيادة الحد الأدنى لأجور
العمانيين العاملين في القطاع الخـا�ص  -م�ؤدى ذلك -
عدم �أحقيته في التعوي�ض  -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 زيادة قيمة العقد �إثر �صدور قرار وزاري بزيادة
�أجور العمال .

50

عقد  -العقد �شريعة المتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد
طبقا لما ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية
في تنفيـذ االلتزامات التعاقدية  -مــدى جـواز تعديــل
قيمة العقد .

48

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 هذه القاعدة  -وجوب تنفيذ
العقد طبقا لما ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن
النية في تنفيذ االلتزامات التعاقديـة  -الأثر المترتب
علـى وجــود �أو خلــو العقــد مــن ن�ص يق�ضــي بالحــق
في زيادة قيمة العقد في حالة �صدور �أي ت�شريعات ت�ؤثر
على �سلم الرواتب والأجور -تطبيق .
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

القاعدة الم�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات
التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد �شريعة المتعاقدين فال يجوز
نق�ض العقد �أو تعديله �إال بموافقة الطرفين �أو للأ�سباب
التي يقررها القانون  -تالقي �إرادة الطرفين على جواز
تعديل قيمة العقد لتغطية �أي زيادة قد تطر�أ على الأجور
المحددة  ،والبدالت نتيجة �صدور قرار وزاري بعد بدء
العمل بالعقد  -مقت�ضى ذلك  -وجوب تنفيذ العقد طبقا
لما ا�شتمــل عليــه وبطريقــة تتفق ومبد�أ ح�سـن النية
في تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -تطبيق .

عقد  -العقد �شريعة المتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد
طبقا لما ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية
في تنفيـذ االلتزامات التعاقديـة  -مدى قانونيـة قيـام
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
يقررهـا القانون  -مقت�ضـى تلك القاعــدة  -وجــوب
تنفيـذ العقـد طبقـا لمـا ا�شتمـل عليــه وبطريقــة تتفــق
ومبد�أ ح�سن النيـة في تنفيــذ االلتزامات التعاقديــة -
خلو ن�صـو�ص العقد من �أي حكم يق�ضي بالتزام الجهة
الإدارية بتعوي�ض المتعاقـد نتيجة ارتفاع �أ�سعار ال�سوق -
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

م�ؤدى ذلك  -عدم التــزام الجهــة الإدارية ب�أكثر ممــا
ورد النـــ�ص عليــــه في العقد  -عدم قانونية قيام الجهة
الإدارية بتعديل قيمة العقد  -تطبيق .

عقد  -عقد �إيجــار  -الأحكام التي ت�سري ب�شـ�أن رفــع
القيمة الإيجاريـة في عقد �إيجـار م�سكــن بين �إحـدى
وحدات الجهاز الإداري للدولة وموظف لديها .

يـعد عقـد الإيجـار ح�سبمـــا هـو م�سـتقر عليـــه فقهـــا
وق�ضـاء من العقــود الر�ضائيــة  -قوامـــه االتفـــاق بين
طرفيه على حقوق والتزامات كل منهمــا بما في ذلك
الأجـرة الم�ستحقـة لقــاء االنتفاع بالعين الم�ؤجــرة -
في �سبيل تحقيق التوازن في العالقة الإيجارية بين مالك
وم�ست�أجـري الم�ساكن والمحــال ال�صناعيـة والتجاريــة
تدخل الم�شرع بن�ص �آمر لتنظيم هذه العالقة بالن�سبة
لقيمة الأجرة � -أجاز للم�ؤجر ب�إرادته المنفردة زيادة
�أجرة المحـال ال�سكنية والتجاريـة بعـد م�ضـي ثــالث
�سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار �أو من تاريخ �آخر
زيادة متعاقد عليها ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك -
�إبرام �إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة عقد �إيجار
مع �أحد موظفيها  -خلو العقد من �أي ن�ص يجـيز رفع
قيمة الأجرة المتفق عليها عند الترقية للدرجـــة الأعلى
�أو الإحالـــة �إلى القواعـــد التي قررتهـا وزارة الماليـــة
- 37 -

1

95

املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

في هذا ال�ش�أن � -إحالة �أحكام العقد فيما لم يرد ب�ش�أنه ن�ص
فيه �إلى الأحكام المنظمة للعالقة بين مالك وم�ست�أجري
الم�ساكن والمحال التجارية وال�صناعية وت�سجيل عقود
الإيجـار الخا�صــة بهــا ال�صـادر بالمر�ســوم ال�سلطانــي
رقم  - 89/6م�ؤداه  -انطباق الأحكــام الم�شـار �إليها على
العقد � -أثر تراخي جهة الإدارة في اتخاذ الإجراءات
القانونية الالزمة ب�ش�أن العقد  -عدم �سريان الزيادة في
حق الم�ست�أجر �إال بقبوله لها وتعديل العقــد تبعـــا
لذلك � -أ�سا�س ذلك � -أنه ال يجوز نقـ�ض العقد �أو تعديله
�إال باتفاق طرفيه  -تطبيق .

عقد  -عقد توظيف  -تذاكر �سفر  -الالئحة التنفيذية
لقانــون الخدمــة المدنيـة الجديدة ال�صــادرة بالقـــرار
رقــم  - 2010/9قاعـدة العقـد �شريعــة المتعاقديـن -
ا�ستحقاق الموظف المتعاقد تذكرة ال�سفر طبقا لما تم
االتفاق عليه في العقد .

اعتـبارا من تاريـخ العمل بالالئحـة التنفيذيـة لقانــون
الخدمة المدنية الجديدة ال�صادرة بالقرار رقم 2010/ 9
�صارت عقود التوظيف المرفقة بها  ,ومنهــا التعاقـد
على �شغل الوظائف الدائمة جزءا ال يتجــز�أ مـن هــذه
الالئحــة  -مقت�ضــى ذلك  -التــزام الجهــات الإداريــة
المخاطبة ب�أحكام قانون الخدمــة المدنية التقيد بما
ورد بهــا من �أحكام ومنها نماذج العقود الملحقة بها -
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بموجب المادة ( )75منها تقرر للموظف غيـر العماني
تذاكر �سفر جــوا بالدرجة ال�سياحية له ولزوجه ولثالثـة
من �أوالده ممن ال تتجاوز �أعمارهم �إحدى وع�شرين �سنة
�إذا كان ي�شغل �إحدى وظائف الدرجات من (�أ) حتى
الثامنة  ،وله وحده �إذا كان ي�شغل �إحدى وظائف باقي
الدرجات  -عمـال بالأثـر الفـوري و المبا�شـر للقاعــدة
القانونية الجديدة يتعين على تلك الجهات �أن تبادر �إلى
ت�ضمين هذه الأحكام في العقود الجديدة التي تبرم
بعد العمل ب�أحكام الالئحة الم�شار �إليها وكذلك بالن�سبة
للعقود التي يتم تجديدها بعد العمل بها � -أثر تراخي
الجهة الإدارية في تعديل العقد بما يتفق مع �أحكــام
الالئحة التنفيذية  -ا�ستحقـاق الموظف لدرجة ال�سفر
طبقا لأحكام العقد المبـرم معـه � -أ�سـا�س ذلك  -قاعــدة
العقــد �شريعــة المتعاقدين  -تطبيق .

عقـد  -عقــود المناق�صـات  -خ�ضوعهــا للت�شريعــات
المنظمـة لل�ضرائـب وغيرهـا مـن التكاليـف العامـة -
ذلك مقيد ب�أحكام العقد التزاما بقاعدة العقد �شريعة
المتعاقدين .

تخ�ضع عقود المناق�صات للت�شريعات المنظمة لل�ضرائب
وغيرها من التكاليف العامة المعمول بها مــن تاريــخ
�إبرامها وحتى انتهاء العمل بها  -من تلك الت�شريعات
قانـون الجمارك الموحد لدول مجل�س التعــاون لــدول
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الخليـج العربـية ال�صـادر بتطبيقه المر�ســوم ال�سلطاني
رقم  - 2003/67القاعدة في نطاق العقود تق�ضي بوجوب
تنفيذ العقد طبقا لما ا�شتمل عليه من �أحكام وبما يتفق
ومبد�أ ح�سن النية و�شرف التعامل  -يجب الوقوف على
الإرادة الم�شتركة لطرفي العقد وتحري نيتهما الحقيقية
باعتبار �أن العقد وليد الإرادة الم�شتركة لطرفيه  -يكون
ذلك بالوقـوف على عبــارة ن�صــو�ص العقــد �إذا كانــت
�صريحـة �ألفاظهــا قاطعة داللتها في التعبير عن حقيقة
تلك الإرادة دون ت�أويل لها �أو انحراف بها عن مق�صدها
ومبتغاهـا  -في حالة غمـو�ض تلك العبارة �أو التبا�سهــا
يجـب ت�أويلها بعد تحري النيــة الحقيقيـة والم�شتركــة
للطرفيــن من خالل ظــروف ومالب�سـات �إبـرام العقـــد
وطبيعته والعرف الجاري وغير ذلك مما ي�ساعد في هذا
الأمر بما يتفق وحقيقة تلك الإرادة  -قيام جهة حكومية
بت�ضميـن تعليمات المتناق�صيـن بوثائــق المناق�صـات
ن�صو�صا تق�ضي بنقل عبء ال�ضريبة الجمركية �إليها
يعد مخالفا للنظام العام لمخالفته قواعد قانونية �آمرة
ال يجوز للمتعاقدين االتفاق على مخالفتها  -يمثل هذا
الم�سلك في حقها خط�أ تق�صيريا ترتب عليه �أ�ضرار
محققـة الوقـوع للمتعاقد  -مــ�ؤداه  -االلتـزام بتعويـ�ض
المتعاقد بما يعادل الأ�ضرار التي تلحق به  -تطبيق .
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عقد  -قاعدة العقد �شريعة المتعاقدين  -وجوب تنفيذ
العقد طبقا لما ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن
النية في تنفيذ االلتزامات التعاقدية .

1/30

عقد  -عقد �إداري  -قاعدة العقد �شريعة المتعاقدين -
يجوز ا�ستثناء لجهة الإدارة تعديله �أو �إنهائه ب�إرادتها
المنفردة .

2/30

الم�ستقــر عليــه فقهــا وق�ضــاء ب�شــ�أن االلتزامـــات
التعاقدية � ،أن العقد �شريعة المتعاقدين فال يجوز نق�ضه
�أو تعديله �إال بموافقة الطرفين �أو للأ�سباب التي يقررها
القانون  -مقت�ضى القاعدة  -وجوب تنفيذ العقد طبقا
لمــا ا�شتمــل علــيه وبطريقـة تتفــق ومبــد�أ ح�ســن
النية في تنفيذ االلتزامات التعاقديـة  -يجب لتحديـد
حقـوق والتزامـات الطرفين الوقـوف علـى عبــارات
العقد متى كانت �ألفاظها وعباراتها وا�ضحة ال غمو�ض
فيها  ،قاطعة داللتهــا على حقيقــة الإرادة الم�شتركة
للمتعاقديــن  ،وعــــدم ت�أويلهـــا واالنحـــراف بهــــــا
عن حقيقــة تلك الإرادة  -في حال الخالف بين الطرفين
لغمو�ض تــلك الألفاظ �أو العبارات يجب البحث بكل
ال�سبــل عن حقيقــة الإرادة الم�شتركــة للطرفيـن دون
تغليب �إرادة �أحدهما على الآخر  -تطبيق .

الم�ستقــر عليــه في العقـود الإداريـة �أنه يجــوز لجهــة
الإدارة  ،العتبارات م�صلحــة المرفق العام ومقت�ضيات
�ضمان �سيره بانتظام وا�ضطراد  ،تعديل العقد الإداري
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زيـادة �أو نق�صانـا ب�إرادتهـا المنفـردة في حدود معينـة
ودون حاجة �إلـى موافقة المتعاقـد الآخــر �أو �إلى الن�ص
على ذلك في العقد  -كما يجوز لها �إنهاء العقد ب�إرادتها
المنفردة متى توافرت تلك االعتبارات  -يعتبـر ذلك
ا�ستثنـاء مـن قاعدة العقد �شريعــة المتعاقديـن ال يخـل
ذلك بحق الجهة المتعاقد معها في التعوي�ض �إن كان له
مقت�ضى  -تطبيق .

(غ)
غرفة تجارة و�صناعة عمان  -طبيعتها القانونية  -عدم
خ�ضوعها لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة .

وفقا لحكم المادة ( )2من قانون غرفة تجارة و�صناعة
عمــان تعتبــر الغرفــة م�ؤ�س�سـة ذات نفع عـام ت�سهـم
في تنظيم مرفــق عــام وهو مرفق التـجارة وال�صناعــة
وما يرتبــط بـه من م�صالــح وتنميتها والدفــاع عنهــا
وتمثيلها فـي �شتــى المجاالت  -منـح الم�شرع الغرفـــة
ال�شخ�صية المعنوية والقدر الالزم من اال�ستقالل  ،و�أوكل
�إليهـا جملــة من االخت�صا�صـات ما يمكنهــا من القيــام
بالمهــام الم�سندة لها  -الم�ستقر عليــه �أن الم�ؤ�س�ســات
ذات النفع العــام هــي مــن �أ�شخـا�ص القانون الخا�ص
و�إن عوملت �أموالها معاملة الأموال العامة من حيث
الحماية القانونية المقررة لها في �ضوء �أهمية الدور
واالخت�صا�صات المنوطـة بها  -تختلــف الم�ؤ�س�سـات
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ذات النفـع العام عن الم�ؤ�س�سات العامة حيــث تعتبــر
الأخيــرة وفقــا لحكــم المـادة ( )2من نظــام الهيئــات
والم�ؤ�س�ســات العامـــة من وحـــدات الجهــاز الإداري
للدولــة � ،أمــا الم�ؤ�س�سـات ذات النفـــع العــام فهـــي
من �أ�شخا�ص القانون الخا�ص  ،وبالتالي لي�ست من
وحدات الجهاز الإداري للدولة بالمعنى الم�شار �إليه -
م�ؤدى ذلك  -عدم خ�ضوع غرفة تجارة و�صناعة عمان
لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة � -أ�سا�س
ذلك  -ال تندرج في �أي من الجهات الخا�ضعة لرقابة
الجهاز المحددة بموجب المادة ( )20من القانون
الم�شار �إليه  -تطبيق .

(ق)
قانون الأحـوال المدنيــة � -سريــة البيانات المقيــدة
في �سجالت وم�ستندات ال�سجل المدنـي ك�أ�صل عام -
يجوز ا�ستثناء ح�صول الجهات الحكومية على تلك
البيانات في حـدود معيـنة  -عــدم امتــداد اال�ستثنــاء
�إلى �شركات القطاع الخا�ص .
قرر الم�شرع بموجب قانون الأحـوال المدنية ال�صــادر
بالمر�سوم ال�سلطاني رقم  99/66وجوب اعتداد الجهات
الحكوميــة وغيـــر الحكوميــة بالبطاقــة ال�شخ�صيــة
للعمانيين وبطاقـة الإقامة للأجانب وذلك فيما يتعلق
ب�إثبات �شخ�صية �صاحبها بح�سبانها دليال على �صحة ما
تت�ضمنــه مـن بيانــات  -كوجــوب االعتمـاد في م�سائل
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الأحـوال المدنية على ما تحويه ال�سجـالت من بيانــات
ومعلومات و�صور ر�سمية م�ستخرجة منهــا � -أ�سـا�س
ذلك � -أن ما يت�ضمنــه ال�سجل من بيانــات ومعلومـات
و�صـور ر�سميــة م�ستخرجــة منهــا حجــة ب�صحتهــا
ما لم يثبت عك�سها �أو بطالنها �أو تزويرها بحكم � -أورد
الم�شرع �أ�صال عاما يق�ضي ب�سرية البيانات التي تحويها
ال�سجالت والم�ستندات ورتب على ذلك عدم جواز نقل
�أ�صل ال�سجالت والم�ستندات الخا�صة بال�سجل المدني
�إلى �أي جهة �أخرى  -ا�ستثنــاء مــن الأ�صــل العــام �أجـاز
الم�شرع لكل �شخ�ص ا�ستخراج �صــورة ر�سميـــة طبق
الأ�صل من القيود والم�ستندات المتعلقـة به �أو ب�أ�صولـه
�أو فروعه �أو �أزواجه وكذلك لكل من يثبت �أنه له م�صلحة
فيها �شريطة ا�ستخدامها في الغر�ض الذي �أعطيت من
�أجله  -و�أجاز للمحاكم واالدعاء العام وجهات التحقيــق
االطالع على �أ�صل ال�سجــالت والم�ستنـــدات الخا�صة
بال�سجل المدني �شريطة �أن ينتقل القا�ضي �أو ع�ضو
االدعـاء �أو المحقق لالطــالع عليها في الإدارة العامــة
للأحوال المدنية ب�شرطة عمان ال�سلطانيــة  -كما �أجاز
ح�صـول الجهـات الحكومية دون غيرها على البيانات
الــواردة في ال�سجـل المدنــي �شريطة �أن تكــون تلك
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البيانات متعلقة باخت�صا�صاتهــا و�أن تقت�صر علــى مـا
تحتاجه فعال من بيانــات على �أال تكــون تلك البيانــات
مــن البيانــات ذات الطبيعة الأمنيــة  -يتعين �إعمــال
اال�ستثناء في النطاق الذي ر�سمه الم�شرع فال يتو�سع
فيه وال يقا�س عليه  -عدم امتداد اال�ستثناء �إلى �شركات
القطاع الخا�ص  -تطبيق .

قانـون الخدمـة المدنيــة  -نطاق �سريانــه � -أداة �شغـل
الوظائف بالن�سبة للعمانيين وغيرهم .

ب�سط الم�شــرع �أحكـام قانـون الخدمــة المدنيـــة ،
�سريانــا  ،على الموظفيــن المدنييــن بالجهـاز الإداري
للدولة  -ا�ستثنى منهم الموظفين الخا�ضعين لمرا�سيـــم
�أو قوانين �أو عقود خا�صة فيما انتظمته من �أحكام � -أحال
فيما يتعلق بعقود غير العمانيين �إلى الالئحة التنفيذية
من حيث تحديد �أنواعها وتنظيم �أحكامها  -ترتيبـا على
ذلك  -باين الم�شرع بين �أداة �شغل الوظائف بالن�سبة
للعمانيين وغيرهم  ،حيــث جعـــل تعيين الفئــة الأولى
بقرار من رئي�س الوحدة بينما جعله بالن�سبة للأخرى
بما يبرمه من عقود التوظيف  -كما مايز بين التاريخ
الذي تبد�أ منه العالقة الوظيفية فبينما تبد�أ من تاريخ
�صدور القرار بالن�سبة للفئة الأولى تكون بالن�سبة للثانية
من التاريخ المحدد في العقد  -تطبيق .
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قانون  -قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة  -المق�صود
بالقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بال�ش�ؤون المالية التي
يجـب عر�ضهـا علـى جهــاز الرقابة الماليــــة والإداريــة
للدولة  -ال يندرج �ضمنها لوائح �ش�ؤون الموظفين .

�أورد الم�شرع في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة
ال�صــادر بالمر�سـوم ال�سلطانــي رقــم  2011/111تعــدادا
لم�شروعات القوانين واللوائح والنظم المعدة من قبل
الجهات الخا�ضعة لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية
للدولــة  -تقت�صــر على الم�شروعات المتعلقة بال�شـ�ؤون
المالية والمحا�سبيــة وال�ضرائــب والر�ســوم  -القاعـدة
الم�ستقر عليها في التف�سير �أن االقت�صار في مو�ضع العد
يفيـد الح�صر  -مقت�ضـى ذلك  -وجــوب تف�سير عبــارة
" ال�ش�ؤون الماليـة " تف�سيرا �ضيقا  ،فــال يقـــا�س عليـــه
�أو يتو�سع في تف�سيــره  -يق�صد بال�ش�ؤون المالية كــل
ما هو من جن�س المو�ضوعات محل التنظيم بموجب
�أحكام القانون المالي ال�صادر والئحته التنفيذية كتحديد
ال�صالحيــات واالخت�صا�صــات الماليــــة والمفو�ضـــين
بال�صــرف  ،وفـــر�ض ال�ضــرائب والر�ســوم والإعفــاء
منهــا  ،وتعريـــف الأمـوال العامــة �سـواء المملوكـة
للدولة ملكية عامة �أو المملوكة لها ملكية خا�صة وبيان
�أحكامها  ،وت�صنيـــف الميزانيــة و�إعـــداد م�شروعهــا
واعتمـاده وتنفيذه  ،و�إعداد م�شروع الح�ساب الختامي
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واعتماده  ،وبيان المخالفات المالية وكيفيـة الت�صرف
حيالهــا  ،ومدد تقادم الحقوق  ،وتح�صيل الإيرادات
وتوريدها  ،و�شطب الديـــون  ،والتجـــاوز عما �صــرف
من مبالغ دون وجه حق  ،والمخازن و�أنواعها وتنظيمها
وكيفية الإ�ضافة �إليها وال�صرف منها  ،والأ�صناف
الم�ستهلكة وكيفية الت�صرف فيها  ،وال�شيكات وكيفية
تحريرها و�صرفها وتح�صيلها و�شطبها  -م�ؤدى ذلك -
ال تندرج لوائح �ش�ؤون الموظفين �ضمن مفهوم اللوائح
المتعلقة بال�شــ�ؤون الماليــة � -أثــر ذلك  -عــدم �إلــزام
عر�ضهــا على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة -
تطبيق .

قانون  -قانون المناق�صات  -نطاق �سريانه  -عدم جواز
اال�ستثناء من تطبيق القانون �إال بن�ص �صريح يقرره -
مبد�أ تجنب ت�ضارب الم�صالح .

ت�سري �أحكـام قانـون المناق�صات ال�صـادر بالمر�سـوم
ال�سلطاني رقــم  2008/36على وحـدات الجهــاز الإداري
للدولــة والهيئــات والم�ؤ�س�سـات العامــة وال�شركــات
ذات ال�شخ�صـيــة االعتباريـــة الم�ستقلـة المملوكــة
بالكامل للحكومـة  -ا�ستثناء من ذلك  -ال ت�ســري علــى
وحــدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون
الخا�ص بالنظام المالي لديوان البالط ال�سلطاني �أو �أي
جهة حكوميـة �أخــرى يـرد با�ستثنائهــا ن�ص في �أي
قانون �آخر  -انطالقا من مبد�أ تجنب ت�ضارب الم�صالح
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حظر الم�شرع علـى العاملين بتلك 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 الم�شرع على تلك الجهات ك�أ�صل عام  ،التعاقد
مع المذكورين ل�شراء �أ�صناف منهم �أو تكليفهم بتنفيذ
�أعمال �أو تقديم خدمات لها  -ا�ستثناء من ذلك  -يجوز
التعاقد في حاالت ال�ضرورة ل�شراء م�ؤلفاتهم و�أعمالهـم
الفنيــة �أو تكليفهـم بالقيـام بها  -ال يجـــوز اال�ستثناء
من تطبيق القانون �إال بن�ص �صريح يقرره  ،كما �أن
اال�ستثناء ال يقا�س عليه وال يتو�سع في تف�سيره  -تطبيق .

قانون  -قانون حماية المــال العـام وتجنـب ت�ضـارب
الم�صالح ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم - 2011 /112
مفهوم الم�س�ؤول الحكومي والحظر الوارد عليه .

و�سع الم�شـرع من نطـاق تعريف الم�سـ�ؤول الحكومي
بحيث ي�شمـل جميـع �شاغلــي المنا�صــب الحكوميـة
بوحدات الجهاز الإداري للدولة �سواء �أكان �شغل المن�صب
�أو الوظيفة بطريقة دائمة �أو م�ؤقتـة  ،وي�شمل التعريف
من لم ينطبق عليهم و�صف الموظف العام ك�أع�ضاء
مجل�س عمـــان  ،وممثلو الحكومـة في ال�شركــات ،
والعاملــون بال�شركــات المملوكــة للحكومــة بالكامل
�أو تلك التـي ت�ساهــم فيها بن�سبــة تزيد علــــى ()%40
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

من ر�أ�س مالها  -حظر الم�شرع علـى وحدات الجهـاز
الإداري للدولة التي ي�شرف عليها الم�س�ؤول الحكومي
التعامل مع �أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة تكون له م�صلحة
فيها بطريقـة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة  -كما حظــر
على الم�س�ؤول الحكومي �أو �أبنائه الق�صر �أن يكون لأي
منهم ح�صـة في �أي �شركة �أو م�ؤ�س�سـة �أو عمل يهدف
�إلى الربح ويت�صل بجهة عمله بطريقة مبا�شرة  ،مالم
يكن اكت�ساب تلك الح�صة �سابقا على العمل ب�أحكام هذا
القانون  -الحكمـة من ذلك  -رغبــة الم�شرع في حماية
المال العــام  -ال يجوز اال�ستثناء من تطبيق القانون �إال
بن�ص �صريح يقرره  ،كما �أن اال�ستثناء ال يقا�س عليه وال
يتو�سع في تف�سيره  -تطبيق .

قرار �إداري � -سحب القرارات الفردية المعيبة  -ميعاد
ال�سحـب  -فــوات هـذا الميعاد يجعل القـرار المعيــب
ح�صينا من ال�سحب والإلغاء .

ا�ستقر �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية �إلى �أن ثمة التزاما
قانونيا يقع على عاتق جهة الإدارة يقت�ضي منها �سحـب
القـرارات الفرديــة التي ت�صدرهــا بالمخالفــة لأحكام
القانون خالل الأجل المقرر للتظلم من القرارات الإدارية
النهائيــة  ،والمحــدد بموجـــب �أحكـــام المــادة ()9
من قانون محكمة الق�ضاء الإداري  -يتعذر على جهـة
الإدارة �سحـب القرارات الإداريـة المعيبـة بعـد م�ضـي
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(� )60ستين يومــا من تاريــخ �صدورهـا ما لم تنطو تلك
القــرارات علـى عيـب ج�سيـم من �ش�أنـه �أن ينحـدر
بالـقرار الإداري �إلى درجة االنعدام � ،أو كانــت تلك
القرارات متح�صلــة نتيجة غ�ش �أو تدلي�س من جانب
من �صدرت في �ش�أنهــم � -أ�سا�س ذلك  -تحقيق الم�صلحة
العامة التي تقت�ضي ا�ستقرار الأو�ضاع القانونية  -تطبيق .

قرار �إداري � -سحب القرارات الفردية المعيبة  -ميعاد
ال�سحـب  -فـوات هذا الميــعاد يجعــل القرار المعيـب
ح�صينا من ال�سحب والإلغاء .

ا�ستقـر �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونيــة علــى �أنــه �إذا
كانت القاعدة �أنه يجب على جهة الإدارة �أن ت�سحب
القرارات الفردية غير الم�شروعة التزاما منها بحكم
القانون وت�صحيحا للأو�ضاع المخالفة له  ،ف�إن دواعي
الم�صلحة العامة تقت�ضي �أي�ضا �أنه �إذا �صدر قرار معيب
من �ش�أنه �أن يولد حقا  ،ف�إن هذا القرار يجب �أن ي�ستقر
بم�ضي(� )60ستين يوما من تاريخ علم �صاحب ال�ش�أن
بالقــرار  -يكت�ســـب بعدهـــا القرار ح�صانة تع�صمـــه
من ال�سحب والإلغاء  ،طالما لم يكن القرار المعيب
معدوما �أو نتيجة غــ�ش �أو تدلي�س من جانب �صاحب
الم�صلحـة في �صدوره � -أ�سا�س ذلك � -أن القــرار غيـــر
الم�شــروع ال يولد حقا في حد ذاته  ،ولكن فوات فتــرة
- 50 -

2/14

169

املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

زمنيـة على بقــاء القــرار المعيب يولد ثقة م�شروعة
لـــدى الأفــراد في الو�ضع المترتــب عليــه ويحولـــه
من مجرد حالة واقعية �إلى حالة قانونية تولد حقوقا
م�شروعة  -تطبيق .

قرار �إداري � -سلطة الإدارة في �سحب القرارات الإدارية
غير الم�شروعة والمنعدمة .

الم�ستقــر عليــه �أن القـرارات الإداريــة التي تولــد حقا
�أو مركــزا �شخ�صيــا للأفـراد ال يجــوز �سحبها فــي �أي
وقت متـى �صـدرت �سليمـة  ،وذلك ا�ستجابــة لدواعي
الم�صلحة العامة التي تقت�ضي ا�ستقرار تلك القرارات -
القاعدة بالن�سبة للقرارات الفردية غير الم�شروعة �أنه
يجب على جهة الإدارة �أن ت�سحبها التزاما منها بحكم
القانون ،وت�صحيحـا للأو�ضــاع المخالفة لــه  -تقت�ضــي
دواعي الم�صلحـة العامــة �أنــه �إذا �صــدر قــرار معيــب
من �ش�أنه �أن يولد حقا ف�إن هذا القرار يجب �أن ي�ستقر
عقب فترة معينة من الزمان بحيث ي�سري عليــه مـا
ي�سري على القرار ال�صحيح الذي ي�صدر في المو�ضوع
ذاته � -إذا انق�ضــت هذه الفترة اكت�ســب القرار ح�صانة
تع�صمه من �أي �إلغاء �أو تعديل ،وي�صبح عندئذ ل�صاحب
ال�ش�أن حق مكت�سب فيما ت�ضمنه القرار  -كل �إخالل
بهذا الحق بقرار الحق يعد �أمرا مخالفا للقانون ،يعيب
القرار الأخير ويبطله �إال �إذا كان القرار المعيب معدوما ،
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رقم رقم
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�أي لحقت به مخالفة ج�سيمة للقانون تج ِّرده من �صفته
كت�صرف قانوني ،وتنحدر به �إلى مجرد الفعل المادي
المنعدم الأثر قانونا ،فال تلحقه �أي ح�صانة ،فللإدارة �أن
ت�سحب القرار المعدوم في �أي وقت باعتبار �أن القرار
المعدوم ال يرتب حقا  -تطبيق .

قرار �إداري � -سلطة الإدارة في �سحب القرارات الإدارية
غير الم�شروعة والمنعدمة .

الم�ستقــر عليــه �أن القــرارات الإدارية التي تولد حقــا
�أو مركزا �شخ�صيا للأفراد ال يجوز �سحبها في �أي وقت
متى �صدرت �سليمة  ،وذلك ا�ستجابة لدواعي الم�صلحة
العامة التي تقت�ضـي ا�ستقــرار تلك القــرارات � -أمــا
القرارات الفردية غير الم�شروعة  ،فالقاعدة �أنه يجب
علــى جهــة الإدارة �أن ت�سحبهــا التزامــا منهــا بحكــم
القانـون  ،وت�صحيحــا للأو�ضــاع المخالفة له  -دواعـي
الم�صلحة العامة تقت�ضـي �أنه �إذا �صــدر قــرار معيـب من
�ش�أنه �أن يولد حقا ف�إن هذا القرار يجب �أن ي�ستقر عقب
فترة معينة من الزمان بحيث ي�سري عليه ما ي�سري
على القرار ال�صحيح الذي ي�صدر في المو�ضوع ذاته ،
ف�إذا انق�ضت هذه الفترة اكت�سب القرار ح�صانة تع�صمه
من �أي �إلغاء �أو تعديل  ،وي�صبح عندئذ ل�صاحب ال�ش�أن
حق مكت�سب فيما ت�ضمنه القرار  -كل �إخالل بهذا الحق
بقرار الحق ُي َع ُّد �أمرا مخالفا للقانون  ،يعيب القــرار
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الأخير ويبطله �إال �إذا كـان القرار المعيب معدومـا � ،أي
لحقت به مخالفة ج�سيمة للقانون تج ِّرده من �صفتــه
كت�صرف قانوني  ،وتنحدر به �إلى مجرد الفعل المادي
المنعدم الأثر قانونا  ،فال تلحقه �أي ح�صانة  -للإدارة
في هذه الحالة �أن ت�سحب القرار المعدوم في �أي وقت
باعتبار �أن القرار المعدوم ال ير ِّتب حقا  -تطبيق .

(م)
م�أمور ال�ضبـط الق�ضائي  -قانـون الإجـراءات الجزائيـة
ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطانـي رقـم  - 99/97عدم �إلـزام
م�أمور ال�ضبط الق�ضائي ب�أداء يمين معيـنة قبل القيام
بواجبات وظيفته لخلو القانون من مثل هذا االلتزام .

حدد الم�شـرع في قانـون الإجراءات الجزائيـة ال�صـادر
بالمر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  99/97م�أمــوري ال�ضــبط
الق�ضائي  ،وح�صـرهم في فئتين  :الأولى  :يتمتع �أفرادها
بتلك ال�صفة بحكم وظائفهم  .والثانيــة  :يتمتع �أفرادها
بتلك ال�صفة في تطبيق قوانين معينة في نطاق �أعمال
وظائفهــم بموجــب قــرار من وزيــر العــدل بتر�شيــح
من الوزير المخت�ص  -كما بين الم�شرع اخت�صا�صات
م�أمور ال�ضبـط الق�ضائي دون تفرقــــة بيــن الفئتـين ،
وتتمثل في البحــث عن الجرائــم ومرتكبيهــا وجمــــع
اال�ستدالالت و�إجراء المعاينات الالزمة لت�سهيل تحقيق
الوقائع التي تبلغ �إليهم  ،واتخاذ جميع الو�سائل الالزمة
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للمحافظة على �أدلة الجريمة  -يخ�ضع م�أمورو ال�ضبط
الق�ضائي في ممار�ستهم لهذه الوظيفة لإ�شراف االدعاء
العــام  -خلــت ن�صو�ص قانـــون الإجــراءات الجزائــية
من ن�ص يق�ضي ب�إلزام م�أمور ال�ضبط الق�ضائي �أيا كانت
الفئة التي ينتمــي �إليها ب�أداء يمين معينــة قبل القيـــام
بواجبات وظيفته  -مــ�ؤدى ذلك � -أن م�أمــوري ال�ضبط
الق�ضائي غير ملزمين بح�سب الأ�صل ب�أداء يمين معينة
قبل مبا�شرة مهام وظائفهم  ،ما لم تن�ص على خالف
ذلك ن�صو�ص قانونية خا�صة  -تطبيق .

مجال�س بلدية  -قانون المجال�س البلدية  -المجل�س
البلدي لمحافظة م�سقط  -خ�ضوعــه لقانون المجال�س
البلديــة  -ال يت�أتـــى له �إ�صــدار �أوامر محلية �أو فــر�ض
عقوبات على ما يرتكب من مخالفات .

ا�ستحـدث الم�شـرع بموجـب �أحكـام قانـون المجالــ�س
البلديــة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطانــي رقــم 2011/116
تنظيمــا جديــدا يحكم المجالــ�س البلديــة  -يختـــ�ص
المجلــ�س البلـدي بتقديـــم الآراء والتو�صـيــات بــ�ش�أن
تطوير النظـم والخدمات البلديـة في نطـاق المحافظـة
طبقا لالخت�صا�صات الم�سندة �إليها بموجـب القانـون
وتن�صـــرف الآراء والتو�صيـــات �إلى و�ضـــع قواعــــد
و�ضوابــط وا�شتـراطــات و�إجـراءات تتعلــق بتنفيــــذ
تــلك االخت�صا�صــات  -ترفـــع المجالـــ�س البلديــــة
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قراراتهـــا وتو�صياتها �إلى الوزيــر المختــ�ص التخاذ
مــا يـــراه منا�سبـــا فـي �ضــوء الأنظمــــة واللوائـــح
المعمـول بها � -ألغى المر�سوم ال�سلطاني رقم 2011/116
ب�إ�صـــدار قانـــون المجالـ�س البلديـة كــل مـا يخالفـــه
والقانون �أو يتعار�ض مع �أحكامهما  -ومقت�ضى ذلك -
�أنه اعتبارا من تاريخ العمل ب�أحكام قانون المجال�س
البلدية �أ�صبح المجل�س البلدي لمحافظة م�سقط
خا�ضعا لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بكيفية ت�شكيله
والإجراءات المنظمة لعمله واالخت�صا�صات التي
يمار�سها  -م�ؤداه  -ال يت�أتى قانـونـا للمجلــ�س البلــدي
لمحافظــة م�سقـــط �إ�صـدار �أوامـــر محلية �أو فر�ض
عقوبات على ما يرتكب من مخالفات باعتبـار �أن كـل
ما يـ�صدره المجلــ�س البلــدي هــو �آراء وتو�صيــات
ب�ش�أن تطويـر النظــم والخدمــات البلدية في نطاق
محافظة م�سقط  -تطبيق .

مجمعــــات �سياحيـــــة متكاملـــــة  -نظــام تمـــلك
العقــارات في المجمعات ال�سياحيـة المتكاملــة -
�شــرط القرابــة من الدرجة الأولى متطلب في الملكية
الم�شتركة بالن�سبة للعمانيين وغير العمانيين .
يجـــــوز للعمانييــــن وغيــــر العمانييــــن تمــــلك
الأرا�ضــــي �أو الوحــدات المبنيـــة فـــي المجمعــات
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ال�سياحية المتكاملة  ،بغـر�ض ال�سكن �أو اال�ستثمار ،
وذلك وفقـــا لإجراءات وقواعد و�شروط و�ضوابط
التملك الواردة في نظام تملك العقــارات في المجمعات
ال�سياحية المتكاملــة ال�صــادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم
 2006/12والئحته التنفيذية  -كما يجوز �أن ي�شترك
�شخ�صان طبيعيان �أيا كانت جن�سيتهما عمانيين �أو غير
عمانيين في ملكية وحدة مبنية �أو قطعة �أر�ض معـدة
للبنـاء � ،شريطة ارتباطهمـا ب�صلــة قرابـة مبا�شرة من
الدرجة الأولى � ،أي بين الأ�صول والفروع فقـــط دون
غيرهــا من القرابـــات � -شـرط القرابــة من الدرجة
الأولى متطلب في الملكية الم�شتركة بالن�سبة للعمانيين
وغير العمانيين � -أ�سا�س ذلك � -أن اللفـظ العام يحمل
على عمومه ما لم يــرد ما يخ�ص�صه  ،والمطلــق يحمل
على �إطالقه ما لم يرد ما يقيده  -تطبيق .

مناق�صات  -تخ�ضع كل من المناق�صة العامة والمناق�صة
المحــدودة والممار�سـة والم�سابقة لمبــادئ العالنيــة
وتكاف�ؤ الفر�ص والم�ساواة وحرية التناف�س  -مدى جواز
�إ�صـدار �أمر تغييـري بتعديل �إ�سناد مناق�صة مـن �شركـة
�إلى �شركة �أخرى .
بموجب قانون المناق�صات ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني
رقــم  2008 /36تخ�ضــع كـــل مـــن المناق�صــة العامـة
والمناق�صة المحدودة والممار�سـة والم�سابقـة لمبـادئ
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العالنية وتكاف�ؤ الفر�ص والم�ساواة وحرية التناف�س -
يجوز لل�شركات والم�ؤ�س�سات العالمية غير الم�سجلة
في ال�سلطنة اال�شتراك في المناق�صات الدولية �شريطة
قيامهــا بالت�سجيــل وفق الأنظمـــة المعمـــول بهــا
في ال�سلطنة خالل ( )30ثالثين يوم عمل من تاريخ
�إبالغها بقبول عطائهـا  -تقبل العــرو�ض المقدمــة
من المقاولين �أو الموردين �أو اال�ست�شاريين �أو وكالئهم
المعتمدين في �سلطنة عمــان كمـــا تقبــل العـرو�ض
المقدمة من الخارج  -ي�شترط �أن يكون لمقدم العطاء
�أو لوكيله عنوان �صحيح يمكن التوا�صل معه  -للجهات
الخا�ضـعة لقانــون المناق�صــات �إ�صدار �أوامر تغييريـة
بالزيادة �أو النق�صان في مدة �أو قيمة �أو نوع �أو كميات
�أو موا�صفات الأعمال �أو الخدمات محـل العقـد خـالل
فترة �سريانه  -كما يجوز للمهند�س القيام ب�أي تغييرات
قــد تمـت الموافقة عليهــا من قبـــل �صاحب العمـــل
في �شكل �أو نوعية �أو كمية الأعمال �أو �أي جزء منها -
عدم جواز �إ�صدار �أمر تغييري بتعديل �إ�سناد مناق�صة
من �شركة �إلى �شركة �أخرى � -أ�سا�س ذلك � -أن تعديل
الكيان القانوني الم�سند �إليه المناق�صة المذكورة ال يقع
فـي �إطار تعريـف الأمـر التغييـري المقـرر وفقا للمادة
( )42مـن قانـون المناق�صات الم�شـار �إليـه وال ينـدرج
�ضمن التغييرات التي ي�أمر بها المهند�س والمن�صو�ص
عليها في المادة ( )34من �شروط العقد الموحد للأعمال
الكهربائية والميكانيكية  -تطبيق .
- 57 -

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضــــــــــوع

مناق�صات  -قانون المناق�صات  -حظر التفاو�ض مع
�أحد مقدمي العطاءات في �ش�أن تعديل عطائه بعد فتح
المظاريف ما لم يكن العطاء الأقل مقترنا بتحفظات .

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة
4

112

�أخ�ضـع الم�شرع بموجب قانون المناق�صـات ال�صــادر
بالمر�سوم ال�سلطانــي رقم  2008/36المناق�صــة العامـة
والمناق�صـة المحدودة والممار�سة والم�سابقـة لمبــادئ
العالنية وتكافـ�ؤ الفر�ص والم�ساواة وحرية التنافـ�س -
كمـا �أوجـب �أن تتم المفا�ضلـة بين العطــاءات الختيــار
العطاء الأف�ضل وفقا للمعايير الفنية والماليــة والأ�س�س
المحــددة في م�ستنـدات المناق�صـة  -يجب �أن يكــون
العطــاء م�ستوفيــــا لل�شــروط والتعليمـــات الــواردة
في الإعالنات ووثائق المناق�صــة  -كمـــا يجــــب �أن
يكــون ر�أي الجهة م�سببا في ا�ستبعاد عطاء �أو �أكثر -
تحقيقا لمبادئ العالنية وتكافــ�ؤ الفــر�ص والم�ســاواة
وحرية التناف�س فقد حظر الم�شرع بعد فتح المظاريف
الدخول في مفاو�ضة مع �أحــد مـن مقدمي العطــاءات
في �ش�أن تعديل عطائه �إال �إذا كان العطاء الأقل مقترنا
بتحفظ �أو تحفظات � -أثر مخالفة هــذا الحظر  -عــدم
�سالمة �إجراءات المناق�صة  -تطبيــق .

مناق�صات  -قانون المناق�صات  -يحظر على الموظف
في الجهات الخا�ضعة لأحكامه الدخول في الأعمال التي
تجريها هذه الجهات .
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حظر الم�شرع بموجب قانون المناق�صــات  ،في �سبيــل
تحقيــق �أكبـــر قـــدر من الحمايــــة للمــــال العــام ،
على الموظـف في �أحــد الجهات الخا�ضعــة لأحكامـه
الدخول في الأعمال التي تجريها هذه الجهــات �سـواء
كان ذلك فــي المناق�صات التي تطرحها �أو عند �شــراء
الأ�صـناف �أو تنفيذ الأعمال من قبلهم  ،و�سـواء تـم هـذا
التعامـل ب�صورة مبا�شرة �أو غيـر مبا�شـرة � -أثر ذلك -
عدم جــواز قبول العطاء  -تطبيق .

مناق�صات  -قانون حماية المال العام وتجنب ت�ضارب
الم�صالـح  -يحظــر على الم�س�ؤول الحكومــي امتــالك
�أي ح�صــة في �أي �شركــة �أو م�ؤ�س�ســة �أو �أي عمــل
يهــدف �إلـى الربــح ويت�صــل بجهــة عملــه بطريقــة
مبا�شرة  -المق�صود بالم�س�ؤول الحكومي .

حظر الم�شرع بموجب �أحكام قانون حماية المال العام
وتجنب ت�ضارب الم�صالـح على الم�ســ�ؤول الحكومـي
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 خــالل العقـود التي تبرمها الجهة التي يعمـل بهــا
لم�صلحته  -الهدف من ذلك � -إبعاد الم�س�ؤول الحكومي
عن تحقيق م�صلحة �شخ�صية لــه عن طريــق ما يجـريه
من معامالت تتعلق ب�صميم عمله الحكومي وعلى ح�ساب
الم�صلحــة العامة � -أ�سا�س ذلك � -ستتوافــر في �شـ�أن
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الم�س�ؤول الحكومي في هذه الحالة �شبهة ا�ستغالل النفوذ
وت�ضارب الم�صالح حتى و�إن لم يمار�س المعاملة الر�سمية
بنف�سه �أو ي�شرف عليها �إذ �إن وجوده في الوحدة الإدارية
قد يمكنه من االطالع على �أمور تف�صيلية �أو قد ي�شوب
في �ش�أن التعامـل معــه �شبهة محاباة �أو غير ذلك ممــا
يتنافى مع طبيعة المال العام وحرمته  -عرف الم�شرع
الم�س�ؤول الحكومي ب�صيغة عامة بحيث ي�شمل جميع
�شاغلـي المنا�صـب الحكومية بوحـدات الجهـاز الإداري
للدولة �سواء �أكان �شغل المن�صب �أو الوظيفة بطريقة
دائمة �أو م�ؤقتة  ،وي�شمل التعريف من لم ينطبق عليهم
و�صف الموظف العام ك�أع�ضاء مجل�س عمان  ،وممثلو
الحكومة في ال�شركات والعاملون بال�شركات المملوكة
بالكامل للحكومة وال�شركات التي ت�ساهم الحكومة فيها
بن�سبة تزيد على ( )%40من ر�أ�س مالها � -أثر ذلك  -تطبيق .

مناق�صات  -قانون المناق�صات  -المق�صــود بالعطاء
الوحيد  -ال يعتبــر في حكم العطــاء الوحيد العطــاءات
التي تتقدم بها �أكثر من �شركة ي�شارك في ملكية ر�أ�س
مالها عدد من ال�شركاء .

�أوجــب الم�شـرع طبقـا لنـ�ص المـادة ( )37من قانـــون
المناق�صات �إعادة طرح المناق�صة في حالة ورود عطاء
وحيد ولو كان ذلك العطاء م�ستوفيا ل�شروط المناق�صة
وموا�صفاتها  ،واعتبر العطاء وحيــدا ولـــو وردت معـــه
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عطاءات �أخرى وثبت �أنها مخالفة ل�شروط وموا�صفات
المناق�صة  -ملكيــة ال�شخ�ص الواحد لح�صـــة في �أكثــر
من �شركة تتقدم بعطاءات في مناق�صة معينة ال تغ ّير
من كون كل �شركة تتمتع بكيان م�ستقل عن ال�شركــاء -
م�ؤدى ذلك � -أن اتحاد المالك في ملكية �شركات تقدمت
بعطاءاتها في مناق�صة معينة ال يترتــب عليه �أن يكون
العطاء المقدم منها عطاء وحيدا وفقا لحكم المادة ()37
من قانون المناق�صات  -تطبيق .

مناق�صـات  -قانـون المناق�صـات � -صالحيـات اللجـان
الداخلية للمناق�صات  -عدم جواز التفاو�ض مع �صاحب
العطاء الأقل �إذا انتفت علة التفاو�ض .

نــاط المـ�شــرع بموجــب قانــون المناق�صــات ال�صادر
بالمر�سوم ال�سلطاني رقم  2008/36المعــدل بموجــب
المر�سوم ال�سلطاني رقم  2011/19بمجلــ�س المناق�صات
تولي م�س�ؤولية جميع المناق�صات الحكومــية  -ي�ستثنــى
مــن ذلك المناق�صات التي ال تتجاوز قيمتها مليون ريــال
عمانــي  ،حيث �أ�سند م�س�ؤوليتهــا للجــان الداخليـــة
للمناق�صات في الجهــات المعنيــة المخاطبــة ب�أحكــام
قانون المناق�صــات  -الغاية من ذلك  -ت�سهيــل وتب�سيط
�إجراءات المناق�صــات الحكوميــة و�إ�ضفــــاء المزيــد
من المرونة عليها  -تتمثل م�س�ؤولية اللجان الداخليـــة
للمناق�صـات في تولــي جميــع ال�صالحيـــات المقــررة
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لمجل�س المناق�صات �أيا كان �صعيد ورودها في قانون
المناق�صات الم�شار �إليه وتخت�ص بما يخت�ص به عامة -
ي�شمل ذلك اخت�صا�ص مجل�س المناق�صـــات بالتفـــاو�ض
مع �صاحـب العطـاء الأقـل المقتـرن بتحفظـات للتنـازل
عنها حتــى يكون عطا�ؤه متفقا و�شروط المناق�صــة -
علـة جواز التفاو�ض طبقـا لحكـم المـادة ( )33من قانـون
المناق�صـات �أن يكـون �صاحب العطاء الأقــل مقتــرنا
بتحفــظ �أو تحفظــات  ،والحكمـــة منه هـــي جعــــل
عطاء المتناقــ�ص متفقا و�شروط المناق�صة من خـــالل
تنازلــــه عن تلك التحفظـــات � -أثـر انتفـاء العلـــة -
عـــدم �صالحيــة اللجنـة الداخليــة للمناق�صات في
التفـاو�ض � -أ�سا�س ذلك � -أن العلــة تدور مع المعلــول
وجودا وعدمـا  -تطبيق .

مهنة المحاماة  -الأعمال التي ال يجوز الجمع بينها
وبين مهنة المحاماة  -مدى جواز الجمـع بين ع�ضويـة
مجل�س الدولة ومهنة المحاماة .

حظر النظام الأ�سا�ســي للدولــة الجمــع بيــن ع�ضويــة
مجل�س الدولة وتولي الوظائف العامة با�ستثناء الفئات
المن�صـو�ص عليهــا فــي البنديـــن الخامـــ�س والثامــن
من المادة ( )58مكررا ( - )1كما حدد الم�شرع في قانون
المحاماة على �سبيل الح�صر الأعمال التي ال يجوز الجمع
بينها وبين مهنة المحاماة  -لي�س من بين تلك الأعمال
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الع�ضوية في مجل�س الدولة  -الم�ستقر عليه في تف�سير
الن�صو�ص �أن االقت�صار في موطن العد يفيد الح�صر و�أن
اال�ستثناء ال يجوز التو�سع فيه �أو القيا�س عليه  -كما �أن
الأ�صل في الأ�شياء الإباحة وال يجوز حرمان �أي �شخ�ص
من ممار�سة عمل محدد �إال بن�ص في القانون  -م�ؤدى
ذلك  -جواز الجمع بين ع�ضوية مجل�س الدولة ومهنة
المحاماة باعتبار �أنهم ال يعدون وفقا للتكييف القانوني
ال�سليـم من الموظفين العموميـين الذيـن يحظـر عليهــم
الجمع بين الوظيفة العامة ومهنة المحاماة با�ستثناء
الأع�ضاء الذين يندرجون �ضمن الفئتين الواردتين في
البندين الخام�س والثامن من المادة ( )58مكررا (، )1
في�سـري عليهم الحظر لكونهم جمعوا ا�ستثناء بين
من�صبهم بمجل�س الدولة وتولي الوظيفة العامة  -تطبيق .

موظف � -أحكام �صرف المكاف�أة الت�شجيعية للموظف
طبقا لقانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية  -وجوب
تقيـد الجهــة الإدارية ب�أحكام القانون والالئحــة  -عــدم
جواز �صرف المكاف�أة الت�شجيعية �أكثر من �أربع مرات
في ال�سنة الواحدة .
نظم الم�شـرع بموجـب �أحكـام قانون الخدمـة المدنيـة
ال�صادر بالمر�ســوم ال�سلطانــي رقم  2004/120الأو�ضــاع
الوظيفية للموظفـــين الخا�ضعـــين لأحكامـــه  ،وذلك
في �إطار العالقة التنظيمية القائمة بين الموظف وجهة
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عملـه  ،والتي تحتم على الموظف وجهة الإدارة االحتكام
في ال�ش�ؤون الوظيفيــة للموظف لمـــا قـــرره القانـــون
من �أحكام  -ر�سم القانون الطريق لجهــة الإدارة عنــد
ممار�ستها �سلطتها التقديرية بمنح مكاف�آت ت�شجيعية
للموظف الذي يتوافــر فيــه منــاط منــح المكافـــ�آت
الت�شجيعية  ،وذلك بتقديم الموظف لخدمــات ممتـــازة
�أو �أعمال �أو بحوث �أو اقتراحــات ت�ساعــد على تح�سين
طرق العمل � ،أو رفع كفاءة الأداء � ،أو توفير النفقات
 بينت الالئحــة التنفيذية ال�ضوابط وال�شروط التــييتعيـن على جهة الإدارة االلتزام بهـا في �إعمــال
�سلطتها التقديرية بمنح المكاف�آت الت�شجيعية  -من
�أهم تلك ال�ضوابط عدم جواز �صرف المكاف�أة الت�شجيعية
�أكثر من �أربع مرات خالل ال�سنة المالية الواحدة  ،عالوة
على وجوب توافر اعتماد مالي بموازنة الوحدة ي�سمح
بذلك  -م�ؤداه  -عدم جـواز قيـــام جهة الإدارة بمنح
الموظف �أكثـر من �أربع مكاف�آت ت�شجيعية خالل ال�سنة
الواحدة  ،حتـى ولو كان �صرفها يتم خالل ال�سنة المقبلة
 �أ�ســا�س ذلك � -أن هذا الت�صرف يعد مخالفة �صريحةللمــادة ( )41مــن الالئحة التنفيذية لقانـون الخدمة
المدنيــة ومن �ش�أنــه �أن يـ�ؤدي �إلى �إثراء الموظف على
ح�ساب جهة الإدارة  -تطبيق .
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موظف � -إجازة اعتيادية  -الهيئة العامة للكهرباء
والمياه � -شروط التعوي�ض النقدي عن �إجازته .

و�ضع الم�شرع بموجب الئحة �ش�ؤون الموظفين للهيئة
العامة للكهرباء والمياه �أ�صال عاما يق�ضي بوجوب منح
الموظف �سنويا �إجازة اعتيادية ال تقل مدتها عن ()% 75
من ا�ستحقاقه ال�سنوي  ،م�ضافا �إليها ما ال يجاوز ()75
خم�سة و�سبعين يوما من ر�صيده من تلك الإجازات � -إذا
حالت ظروف العمل دون منحه هذا اال�ستحقاق وجب
تمكينــه مــن التمتع به في وقت الحق من العام ذاته ،
�أو العام الذي يليـه على الأكثــر  ،و�إال �سقط حقــه فيما
زاد منــه علــى ا�ستحقاق ثالث �سـنوات بحلــول الأول
من يناير من العام التالي  -ا�ستثناء من ذلك  -التعوي�ض
النقدي عن الر�صيد الزائد عن ا�ستحقاق ( )3ثالث �سنوات
بمقدار راتب يومين من راتبه الكامـل عــن كل يــوم -
�شروطه � -سقوط حق الموظف في التمتع بالقدر الزائد
من ا�ستحقاقه  ،و�أن يكون هذا ال�سقوط راجعا �إلى الهيئة
�إمــا لعـدم منحه تلك الإجازة � ،أو ت�أجيلها �أو تق�صيرهــا
�أو قطعهـا ل�ضرورة �أو �أ�سبــاب قوية تقت�ضيهـا م�صلحـة
العمل بناء على طلب مكتــوب من الرئي�س المبا�شــر ،
�أو �إنهائها بقرار من ال�سلطة المخت�صة  -تطبيق .
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و�ضع الم�شرع بموجب الئحة �ش�ؤون الموظفين للهيئة
العامة للكهرباء والمياه �أ�صال عاما يق�ضي بوجوب منح
الموظف �سنويا �إجازة اعتيادية ال تقل مدتها عن ()% 75
من ا�ستحقاقه ال�سنوي  ،م�ضافا �إليها ما ال يجاوز ()75
خم�سة و�سبعين يوما من ر�صيده من تلك الإجازات � -إذا
حالــت ظـروف العمـل دون منحـه هذا اال�ستحقـاق -
ا�ستثناء من ذلك  -التعوي�ض النقدي عن الر�صيد الزائد
عن ا�ستحقاق ( )3ثالث �سنوات بمقدار راتب يومين من
راتبــه الكامل عن كل يوم � -شروطه � -سقـــوط حــق
الموظف في التمتع بالقدر الزائد من ا�ستحقاقه  ،و�أن
يكون هذا ال�سقوط راجعا �إلى الهيئة �إما لعدم منحه تلك
الإجـازة � ،أو ت�أجيلها �أو تق�صيرهــا �أو قطعها ل�ضــرورة
�أو �أ�سباب قوية تقت�ضيها م�صلحة العمل بناء على طلب
مكتـــوب مــن الرئيـــ�س المبا�شـر � ،أو �إنهائهــا بقـــرار
من ال�سلطة المخت�صة  -تطبيق .

موظف  -الأجر الإ�ضافي  -مناط ا�ستحقاقه طبقا لأحكام
قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية .

بين قانون الخدمة المدنية ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني
رقم  2004/120مناط ا�ستحقاق الموظف للأجر الإ�ضافي
ب�أن يكون ثمة �أعمال �إ�ضافية يكلف الموظف بت�أديتها
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بعــد �ساعــات العمــل الر�سميــة  -كما بينت الالئحــة
التنفيذية للقانون الم�شار �إليه الأحكـام الحاكمـة لمنـح
الأجـر الإ�ضافــي  -يجـب �أن تقت�ضي ال�ضــرورة تكليـف
الموظف القيام بعمل �إ�ضافي و�أن يكون التكليف كتابيــا
وم�سبقا  ،و�أن يكون منح الأجر عن العمل الإ�ضافي بقرار
من رئي�س الوحدة  ،و�أن يكون منح الأجر عن �ساعات
العمل الإ�ضافية في �ضوء �أحكام الالئحة التنفيذية لقانون
الخدمة المدنية  -تطبيق .

موظف  -الإجازة المر�ضية  -كيفية ح�سابها .

قـرر الم�شـرع بموجـب �أحكـام قانون الخدمــة المدنيـــة
ال�صـادر بالمر�سـوم ال�سلطانـي رقم  2004/120ا�ستحقــاق
الموظف في حالة المر�ض لمـدة تزيد على �سبعة �أيام
�إجازة مر�ضية  -مقدار اال�ستحقاق القانوني من الإجازة
المر�ضية هو �ستة �أ�شهر براتب كامل و�ستة �أ�شهر بثالثة
�أرباع الراتـب وكامــل البـدالت  -ا�ستحقــاق الإجــازة
المر�ضيــة دوري ومتجــدد كل خمـ�س �سنـوات يبـد�أ
ح�سابهـا من تاريــخ �أول �إجازة مر�ضيــة ح�صل عليهــا
الموظف تزيد مدتها على �سبعة �أيام  -تطبيق .

موظف  -المكافــ�آت التي ي�ستحقهـــا نظير ع�ضويتــه
في الهيئات العامة واللجان الم�شتركة الدائمة والم�ؤقتة
ومجال�س �إدارة ال�شركات التي تمتلكها الحكومة بالكامل
�أو ت�ساهم فيها .
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ت�ضمنـت القواعـد التي قررها مجل�س الــوزراء الموقـر
بجل�سته رقم  2003/19والمعدلـة بجل�ستــه رقم 2008/19
ب�شـ�أن منــح وتحديــد مكاف�آت موظفي الحكومة نظيــر
ع�ضويتهـم فـي الهيئــات العامة واللجــان الم�شتركــة
الدائمة والم�ؤقتة ومجال�س �إدارة ال�شركات التي تمتلكها
الحكومة بالكامل �أو ت�ساهم فيها حدودا ق�صوى يجوز
له�ؤالء الموظفين االحتفاظ بها لأنف�سهم  -الحد الأق�صى
الذي ي�سمح للع�ضو االحتفاظ به لنف�سه من مجمـوع ما
ت�صرفه لـه ال�شركــة الواحدة كمكاف�أة له عـن ع�ضويته
لمجل�س �إدارتها بمبلغ ( )5000خم�سة �آالف ريال عماني
�سنويا  -الحد الأق�صى الذي ي�سمح للموظف االحتفاظ
به لنف�سه من ثالث �شركات هو ( )15000خم�سة ع�شر
�ألف ريال عماني �سنويا  -مقت�ضى ذلك  -وجوب توريد
ما زاد عن الحـد الأق�صــى للمكافــ�أة �إلى الخزانـة العامة
للدولة  -تطبيق .

موظــف  -الهيئــة العامة للكهرباء والميــاه � -إجــازة
اعتيادية  -كيفية احت�ساب التعوي�ض النقدي عن الإجازة
االعتيادية .

ي�ستحق الموظف بالهيئة العامة للكهرباء والمياه طبقا
لأحكـام الئحــة �شــ�ؤون الموظفيــن ال�صــادرة بالقــرار
الإداري رقم  2010/2تعوي�ضا نقديــا بواقع راتــب كامـــل
عن يومين مقابل كل يوم عن القدر الزائد على ر�صيده
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من الإجازات االعتيادية الجائز قانونا االحتفاظ به طبقا
لأحكام الالئحة  -يكون احت�ساب التعوي�ض النقدي وفقا
للراتب الكامل المقــرر للدرجـة الوظيفيـــة التــي كان
ي�شغلهـا الموظـــف في تاريــخ ن�شـــوء حقــه في هــذا
التعوي�ض  -تطبيق .

موظف  -انتهاء الخدمة  -التعاقد مع الموظف الذي
انتهت خدمته ل�شغــل وظيفة م�ؤقتة  -يجــب موافقــة
الجهة التي حددها القانون لتجديد العقد .

حـدد قانـون الخدمــة المدنيــة حاالت انتهاء خدمــة
الموظــف  ،ومن هــذه الحـاالت بلـوغ الموظــف �سـن
ال�ستين  -تنتهي عالقة الموظف التي تربطه بجهة الإدارة
�أيا كان طبيعتها �سواء كانت تنظيمية تحكمها القوانين
�أو تعاقدية يحكمها العقـد مكمـال بن�صـو�ص القانون ،
ببلوغ �سن ال�ستين  ،باعتباره �أ�صال عاما مقررا بموجب
القانـون � -أجاز الم�شرع ا�ستثناء مد خدمــة الموظــف
بعد بلوغه هذا ال�سن من قبل مجل�س الخدمة المدنيــة
لل�سنــوات الخم�س التالية على بلوغه �سن ال�ستين  ،ومن
مجل�س الوزراء لما يليها من �سنوات  ،وذلك �إذا قدرت
ال�سلطة المخت�صة بالمد حاجة العمل الملحة لمد خدمة
الموظف  -قرار �إنهاء خدمة الموظف مع التعاقد معه
ل�شغــل وظيفــة م�ؤقتـة يعتبر �إنهاء للعالقة التنظيميــة
التي كانت تحكمه بجهة الإدارة وابتداء عالقة وظيفية
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تعاقدية م�ستقلة عن عالقته ال�سابقة مع ما يحمله هذا
القرار من مد �ضمني لمدة خدمة الموظف  -ا�ستقر �إفتاء
وزارة ال�ش�ؤون القانونية على عدم جواز التعيين �أو التعاقد
مع من بلغ �أو تجاوز �سنه ال�ستين �سنة  -عدم �إف�صاح قرار
المد ب�شكل مبا�شر عن مدة مد خدمة الموظف يجب
�أن يحمل على �أنه لمدة �سنة � -أ�سا�س ذلك � -أن العقد
الذي �أبرم مع المعرو�ضة حالتــه هو عقد �سنــوي  ،و�أن
الموافقــة قــد ت�أ�س�ســت علـى العقــد ال�سنــوي وفقــا
للملحق رقم ( )11من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية  -القول بغير ذلك م�ؤداه مــد خدمة الموظــف
�إلى مدة غير محددة  ،مما يتعار�ض مع طبيعة اال�ستثناء
الوارد على القاعدة العامة وهي انتهاء خدمة الموظف
ببلوغ �سن ال�ستين  -م�ؤداه  -وجوب عــر�ض العقـد على
مجل�س الوزراء للموافقة عليه ب�شكل �سنوي  -تطبيق .

موظف � -إنهاء بعثته بقرار من لجنة البعثات بوزارة
التعليم العالي  -التزام الموظف ب�سداد قيمة ما �صرف له
من مخ�ص�صات وبدالت  -جواز الإعفاء من هذا االلتزام .

نظم الم�شرع بموجب قانون البعثات والمنح والإعانات
الدرا�سيـة ال�صــادر بالمر�سوم ال�سلطانـي رقـم 2002/83
م�س�ألـــة �إيفــاد الموظــف في بعثـــة درا�سيـة و�أوجــب
توافــر عـــدة �شـــروط في الموظــف الموفد و�ألزمــه
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بمجموعة من االلتزامات  -وعهد �إلى لجنة البعثات
بـوزارة التعليم العالي �أمر �إنهــاء بعثــة �أو منحة الموفد
علـى النحو المبين تف�صيال بالقانون الم�شار �إليه � -ألزم
الم�شرع الموظف المبعوث ب�سداد قيمة ما �صرف لــه
من مخ�ص�صات وبدالت في حالة �إنهاء البعثة من قبل
لجنة البعثات بــوزارة التعليـــم العالي  -تلتزم الوحــدة
التي يعمل بها الموظف با�سترداد تلك النفقات منه -
ا�ستثناء من ذلك � -أجاز الم�شرع لوزيــر التعليـــم العالي
الإعفــاء من هذا االلتـزام بناء على تو�صية من لجنــة
البعثــات بوزارة التعليــم العالـي وبعــد موافقـــة وزارة
المالية  -تطبيق .

موظف � -إنهاء الخدمة  -عدم اللياقة للخدمة �صحيا .

حـدد الم�شـرع بموجـب �أحكام قانون الخدمـة المدنيـة
ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم � 2004/120أ�سباب �إنهاء
الخدمة ح�صرا ومنها عدم لياقة الموظف �صحيا  -يكون
تقريــر عــدم اللياقة �صحيا للخدمة بقــرار من الجهـــة
الطبيــة المخت�صــة بعد ا�ستنفاد الموظــف ا�ستحقاقــه
من الإجازات المر�ضيــة ما لم يطلــب الموظف ب�إرادتـه
�إنهاء خدمته قبل ا�ستنفــاد هذا اال�ستحقـــاق  -مقت�ضـى
ذلك � -أوجــب الم�شرع عــر�ض الموظف الذي ي�ستنفــد
ا�ستحقاقــه من الإجـــازات المر�ضيـــة دون �أن ي�شفـــى
على الجهة الطبية المخت�صة لتقرير مدى �إمكانية �إ�سناد
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عمـل �إليه ينا�سب حالته �أو تقرير عدم لياقتـه �صحيـا -
يجب �أن ي�صدر قرار الجهة الطبية المخت�صة خــالل ذات
الدورة المر�ضية التي ا�ستنفد فيها الموظف ا�ستحقاقه
القانوني من الإجازات المر�ضية  -تراخي الجهة الطبية
المخت�صة في �إ�صدار هذا القرار �إلى ما بعد انتهاء تلك
الدورة وبدء دورة مر�ضية جديدة  -يترتب على ذلك -
ن�شـ�أة ا�ستحقـــاق جديد للموظف من هذه الإجــازات
في الحدود المقررة قانونا � -أثر ذلك  -ال يجوز للجهة
الطبية المخت�صة مع ن�ش�أة هذا اال�ستحقاق تقرير عدم
لياقته �صحيا للخدمة �إال بعد ا�ستنفاده ما لم يطلب هو
ب�إرادته �إنهاء خدمته قبل ذلك  -تطبيق .

موظــف � -إيفــاد في مهمة ر�سمية  -التعوي�ض النقــدي
عن تذاكر ال�سفر  -المق�صود با�ستعمال و�سيلة �سفر خا�صة .

حظـر الم�شــرع على الموظف القيام بمهمــة ر�سمــية
�أو بالتدريــب داخـــل ال�سلطنــة �أو خارجهــا �إال بنـــاء
على تكليف من رئي�س الوحدة  ،وللمـدة التي يحددها
القرار ال�صادر بالمهمة �أو التدريب  -كما ق�ضى الم�شرع
با�ستحقاق الموظف في هذه الحالة تذكرة �سفر جوا
تتحملها الوحدة و�أوجب ا�ستحقاقه مقابل تذكرة ال�سفر
نقدا �إذا ا�ستخدم و�سيلة خا�صة في ال�سفر داخل ال�سلطنة
�أو خارجها كما �أوجب الم�شرع على جهة الإدارة قبل
الموظف الموفد في مهمة ر�سمية �صرف تذكرة �سفره
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عينا وفقا للدرجة الم�ستحقة له  -يجب على جهة الإدارة
تنفيذ التزامها بطريق التعوي�ض في حال تعذر تنفيذه
عينا  -الحكمة من ذلك  -الحيلولة دون �إثراء جهة الإدراة
على ح�ساب الموظف دون �سبب م�شروع و�ضمان بلوغ
الموظف ال�ستحقاقاته المقررة قانونا قبل جهة الإدارة
عينا �أو نقدا  -مناط ا�ستحقاق التعوي�ض النقدي لتذاكر
ال�سفر � -سفرالموظف تنفيذا لقرار �إيفاده في مهمة
ر�سمية �أيا كانت و�سيلة ال�سفر �سواء كانت برية �أو جوية
�أو بحرية  -عبارة " �إذا ا�ستعمــل و�سيلة �سفر خا�صـة "
ال تعدو �أن تكون �إ�شارة من الم�شرع �إلى �أن الم�ستحق
للتعوي�ض النقدي هو الموظف الــذي التزم بواجــبات
وظيفته و�سافر بمعرفته ال�شخ�صية وعلى نفقته الخا�صة
�أيا كانت و�سيلــة �سفــره �ســواء كانــت بريــة �أوجويــة
�أو بحرية  ،دون غيره ممن �صدر له قرار �إيفاد ولم ي�سافر
لتعذر تنفيذ جهة الإدارة التزامها عينا ب�صرف تذكرة
�سفر وفقا للدرجة الم�ستحقة له  -تطبيق .

موظف � -أحكام تقادم الرواتب والأجور وما في حكمها
الم�ستحقة له .

تتقـادم الرواتـب والأجور وما في حكمهــا الم�ستحقــة
للموظفين قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات
والم�ؤ�س�سات العامة ومــا في حكمهــا بانق�ضـاء خمــ�س
�سنوات ميالدية من تاريخ ا�ستحقاقها  ،وذلك بموجب
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�أحكــام القانون المالي ال�صــادر بالمر�ســوم ال�سلطانــي
رقم  - 97/47يبد�أ �سريان التقادم من الوقت الذي ي�صبح
فيه الدين م�ستحق الأداء  -م�ؤدى ذلك  -انق�ضـاء الحـق
في المكاف�أة ال�شهرية عن المدة ال�سابقة علـى خمـ�س
�سنـوات من تاريـخ تقديم طلب �صرف المكافـ�أة مـا لـم
يثبت تقديم الطلب في تاريخ �سابق على ذلك � -سريان
�أحكام التقادم على المكاف�أة الم�ستحقة للموظف نظير
تكليفه القيام ب�أعباء وظيفة �أخرى بالإ�ضافة �إلى وظيفته
الأ�صلية  -تطبيق .

موظف  -تدريب  -التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة
بالعمـل على تدريب موظفيها وفقا لمتطلبــات العمــل
وخطط التدريب المعتمدة .

�أوجب الم�شرع بموجب قانون الخدمة المدنية التدريب
على جميع الموظفين و�ألزم الوحدات التي يعملون بها
بالعمل على تدريب موظفيهــا المعينيـن بغيـر طريــق
التعاقد وفقا لمتطلبات العمل وخطط وبرامج التدريــب
في �ضـوء خطط التنمية العامة وفي حــدود الإمكانيــات
المتاحة  ،على �أن ت�ضع هذه الوحدات خططها ال�سنوية
للتدريب وفقا للأ�سـ�س والمعايــير التــي ت�ضعهــا وزارة
الخدمة المدنية في هذا ال�ش�أن  -بينت الالئحة التنفيذية
لقانــون الخدمــة المدنية �أهـــداف التدريـــب والأحكام
المتعلقة ب�إيفاد الموظف للتدريب �ســواء كــان داخــل
ال�سلطنة �أم خارجها  -تطبيق .
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موظف  -ترقية � -شروط الترقية  -القانون الخا�ص
بنظام الموظفين بديوان البالط ال�سلطاني  -لي�س لجهة
الإدارة االمتناع عن ترقية الموظف متى �أم�ضت ترقية
الآخرين ممن يتفقون معه في الو�ضع والمركز القانوني .

ا�شترط الم�شرع في القانون الخا�ص بنظام الموظفين
بديوان البالط ال�سلطاني ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني
رقم  97/97لترقيــة موظفـي ديـوان البالط ال�سلطانـي
�ضرورة ا�ستيفاء الموظف المر َّقى ل�شروط �شغل الوظيفة
المرقى �إليها  ،و�أن تكون الترقية �إلى الوظيفة الأعلى
مبا�شرة متى توفرت الدرجة ال�شاغرة  ،و�أن الترقية تقوم
على �أ�سا�س الجدارة المبنيـة على عنا�صر تقويـم الأداء
الوظيفـي  ،والم�ؤهــل العلمي  ،والأقدميــة في الوظيفة
 ناط الم�شـرع بالالئحة تحديد ن�سب الدرجات المقررةلكل عن�صر من هذه العنا�صر تبعا للم�ستوى الوظيفــي ،
وكيفيــة ح�ســاب تقديــرات المر�شحين للترقيـــــة ،
وترتيب �أ�سبقيتهم  ،والإجراءات الالزمة لذلك  -ي�صدر
قـرار الترقيــة مـــن ال�سلطـــة المختـ�صة بالتعييــن -
تعتبـر الترقية نافذة من تاريخ اعتمادهــا ما لم ينــ�ص
قــرار الترقيــة على غير ذلك  -الم�ستقر عليه �أنــه متــى
تحققت �شــروط الترقيـة وك�شفــت الإدارة عن نيتهــا
في ترقية الموظف في تاريخ معين  ،وتم بالفعل تر�شيحه
للترقيــة  ،ولـم يقم في �ش�أنه مانع قانوني من �إجرائهـا ،
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فال يكــون لهــا بعدئذ االمتناع عن ترقيته متى �أم�ضت
ترقية الآخرين ممن يتفقون معه في الو�ضع والمركز
القانوني  -يعد مثل ذلك خط�أ من �ش�أنه تفويت فر�صة
الترقي على الموظف  ،مع ما يترتب على ذلك من �آثار
على و�ضعه الوظيفي م�ستقبال  -تطبيق .

موظف  -ترقية � -شروط الترقية  -القانون الخا�ص
بنظام الموظفين بديوان البالط ال�سلطاني  -لي�س لجهة
الإدارة االمتناع عن ترقية الموظف متى �أم�ضت ترقية
الآخرين ممن يتفقون معه في الو�ضع والمركز القانوني .

ا�شترط الم�شرع في القانون الخا�ص بنظام الموظفين
بديوان البالط ال�سلطاني ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني
رقم  97/97لترقية موظفي ديوان البالط ال�سلطاني �ضرورة
ا�ستيفاء الموظف المر َّقى ل�شروط �شغل الوظيفة المرقى
�إليها  ،و�أن تكون الترقية �إلى الوظيفة الأعلى مبا�شرة
متـى توفـرت الدرجـة ال�شاغــرة  ،و�أن الترقيـة تقـوم
على �أ�سـا�س الجـدارة المبنية على عنا�صر تقويـم الأداء
الوظيفي ،والم�ؤهل العلمي ،والأقدمية في الوظيفة -
ناط الم�شرع بالالئحة تحديد ن�سب الدرجات المقررة
لكل عن�صر من هذه العنا�صر تبعا للم�ستوى الوظيفي،
وكيفية ح�ساب تقديرات المر�شحين للترقية  ،وترتيب
�أ�سبقيتهم  ،والإجراءات الالزمة لذلك  -ي�صدر قرار الترقية
من ال�سلطة المخت�صة بالتعيين  -تعتبر الترقية نافذة من
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تاريخ اعتمادها ما لم ين�ص قرار الترقية على غير ذلك -
الم�ستقر عليه �أنه متى تحققت �شروط الترقية وك�شفت
الإدارة عن نيتها في ترقية الموظف في تاريخ معين،
وتم بالفعل تر�شيحه للترقية  ،ولم يقم في �ش�أنه مانع
قانوني من �إجرائها  ،فال يكون لها بعدئذ االمتناع عن
ترقيته متى �أم�ضت ترقية الآخرين ممن يتفقون معه
فــي الو�ضــع والمركــز القانوني  -يعد مثل ذلك خط�أ
مـــن �ش�أنـــه تفويـت فر�صـة الترقــي على الموظــف ،
مع ما يترتب على ذلك من �آثار على و�ضعه الوظيفي
م�ستقبال  -تطبيق .

موظــف  -تعييـن �أحــد العاملين في القطـاع الخــا�ص
في �إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة طبقا لنـ�ص
المادة ( )30من قانون الت�أمينات االجتماعية � -ضـم
مدة ا�شتراكه في نظام الت�أمينات االجتماعية �إلى مدة
خدمته الجديدة في الجهة المعين فيها بقوة القانون .

ا�ستقر �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية �أن تجميع و�ضم مدد
الخدمة التي تح�سب في المعا�ش واعتبارها مدة واحدة
عند ح�سـاب الم�ستحقـات التقاعديـة مقـررة لم�صلحـة
الم�ستفيد من المعا�ش  -الحكمة التي بني عليها نظام
المعا�شات والهدف الذي ي�سعى �إلى تحقيقه  ،يتلخ�صان
في وجوب الحفاظ على مــورد ثابت للموظـف الــذي
انتهت خدمته  ،بتقرير معـا�ش لــه وللم�ستحقين عنــه
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من بعــده � -أن �ضم مدة الخدمــة يكــون بقوة القانــون
في حالة عدم �صــرف الم�ستحقــات التقاعديــة  ،وال
يتوقف على طلــب من �ضمــت مدة خدمتــه ما لم يكن
هناك فارق زمنـي بين تـرك الخدمة وااللتحـاق بخدمـة
�أخرى  -قــرر الم�شـرع �أنـــه في حالـــة تعييــن �أحــد
العاملين بالقطاع الخــا�ص في �إحدى وحدات الجهاز
الإداري للدولة وبموجب حكم المادة ( )30من قانون
الت�أميـنات االجتماعية �ضــم مــدة ا�شتراكـه في نظــام
الت�أمينــات االجتماعيـــة �إلــى مــدة خدمته الجديــدة
في الجهـة المعين فيها بقوة القانون ما لم يكــن قــد
�صرف م�ستحقاته التقاعدية عنها حيث يظل �ضم تلك
المدة رهنا بالتزام �صاحب ال�ش�أن برد المكاف�أة التي
�صرفت له من الهيئــة لل�صنــدوق المعنــي  -كما �أوجب
الم�شرع علـــى الهيئة فـي تلك الحالـة تحويـل ح�صيلــة
ا�شتراكــات المذكـور �شاملة ح�صة العامل وح�صة رب
العمل وح�صـة الخزانة العامــة �إلى �صــندوق تقاعــد
الجهـة المعيـن فيهــا � -أكد على ذلك نـ�ص المــادة ()17
مـن قانـون معا�شـات ومكافـــ�آت مــا بعــد الخدمــة
لموظفي ديوان البالط ال�سلطاني العمانييـن الـذي يق�ضي
بوجوب تطبيق حكمهـا على الموظـف في حالــة نقله
بين ديوان البالط ال�سلطانـــي و�إحـدى وحـدات الجهــاز
الإداري للدولـــة  ،وكـذلك علــى العامليــن في القطــاع
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الخــا�ص في حالة تعيينـهم بديــوان البـالط ال�سلطانـي
بغــر�ض تجميــع و�ضم مــدد الخدمة التــي تح�ســـب
في المعــا�ش واعتبارهـــا مــدة واحــدة عــند ح�ساب
الم�ستحقــات التقاعدية بح�سبانهــا الغايــة المتوخــاة
من حكم هذه المادة  -م�ؤداه  -عــدم �أحقيـــة الموظــف
في ت�سلم مكافــ�أة نهايــة الخدمـــة من الهيئــة العامــة
للت�أمينات االجتماعية  -تطبيق .

موظف  -تكليف  -الأ�صل حظر الجمع بين وظيفتين
بالجهاز الإداري للدولة  -ا�ستثناء  -جواز تكليف الموظف
ب�أعبــاء وظيفة �أخرى �إلى جانــب وظيفتــه الأ�صليــة -
ا�ستحقاق الموظف المكلف للمكاف�أة المن�صو�ص عليها
قانونا .

و�ضع الم�شرع �أ�صال عاما في مجال تنظيم الوظيفة العامة
يق�ضي بعدم جواز الجمع بين وظيفتين بالجهاز الإداري
للدولة  -ا�ستثناء من الأ�صل العام �أجاز الم�شرع تكليف
الموظف القيام ب�أعباء وظيفة �أخرى �إلى جانب وظيفته
الأ�صلية على �أن يكون ذلك لم�صلحة عامة اقت�ضته  ،و�أن
يكــون ب�صفــة م�ؤقتــة نظير مقابل حــدده البنـــد
(هـ) من المادة ( )85من الالئحة التنفيذية ال�صادرة
بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ( 84/52الملغاة)  ،والبـند ()5
من المـادة ( )92من الالئحة التنفيذية ال�سارية ال�صادرة
بالقرار رقم  2010/9وذلك بالن�سبـــة للأعمـــال التــي
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تت�ســم بطابــع اال�ستمـرار واالنتظام  -مــ�ؤدى ذلك -
�أحقيـة الموظــف المكلف ب�أعباء وظيفة �أخرى �إلى
جانب وظيفته الأ�صلية فـي الح�صــول على المكاف�أة
المن�صــو�ص عليها قانونا متى توافرت �شروطها -
تطبيق .

موظـــف  -حظر النظـام الأ�سا�سـي للدولــــة الجمــع
بين ع�ضوية مجل�س ال�شورى وتولي الوظائف العامة -
تنتهي خدمة الموظف من تاريخ �إعالن نتائج االنتخابات .

حظـر النظام الأ�سا�سـي للدولــة بموجــب المــادة ()58
مكررا ( )18الجمع بين ع�ضوية مجل�س ال�شورى  ،وتولي
الوظائف العامة  -يترتب على انتخاب �أحد الموظفين
العمومييـن لع�ضوية المجل�س اعتبار خدمته منتهيـــة
من تاريخ �إعالن النتائج  -في حالــة الطعن فـي �صحة
ع�ضويتــه يظــل محتفظا بوظيفتـه دون �صـرف
راتبــه �إلى حين �صدور حكم نهائي في الطعن � -إذا �صدر
الحكم ببطــالن ع�ضويته و�إلغاء قرار فوزه عــاد �إلى
وظيفتـــه و�صرف له راتبه من تاريخ عودته للعمل � ،أما
�إذا رف�ض الطعـن اعتبـرت خدمتـه منتهية مـن تاريـخ
�إعــالن النتائج  ،ويمنح معا�شا ا�ستثنائيا يحدده القانون
�شريطة �أن تكون لــه في هذا التاريــخ مدة خدمــة
مح�سوبــة في المعــا�ش ال تقـــل عن ع�شـــر �سنوات
ميالدية  -تطبيق .
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موظف  -طبيعة عالقة الموظف بجهة الإدارة  -عالقة
تنظيمية بالن�سبة للعمانيين وتعاقدية بالن�سبة لغيرهم .
قرر الم�شــرع �أ�صال عاما م�ستفادا من ن�صــو�ص قانــون
الخدمة المدنية يتمثل فـــي �أن العالقـــة التــي تربــط
الموظف العماني بالوحدة التي ي�شغل �إحدى وظائفهــا
�إنمــا هـي عالقــة تنظيمية تحكمها القوانيـن واللوائـح
ال�صادرة في هذا ال�ش�أن  -تختلف هذه العالقة مع تلك
التـي تربــط الموظــف غيـر العمانـي الذي �أ�سند �إليــه
القيام بمهام �إحدى هذه الوظائف بالجهة الإدارية
�إذ هي عالقة تعاقدية ين�شئها العقد المبرم بين هذه
الجهة والمتعاقد معها وتحكمها ن�صو�صه المتفق عليها
مكملة بالن�صو�ص القانونيـة المحال �إليها  -ت�ضحى تلك
الن�صـو�ص �ســواء كان �صعيد ورودها قانونا �أو الئحة
ن�صو�صا عقدية بما تمثله من التزامات �أو حقوق  -نزوال
على طبيعة العالقة المتباينة بالن�سبة للعمانيين وغير
العمانيين التي تربطهم بالجهة الإدارية يتعين النظر �إلى
كل من العالقتين وفق طبيعتها و�إجراء مقت�ضياتها وفق
الن�صو�ص الحاكمة لها �سواء �أكانت قانونية �أو تعاقدية -
تطبيق .
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موظف  -قانون الخدمة المدنية  -كيفية تحديد �أقدمية
الموظفـين المنقوليـن �إلى درجات معادلــة لدرجاتهـم
وفئاتهم  -كيفيــة ترتيب �أقدميــة الموظفين الذين يتم
ترقيتهم .

�أوجب الم�شرع طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية نقل
الموظفين الموجوديــن بالخدمـــة في تاريـــخ العمــل
بهذا القانون في 2006/1/1م �إلى الدرجات المالية المعادلة
لدرجاتهــم وفئاتهـــم الحاليـــة  ،وذلك وفقـــا لجــدول
معادلة الدرجـات المرفــق به  -ترتيـب الأقدميــة بيــن
المنقولين �إلى درجة واحدة ح�سب �أو�ضاعهم ال�سابقة
 نهج الم�شرع �إلى معادلة الدرجات والفئات ال�سابقةبالدرجات الجديــدة مع ا�ست�صحــاب الموظـف للو�ضع
ال�سابق في تلك الدرجة الجديدة وب�صفة خا�صة �أقدميته
فيها � -أ�سا�س ذلك  -تحقيق الم�ساواة بين المخاطبين
ب�أحكام قانون الخدمة المدنية وذلك من خالل االعتماد
في تحديـد �أقدمياتهم في الدرجـة الجديـدة المنقوليـن
�إليها علـى تاريـخ �شغلهم للدرجة الدنيــا في الدرجتــين
المدمجتين بح�سبانها تمثل القا�سم الم�شتـرك بينهـم -
ترتيب �أقدمية من يتم ترقيتهم �إلى وظيفة ودرجة مالية
واحدة في تواريخ مختلفة من تاريخ الترقية �إلى هذه
الوظيفــة والدرجة  -ترتيب �أقدمية من يتم ترقيتهــم
�إلى وظيفة ودرجة مالية واحدة في تاريخ واحد بح�سب
و�ضعهم في الوظيفة ال�سابقة  -تطبيق .
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موظف  -قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد الخدمة
لمنت�سبي �شرطة عمان ال�سلطانية  -عدم جواز �صرف
�أكثر من معا�ش واحد من الخزانة العامة  -المق�صود
بالخزانة العامة  -مناط ا�ستحقاق المعا�ش التقاعدي .

نظم الم�شرع بموجب ن�صو�ص قانون معا�شات ومكاف�آت
ما بعــد الخدمــة لمنت�سبي �شرطــة عمـــان ال�سلطانيــة
الأو�ضاع وال�شروط التي ي�ستحق بموجبها ذوي ال�ش�أن
معا�شا طبقا لأحكام هذا القانون ب�سبب وفاة �صاحب
المعا�ش � -أورد على ذلك قيدا يجب مراعاته عند تحديد
الأ�شخـا�ص الم�ستحقين للمعا�ش  -مفـاده  -عـدم جـواز
الجمع بين الراتب والمعا�ش ف�ضال عن �أنه ال يجوز �صرف
�أكثـر من معـا�ش واحد من الخزانـة العامـة �سـواء كـان
المعا�ش م�ستحقا طبقا لأحكام هذا القانـون �أم �أي نظــام
�أو قانون �آخر  -في حالة ا�ستحقاق �أكثر من معا�ش �صرف
المعا�ش الأكبر  -المق�صود بالخزانة العامة هو الح�ساب
المركزي الذي ت�ؤول �إليه جميع موارد الدولة وت�صرف
منه جميع نفقاتها وتحفظ فيه جميع �أر�صدتها  -م�ؤدى
ذلك  -جواز الجمع بين المعا�ش المقرر وفقا لقانون
معا�شات ومكاف�آت ما بعد الخدمة لمنت�سبي �شرطــة
عمــان ال�سلطانيــة  ،والمعــــا�ش الم�ستحــــق طبقـــــا
للقوانين الأخرى  ،وكذلك بينه وبيــن معــا�ش ال�ضمــان
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االجتماعي � -أ�سا�س ذلك � -أن هذه المعا�شات ال ت�صرف
من الخزانة العامة  -ال تعد حياة والد المتوفى الم�ستحق
للمعا�ش مانعا ال�ستحقاق غيره من الم�ستفيدين للمعا�ش
وفقا للقانون متى توافر ب�ش�أنهم مناط اال�ستحقاق وهو
اعتمادهم في معي�شتهــم على �صاحـب المعــا�ش وفقــا
لمــا ي�سفر عنه البحث االجتماعــي الذي تجريـه الجهة
المخت�صة مع توافر باقي ال�شروط الأخرى التي حددها
القانون  -تطبيق .

موظف  -موظف بالهيئة العامة للكهرباء والمياه -
م�صاريف الجنازة والعزاء  -عـــدم جواز الجمــع بـــين
المبلغ المقرر طبقا لأحكام الئحة �ش�ؤون الموظفين
بالهيئـة العامـة للكهرباء والميـاه وبين المنحـة الماليـة
المن�صو�ص عليها في قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
الخدمــة لموظفــــي الحكومـــة العمانييــن  -ا�ستنـــادا
�إلى قاعدة الخا�ص يقيد العام .
طبقا لأحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد الخدمة
ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم  86/26يخ�ضع لأحكامه
الموظفــون العمانيـــون الذيــــن ي�شغلــون وظائـــف
دائمــة بالجهـــاز الإداري للدولــــة  ،وال ي�ستثنــى
من هـــ�ؤالء �إال الموظفون الذين ت�سري ب�ش�أنهم نظم
خا�صة بالمعا�شات �أو مكاف�آت ما بعد الخدمة  -ت�صرف
طبقا لأحكام القانون الم�شار �إليه منحة مالية عند وفاة
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الموظف من الوحدة التي كـان يعمل بها تعادل راتـــب
ثالثة �أ�شهر بحيـــث ال تقل عن (� )400أربعمائة ريال
عماني وال تتجاوز (� )1000ألف ريال عماني لمواجهة
م�صاريف الجنازة والعزاء  -الهيئة العامة للكهرباء
والمياه  -ناط الم�شرع برئي�س مجل�س �إدارة الهيئة
العامة للكهرباء والمياه �إ�صدار اللوائــح الماليــة
والإدارية والئحة �ش�ؤون الموظفين بالهيئة دون التقيد
بالقوانين والأنظمة الحكومية بعد اعتمادها من مجل�س
�إدارة الهيئة  -تطبق على موظفي الهيئة �أحكام الئحة
�ش�ؤون الموظفين الخا�صة بها فيما عدا الموظفين الذين
تنظم �ش�ؤون توظيفهم عقود خا�صــة فيمــا ن�صـت عليــه
هذه العقود من �أحكام  -تطبق الأحكام الواردة بقانون
الخدمة المدنية والئحته التنفيذية فيما لم يرد ب�ش�أنه
ن�ص خا�ص في الئحة الهيئــة �أو تــلك العقـود  -مــ�ؤدى
ذلك  -عدم جواز الجمــع بين المبــلغ المقرر لتغطية
م�صاريـف الجنـازة والدفـن طبقـا لأحكـام الئحـة
�شـ�ؤون الموظفين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه وبين
المنحة المالية المن�صو�ص عليها في قانون معا�شات
ومكاف�آت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين
لمواجهة م�صاريف الجنـــازة والعزاء � -أ�ســا�س ذلك -
القاعــدة الأ�صولية ب�أن الخا�ص يقيد العام  -تطبيق .
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موظف  -نقلـه �إلى ديوان البالط ال�سلطانـــي  -خ�ضوعـه
لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان
البالط ال�سلطاني العمانيين  -التزام الموظف المنقول
ب�سداد فروق اال�شتراكات من بدالت ال�سكن والكهرباء
والماء ل�صندوق تقاعد موظفي ديوان البالط ال�سلطاني .
ق�ضـى الم�شـرع بموجب حكم المادة ( )17من قانــون
معا�شـات ومكاف�آت ما بـعد الخدمــة لموظفـي ديــوان
البالط ال�سلطاني العمانيين ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني
رقم  96/86ب�ضم مدة خدمة الموظف في الجهة التي كان
يعمل بها �إلى مدة خدمته في ديوان البالط ال�سلطاني
بقــوة القانــون وذلك في حال نقلــه �إلى ديـوان البــالط
ال�سلطاني من �أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة
�أو القطاع الخا�ص (الذي يخ�ضع في �ش�ؤونه التقاعدية
لقانـون معا�شـات ومكاف�آت مــا بعـد الخدمــة لموظفـي
الحكومة العمانيين �أو قانون الت�أمينات االجتماعية �أو �أي
نظم معا�شات �أخرى)  -تعتبر خدمته مت�صلة �شريطة �أن
يرد �إلى �صندوق تقاعد موظفي ديوان البالط ال�سلطاني
�أية مكاف�أة تكون قد �صرفت له  -يجب على الجهة التي
كانت قائمة على تطبيق نظام المعا�شات �أو الت�أمينات
التي كان يخ�ضع لها الموظف المنقول تحويل ح�صيلة
ا�شتراكاته التي �سبـق تح�صيلهـا منــه �شاملـة م�ساهمــة
الدولة �أو ح�صة �صاحب العمل و�أي مبالغ �أخرى مرتبطة
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بهــذه اال�شتراكات والم�ساهمات �إلى �صنــدوق تقاعـــد
موظفي ديوان البالط ال�سلطاني  -ي�سري على الموظف
بعد نقلــه للديـــوان جميع القوانين والنظــم المطبقــة
على موظفي الديوان ومنها قانون معا�شات ومكاف�آت ما
بعد الخدمة لموظفي ديوان البالط ال�سلطاني العمانيين -
يتعين علـــى الموظف المنقـــول �إلى ديـــوان البــــالط
ال�سلطاني �سداد الفروقات عن بدالت ال�سكن والكهربـــاء
والماء ل�صندوق تقاعد موظفي ديوان البالط ال�سلطاني
اعتبارا من تاريخ 1996/11/2م �أو من تاريخ تعيينه �أيهما
�أقرب  ،وحتى تاريخ نقلهم �إلى ديوان البالط ال�سلطاني
في 2011/3/1م بن�سبـة ( )%6من مجمـوع هذه البدالت ،
و ( )%6من راتبه ال�شهري �شامال بدالت ال�سكن والكهرباء
والماء � -أ�سا�س ذلك  -الأوامـر ال�ساميـة لموالنـا ح�ضـرة
�صاحب الجاللة ال�سلطان المعظم  ،حفظه الله ورعاه - ،
تطبيق .

(ن)
نظرية الظروف اال�ستثنائية � -شروط انطباقها .

الم�ستقـر عليـه فقهـا وق�ضـاء و�إفتاء هـو �أن مقت�ضـيات
�ضمان �سير المرفق العام بانتظام ّ
واطــراد  ،كمـا
توجـب علـى المتعاقـد اال�ستمـرار في تنفيذ العقـد،
ولو كـان هذا التنفيذ ع�سيرا ،ف�إنها ت ُـن�شئ له حقا
في التوازن المالي للعقد  -م�ؤداه  -التزام جهة الإدارة
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المتعاقـدة بتعوي�ضـه تعوي�ضا جزئيا عما قد يكون قد
لحقه من خ�سارة نتيجة لهذا التنفيـذ � -أ�سا�س ذلك -
نظرية الظروف اال�ستثنائيـة  -ي�ستلــزم �إعمال هذه
النظرية وجود ظروف ا�ستثنائية �أيا كانت طبيعتها
( �سيا�سية �أو اقت�صادية �أو طبيعية )  -عند تنفيذ العقد
لم تكــن متوقعــة عند �إبرامه  ،وال ي�ستطيع المتعاقد
دفعا لها  ،و�أن يتم تنفيذ العقد الإداري تنفيذا كامال ،و�أن
تختل اقت�صاديات العقد ب�سبب تلك الظروف  ،ب�أن يلحق
المتعاقد من جراء التنفيذ خ�سارة فادحة  -تطبيق .

(و)
وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -اخت�صا�صها بمراجعة العقود
الإدارية  -التفاو�ض مع المتناق�صين بعد فتح مظاريف
العطاءات يعد مخالفا لن�ص المادة ( )33من قانــون
المناق�صات .
�أخ�ضع الم�شرع م�شاريع العقـــود وااللتزامــات المــراد
التوقيـع عليهــا من قبل الجهات الحكوميــة المخت�صـة
للمراجعة من قبل وزارة ال�ش�ؤون القانونيـة لممار�ســة
�سلطتها الرقابية على تــلك الم�شاريــع بهــدف الت�أكــد
مـن �سالمة الإجراءات التمهيدية ال�سابقة علـى �إبــرام
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55

400

املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

العقود واتفاقها مع القوانين واللوائح ال�سارية في هذا
ال�ش�أن  -كذلك الت�أكد من �أن الأحكام التي تت�ضمنها تلك
الم�شاريع تتفق مع القوانين وتحقق م�صلحة الحكومة -
قيام مجل�س المناق�صات �أو الجهة المعنية بالتفاو�ض مع
المتناق�صين بعد فتح مظاريف العطاءات يعد مخالفا
لن�ص المادة ( )33من قانون المناق�صات �إال �إذا كان هذا
التفـاو�ض مـع المتناق�ص �صاحـب العطـاء الأقـل وكــان
عطـا�ؤه مقرونــا بتحفـظ �أو تحفظـات وذلك للتنـــازل
عن تحفظاته � -أثر ذلك  -تطبيق .

وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط �إعادة النظر في الفتاوى
ال�صادرة عن الوزارة .
ا�ستقـر �إفتـاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية على جـواز �إعــادة
النظر في ر�أي �سبق لوزارة ال�ش�ؤون القانونية �إبدا�ؤه �إذا
كانت ثمة وقائع لم تكن تحت نظرها وقت �إبداء ر�أيها ،
ويكون من �ش�أن تلك الوقائع تغيير وجـه الر�أي القانونــي
في الم�س�ألة المعرو�ضة  -تطبيق .
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1/46

357

املو�ضــــــــــوع

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

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة
1/65

464

ا�ستقـر �إفتـاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية على �أنه مـن
غيـر الجائز قانونا طلـب �إعـادة النظـر في �أي فتــوى
�أو ر�أي �أبدته وزارة ال�ش�ؤون القانونية بالتطبيق لأحكام
القوانين واللوائـح النافــذة  ،ا�ستنـادا فقــط �إلى حجــج
قانونيــة مغايرة لمـا قــام عليـــه ر�أي وزارة ال�شـــ�ؤون
القانونيــة من �أ�سباب  -الجدل حول �صحة ما انتهت
�إليـــه الــوزارة ال يكون جائزا وال مقبوال �إال �إذا ا�ستند �إلى
وقائع مغايرة ،جدت �أو ا�ستبانت لم تكن تحت ب�صرها
عند �إبداء الر�أي  ،وكـــان من �ش�أنهــــا لو �أنها عُ ِر�ضـــت
عليهــا �أن تغيــر مـــن ر�أيها  -تطبيق .

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

ا�ستقر �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية على �أن اخت�صا�صها
ب�إبــداء الــر�أي القانوني و�إ�صدار الفتــاوى والتف�سيـــرات
الر�سميـة المعتمـدة في ال�سلطنـة للمرا�سيـم ال�سلطانيـة
والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية ال ينعقد �إال �إذا
ارتبــط طلـــب الر�أي بوجود ن�ص في مر�سـوم �سلطاني
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49

373

املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

�أو قانون �أو الئحة �أو قــرار غــم على الجهة طالبة الر�أي
وجه تطبيقه على حالـة واقعية محـددة ماثلة لديها -
مقت�ضـى ذلك � -أنه يلزم توافــر �إ�شكـال قانونـي �صــادف
جهة الإدارة الطالبــة  ،واقت�ضى ا�ستدعــاء ر�أي الــوزارة
لإبداء الر�أي ب�ش�أنه  -م�ؤداه  -ال تنعقـد واليـة ال�شـ�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 التقديريــة حيــال بعــ�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 .
ا�ستقــر �إفتاء وزارة ال�شـ�ؤون القانونيـة على عـدم جــواز
�إبداء الر�أي القانوني في مو�ضوع معرو�ض على الق�ضاء
 �أ�سا�س ذلك  -عــدم جــواز تدخـــل �أي جهــة �أخــرىفي الق�ضايا �أو في �ش�ؤون العدالة  ،و�أن مثل هذا التدخل
ي�شكل جريمة يعاقب عليها القانون  -تطبيق .
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2/16

182

املو�ضــــــــــوع

وزارة ال�شــ�ؤون القانونيــة  -منــاط واليتهــا لممار�ســة
اخت�صا�صها الإفتائي  -نطاق الفتوى .
ا�ستقر �إفتـاء وزارة ال�ش�ؤون القانونيـة علـى �أن ا�ستنهـا�ض
واليتها لممار�ســـة اخت�صا�صهـــا الإفتائـــي ال يكـــون �إال
بمنا�سبة حالة واقعية لم يت�ضح فيها وجه الر�أي القانوني
ال�صحيح على الجهة طالبة الر�أي  -ا�ستقـر العمل بوزارة
ال�ش�ؤون القانونية على �أن نطاق الفتوى يحدده ما ورد
بكتاب طلب الر�أي  ،والعبرة في ذلك بالطلبات الختامية
للجهة طالبة الر�أي  -تطبيق .
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة
1/12

158

ثانيا  :الفهـر�س الرقمـي والزمنـي
رقم املبد�أ تاريخه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2013/1/14م
2013/1/14م
2013/1/22م
2013/1/28م
2013/1/30م
2013/1/30م
2013/2/2م
2013/2/4م
2013/2/4م
2013/3/5م
2013/3/12م
2013/3/12م
2013/3/12م
2013/3/12م
2013/3/13م
2013/3/18م

ال�صفحة رقم املبد�أ تاريخه
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

95
100
104
112
118
123
131
136
144
147
152
158
165
169
176
182
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2013/3/24م
2013/3/25م
2013/3/27م
2013/3/27م
2013/3/27م
2013/3/30م
2013/3/30م
2013/4/9م
2013/4/21م
2013/4/28م
2013/4/30م
2013/4/30م
2013/4/30م
2013/5/7م
2013/5/14م
2013/5/19م

ال�صفحة
186
191
198
203
206
211
219
225
230
233
239
246
251
256
265
275

رقم املبد�أ تاريخه

ال�صفحة رقم املبد�أ تاريخه

ال�صفحة

33

2013/5/29م

280

50

2013/9/19م

377

34

2013/5/30م

286

51

2013/9/19م

381

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

2013/6/8م
2013/6/9م
2013/6/16م
2013/6/16م
2013/7/14م
2013/7/15م
2013/7/31م
2013/8/15م
2013/8/15م
2013/8/20م
2013/8/20م
2013/8/21م
2013/8/27م
2013/9/4م
2013/9/5م

293
298
302
307
314
324
333
338
342
346
352
357
363
368
373

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

2013/9/29م
2013/9/29م
2013/10/27م
2013/11/13م
2013/11/17م
2013/11/17م
2013/11/21م
2013/11/25م
2013/12/10م
2013/12/12م
2013/12/16م
2013/12/16م
2013/12/23م
2013/12/25م

390
392
397
400
405
417
424
431
438
443
449
456
461
464
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()1
بتاريخ 2013/1/14م
عقد  -عقد �إيجار -الأحكام التي ت�سري ب�ش�أن رفع القيمة الإيجارية يف عقد �إيجار
م�سكن بني �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة وموظف لديها .
يعد عقد الإيجار ح�سبما هو م�ستقر عليه فقها وق�ضاء من العقود الر�ضائية  -قوامه
االتفاق بني طرفيه على حقوق والتزامات كل منهما مبا يف ذلك الأجرة امل�ستحقة
لقاء االنتفاع بالعني امل�ؤجرة  -يف �سبيل حتقيق التوازن يف العالقة الإيجارية بني
مالك وم�ست�أجري امل�ساكن واملحال ال�صناعية والتجارية تدخل امل�شرع بن�ص �آمر
لتنظيم هذه العالقة بالن�سبة لقيمة الأجرة � -أجاز للم�ؤجر ب�إرادته املنفردة زيادة
�أجرة املحال ال�سكنية والتجارية بعد م�ضي ثالث �سنوات من تاريخ بدء عقد
الإيجار �أو من تاريخ �آخر زيادة متعاقد عليها ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك
 �إبرام �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة عقد �إيجار مع �أحد موظفيها  -خلوالعقد من �أي ن�ص يجيز رفع قيمة الأجرة املتفق عليها عند الرتقية للدرجة الأعلى
�أو الإحالة �إىل القواعد التي قررتها وزارة املالية يف هذا ال�ش�أن � -إحالة �أحكام العقد
فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص فيه �إىل الأحكام املنظمة للعالقة بني مالك وم�ست�أجري
امل�ساكن واملحال التجارية وال�صناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  - 89/6م�ؤداه  -انطباق الأحكام امل�شار �إليها على العقد -
�أثر تراخي جهة الإدارة يف اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة ب�ش�أن العقد  -عدم
�سريان الزيادة يف حق امل�ست�أجر �إال بقبوله لها وتعديل العقد تبعا لذلك � -أ�سا�س
ذلك � -أنه ال يجوز نق�ض العقد �أو تعديله �إال باتفاق طرفيه  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة املنتهية بالكتاب رقم ................... :
بتاريخ  ...........املوافق  ...........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين
حول مدى جواز ا�ستقطاع مبلغ الأجرة امل�ستحق على الفا�ضل............. /
 �أحد موظفي � ...........سابقا  -منذ تاريخ ترقيته عام ، ...............ومدى جواز ا�ستقطاع املبالغ املرتتبة عليه دون موافقته وتوقيعه على العقد .
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وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن وزارة .........
قامـــت ب�إبرام عقــد �إيجــار �إحـــدى الوحـــدات ال�سكنيــة التابعـــة لهـــا مع
الفا�ضل � ، ........... /أحد موظفي وزارة � ( .................سابقا ) ،
ويعمل حاليا يف الهيئة  ، ...............وذلك مقابل �أجرة �شهرية بناء على
الدرجة املالية التي ي�شغلها بحيث تتم الزيادة متى ما متت ترقيته للدرجة الأعلى
وفق حتديد م�سبق من وزارة  ............لهذه املبالغ كما تذكرون يف كتاب
طلب الر�أي .
وتذكرون �أنه نظرا لأن املعرو�ضـة حالته متت ترقيته �إىل الدرجـة الأعلــى
( ) .......عام  ، .........ف�إن املبلغ امل�ستحق على �شاغلي الدرجة .............
وامل�ست�أجرين من هذه الوزارة يكون (  .......... )..........رياال عمانيا � ،أي
بزيادة ( .......... ).......رياالت عمانية عن القيمة الإيجارية ال�سابقة ،
حيث كان املبلغ امل�ستقطع بناء على درجته املالية ال�سابقة (........ ).........
رياال عمانيا وذلك بناء على تنظيم وزارة  .........امل�شار �إليه يف هذا ال�ش�أن .
وت�ضيفون �أن وزارتكم املوقرة مل تتخذ الإجراءات الالزمة لتغيري عقد الإيجار
مــع املعرو�ضة حالته بزيــادة مبلغ الإيجــار فـور ترقيتـه �إىل الدرجــة الأعلــى
عام  ، ..........وقد قامت بعد ذلك مبخاطبته بزيادة قيمة الإيجار نظرا
لرتقيته �إىل الدرجة  ........مع �ضرورة ا�ستقطاع املبالغ املرتاكمة منذ تاريخ
ترقيته عام � ، ...........إال �أنه رف�ض التوقيع على العقد اجلديد �أو دفع املبالغ
املرتتبة من تاريخ ترقيته �إىل الوقت احلا�ضر  ،معلال ذلك ب�أنه ملتزم بالعقد املوقع
مع الوزارة  ،و�أنه �إذا �أرادت الوزارة زيادة �أجرة امل�سكن فال يكون ذلك ب�أثر رجعي
و�إمنا يكون من تاريخ التوقيع على عقد الإيجار .
و�إذ ت�ستطلعون الر�أي يف املو�ضوع .
نفيد ب�أن املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010 /107بتعديل
بع�ض الأحكام املنظمة للعالقة بني مالك وم�ست�أجري امل�ساكن واملحال التجارية
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وال�صناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها تن�ص على �أن " جترى التعديالت
املرافقة على بع�ض الأحكام املنظمة للعالقة بني مالك وم�ست�أجري امل�ساكن واملحال
التجارية وال�صناعيـة وت�سجيــل عقــود الإيجار اخلا�صة بهــا ال�صـادرة باملر�ســوم
ال�سلطاين رقم  89/6امل�شار �إليه " .
وتنـ�ص املـــادة الرابعـــة من ذات املر�ســوم على �أن " ين�شــر هــذا املر�ســوم
يف اجلريدة الر�سمـية  ،ويعمـل به اعتبارا من تاريخ العمــل ب�أحكــام املر�سوم
ال�سلطاين رقم ." 2008/72
وتن�ص املادة ( )6من الأحكام املنظمة للعالقة بني مالك وم�ست�أجري امل�ساكن
واملحال التجارية وال�صناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  - 89/6واملعدلة باملر�سوم ال�سلطانـي رقم  - 2010/107على �أن " ال يجوز
للم�ؤجر زيادة �أجرة املحال ال�سكنية والتجارية وال�صناعية وغريها �إال بعد م�ضي
ثالث �سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار �أو من تاريخ �آخر زيادة متعاقد عليها ،
�إال �إذا اتفق على خالف ذلك . ".............
وين�ص البند الثالث من عقد الإيجار املربم بني وزارة  ...........واملعرو�ضة
حالته على �أن "يوافق الطرف الثاين ب�أن يقوم الطرف الأول با�ستقطاع قيمة
الإيجار ال�شهري وقدره ( ......... )........رياال عمانيا من راتبه مبا�شرة " .
وين�ص البند العا�شر من ذات العقد على �أن "يف حالة �إنهاء خدمة الطرف
الثاين من الوزارة لأي �سبب من الأ�سباب �أو �أخل بالتزاماته الواردة يف العقد
يكون للطرف الأول طلب �إخالء امل�سكن و�إلغاء العقد ب�شرط �إنذار الطرف الثاين
بذلك مدة ال تقل عن �أ�سبوعني " .
وين�ص البند الثاين ع�شر من ذات العقد على �أن " ت�سري �أحكام املر�سوم
ال�سلطاين رقم  89/6يف �ش�أن تنظيم العالقة بني مالك وم�ست�أجري امل�ساكن واملحال
التجارية وال�صناعية فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف هذا العقد " .
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ومفاد ما تقدم �أن عقد الإيجار ولئن كان يعترب  -ح�سبما هو م�ستقر عليه فقها
وق�ضاء  -من العقود الر�ضائية  ،قوامه االتفاق بني طرفيه على حقوق والتزامات
كل منهما مبا يف ذلك الأجرة امل�ستحقة لقاء االنتفاع بالعني امل�ؤجرة � ،إال �أن
امل�شرع يف �سبيل حتقيق التوازن يف العالقة الإيجارية بني مالك وم�ست�أجري
امل�ساكن واملحال ال�صناعية والتجارية تدخل بن�ص �آمر لتنظيم هذه العالقة بالن�سبة
لقيمـة الأجـرة  ،ف�أجاز للم�ؤجـر ب�إرادته املنفــردة زيادة �أجرة املـحال ال�سكنيـة
والتجارية بعد م�ضي ثالث �سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار �أو من تاريخ �آخر
زيادة متعاقد عليها � ،إال �إذا اتفق على خالف ذلك .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت من الأوراق �أن وزارة .......
�أبرمت عقد �إيجار مع املعرو�ضة حالته ابتداء من  .........مقابل �أجرة �شهرية
( ............. )...........رياال عمانيا  ،وقد جاء العقد خلوا من �أي ن�ص
يجيز رفع قيمة الأجرة املتفق عليها عند الرتقية للدرجة الأعلى �أو الإحالة �إىل
القواعد التي قررتها وزارة  ...........يف هذا ال�ش�أن  ،ون�ص البند الثاين ع�شر
من العقد على الإحالة فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص فيه �إىل الأحكام املنظمة للعالقة بني
مالك وم�ست�أجري امل�ساكن واملحال التجارية وال�صناعية وت�سجيل عقود الإيجار
اخلا�صة بها ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  89/6امل�شار �إليه  ،فمن ثم يغدو
امل�ست�أجر املعرو�ضة حالته غري خماطب بالقواعد التي قررتها وزارة ...........
يف هذا ال�ش�أن  ،وت�سري ب�ش�أنه الأحكام املن�صو�ص عليها يف املر�سوم ال�سلطاين
امل�شار �إليه  ،وبالتايل يجوز للم�ؤجر(وزارة  )............املطالبة بزيادة الأجرة
املتفق عليها مع املعرو�ضة حالته بعد م�ضي ثالث �سنوات من تاريخ بدء عقد
الإيجار �أو من تاريخ �آخر زيادة متعاقد عليها  ،وذلك دون الإخالل بحق امل�ست�أجر
يف قبول هذه الزيادة �أو الإعالن عن رغبته يف �إنهاء العقد طبقا للإجراءات املتفق
عليها فيه .
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وحيث �إن الثابت من الأوراق �أن املعرو�ضة حالته رف�ض التوقيع على العقد
بعد تعديل الأجرة مبا يتفق والدرجة الأعلى التي رقي �إليها معلال ذلك ب�أنه ملتزم
بالعقد ال�سابق املربم مع الوزارة  ،و�أن �سريان الزيادة ال يكون �إال من تاريخ التوقيع
على العقد اجلديد  ،فمن ثم ف�إنه كان يتعني على وزارة  .......حال مت�سكها
بزيادة الأجرة املتفق عليها اتخاذ الإجراءات الالزمة لتعديل العقد وفقا للأجرة
اجلديدة باالتفاق مع امل�ست�أجر �أو ف�سخ العقد يف حال رف�ض امل�ست�أجر دفــع
الزيــادة امل�شار �إليهــا وذلك وفقا للإجراءات املن�صــو�ص عليهـا فـــي العقــد ،
�أما وقد تراخت يف اتخاذ الإجراءات الالزمة يف هذا ال�ش�أن  ،فال ت�سري الزيادة
يف حق امل�ست�أجر �إال بقبوله لها وتعديل العقد تبعا لذلك  ،بح�سبان �أنه ال يجوز
نق�ض العقد �أو تعديله �إال باتفاق طرفيه .

لذلك انتهى الر�أي �إىل :
عدم جواز قيام وزارة  .................بزيادة الأجرة املتفق عليها معاملعرو�ضة حالته �إال بعد م�ضي ثالث �سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار .
عدم جواز قيام وزارة  ........بزيادة الأجرة املتفق عليها دون موافقةاملعرو�ضة حالته وتوقيعه على العقد .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2013/108/1/15/م) بتاريخ 2013/1/14م
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()2
بتاريخ 2013/1/14م
عقد  -العقد �شريعة املتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة
تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية .
القاعـدة امل�ستقـر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامـات التعاقديـة تق�ضـي بـ�أن
العقد �شريعة املتعاقدين  -فال يجوز نق�ض العقد �أو تعديله �إال مبوافقة الطرفني
�أو للأ�سباب التي يقررها القانون  -تالقي �إرادة الطرفني على جواز تعديل �أ�سعار
العقد لتغطية �أي زيادة قد تطر�أ على �سلم الأجور والعالوات وفقا لقرار وزاري -
مقت�ضى ذلك  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد�أ
ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  .........بتاريخ  ..........املوافق ...........
ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول مدى جواز تعديل �أ�سعار عقد خدمات نقل
الطالب املربم مع �شركة  ..........خالل فرتة �سريانه .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن .............
قد �أبرمت يف  ..................عقــد خدمات نقــــل الطـــالب املبـرم مــع
�شركة  ، ..........وذلك بناء على املناق�صة رقم  ، ..............و�إزاء �صدور
قرار وزير القوى العاملة رقم  2011/77بزيادة رواتب القوى العاملة الوطنية اخلا�ص
بالقطاع اعتبارا من الأول من مار�س 2011م  ،فقد قامت  .............مبخاطبة
جمل�س  .............بتاريخ  ..............لطلب املوافقة على �إ�صدار الأمر
التغيريي رقم ( )1مببلغ �إجمايل مقداره  .......رياال ُعمانيا  ،وذلك نظري رفع
رواتــب و�إ�ضافــة بعـ�ض العــالوات (غالء املعي�شـة  ،عالوة خطر  ،عالوة فنيـة)
 ابتــداء من  ........ولغايــة  - ......للموظفني العمانيني العامليــن يف تلكال�شركة لتنفيذ العقد امل�شار �إليه  ،ومتت املوافقة على الأمر التغيريي امل�شار �إليه
مبوجب خطاب جمل�س  .........رقم  ............بتاريخ . ............
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وتذكرون �أن  .........قد طلبت بتاريخ  ..........املوافق .............
من وزارة  ، .......امل�صادقة على الأمر التغيريي امل�شار �إليه � ،إال �أن وزارة .........
ردت بكتابها رقم  .......... :امل�ؤرخ  ..............املوافق ، ...............
�أنه يف �ضوء �أن �أ�سعار العقد ثابتة حتى نهايته ف�إنها ترى �ضرورة خماطبة وزارة
ال�ش�ؤون القانونية حول جواز تعديل �أ�سعار العقد خالل فرتة �سريانه .
و�إزاء ذلك تطلبون الإفادة بالر�أي :
وردا على ذلك نفيد ب�أن القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات
التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد �شريعة املتعاقدين فال يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال مبوافقة
الطرفني �أو للأ�سباب التي يقررها القانون  ،تلك القاعدة التي من مقت�ضاها وجوب
تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ
االلتزامات التعاقدية .
وحيــث �إن البنــد (ب) من املـادة رقـم ( )11مـن عقـد خدمـات نقل الطـالب
املربم بتاريخ  ............بني  ...................و�شركة ...............
ين�ص على �أنه " يف حالة �صدور قرار حكومي برفع �أ�سعار الوقود �أو �أجور العمال
مبوجب �أي ت�شريعات تعدل الأ�سعار باتفاق الطرفني مبا ال يزيد على ن�سبة
الزيادة عن تلك املن�صو�ص عليها بالقرار" .
وتن�ص املادة ( )19من ذات العقد على �أنه " يتم تف�سري هذا العقد والعمل
مبوجبه يف جميع الأوجه وفقا للقوانني ال�سارية يف �سلطنة ُعمان . " ...
وحيث �إن امل�ستفاد مما تقدم �أن ن�ص البند (ب) من املادة رقم ( )11من هذا
العقد �أجاز تعديل قيمة العقد يف عدة حاالت من بينها تلك التغريات التي حتدث
يف الأجور املحددة �أخريا والبدالت املدفوعة للموظفني الذين ت�أثرت رواتبهم
مبا�شرة نتيجة �صدور قانون ب�سلطنة عمان بعد بدء العمل بالعقد  ،الأمر الذي
ي�ستفـــاد منه �أن �إرادة الطرفـــني قـــد التقـــت �صراحــة علـى �أحقيــة املقــاول
(�شركة  )...............يف مقدار الزيادة يف �أجور العمال نتيجة ل�صدور
قانون يف �سلطنة عمان .
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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 2011/2/15م �صدر قرار جمل�س الوزراء املوقر برفع احلد
الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية يف القطاع اخلا�ص  ،وبتاريخ 2011/2/19م
�صدر قرار وزير القوى العاملة رقم  2011/77ب�ش�أن حتديد احلد الأدنى لأجور القوى
العاملة الوطنية يف القطاع اخلا�ص  ،ون�ص يف املادة الأوىل منه على �أن " يكون
احلد الأدنى لأجر القوى العاملة الوطنية يف القطاع اخلا�ص ( )200مائتي ريال
عماين �شهريا موزعة على النحو الآتي  ، ".......ون�ص يف املادة الثانية منه على
�أنه "على �أ�صحاب الأعمال رفع الأجر الأ�سا�سي للقوى العاملة الوطنية وفقا للمادة
الأوىل من هذا القرار مع عدم الإخالل مبقدار العالوات امل�ستحقة للموجودين
منهم على ر�أ�س العمل قبل �صدوره"  ،ون�ص يف املادة اخلام�سة منه على �أن " ين�شر
هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من الأول من مار�س 2011م" .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم وملا كان الثابت من الأوراق �أن ...........
�أ�صدرت الأمر التغيريي رقم ( )1مببلغ �إجمايل مقداره  ...............رياال
ُعمانيا نظيـر رفــع رواتـب و�إ�ضافـة بع�ض العالوات (غالء املعي�شة  ،عالوة خطر)
للموظفني العمانيني العاملني يف ال�شركة امل�شار �إليها  -وذلك �إزاء �صدور قرار
وزير القوى العاملة امل�شار �إليه  -ملا كان ذلك وكانت القاعدة امل�ستقر عليها �أن العقد
�شريعة املتعاقدين  ،وكانت �إرادة طريف العقد امل�شار �إليها قد التقت �صراحة على
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جواز تعديل قيمته لتغطية �أي زيادة قد تطر�أ على �سلم الأجور والعالوات  ،فمن ثم
ف�إنه يحق لل�شركة امل�شار �إليها واحلال كذلك �صرف مقدار تلك الزيادة  ،وبالتايل
فال يوجد ثمة مانع قانوين من تعديل قيمة العقد امل�شار �إليه مبقدار الزيادة يف
�أجور موظفي �شركة  .................الذين ت�أثرت رواتبهم نتيجة �صدور قرار
وزير القوى العاملة رقم 2011/77م  ،الأمر الذي يغدو معه واحلال كذلك الأمر
التغيريي رقم ( )1ال�صادر مبقدار هذه الزيادة متفقا مع ن�صو�ص العقد  ،بح�سبان
�أنه ال يعدو �أن يكون تنفيذا ملا التقت عليه �إرادة طريف هذا العقد .
لذلك انتهى الر�أي �إىل جواز تعديل قيمة العقد املربم بني  ..............وبني
�شركة  ، .............وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .
وختامـا  ،نـود الإحاطـة ب�أن العمـل قـد ا�ستقــر بــوزارة ال�شــ�ؤون القانونيــة
على �أن يكون طلب الر�أي القانوين بكتاب موجه �إىل معايل وزير ال�ش�ؤون القانونية
من رئي�س الوحدة طالبة الر�أي ا�ستنادا �إىل �صفته القانونية يف متثيلها  ،الأمر
الذي يرجى مراعاته م�ستقبال .

فتوى رقم (و�ش ق/م و2013/113/5/44/م) بتاريخ 2013/1/14م
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()3
بتاريخ 2013/1/22م
موظف � -إيفاد يف مهمة ر�سمية  -التعوي�ض النقدي عن تذاكر ال�سفر  -املق�صود
با�ستعمال و�سيلة �سفر خا�صة .
حظر امل�شرع على املوظف القيام مبهمة ر�سمية �أو بالتدريب داخل ال�سلطنة �أو
خارجها �إال بناء على تكليف من رئي�س الوحدة  ،وللمدة التي يحددها القرار
ال�صادر باملهمة �أو التدريب  -كما ق�ضى امل�شرع با�ستحقاق املوظف يف هذه احلالة
تذكرة �سفر جوا تتحملها الوحدة و�أوجب ا�ستحقاقه مقابل تذكرة ال�سفر نقدا
�إذا ا�ستخدم و�سيلة خا�صة يف ال�سفر داخل ال�سلطنة �أو خارجها  -كما �أوجب
امل�شرع على جهة الإدارة قبل املوظف املوفد يف مهمة ر�سمية �صرف تذكرة
�سفره عينا وفقا للدرجة امل�ستحقة له  -يجب على جهة الإدارة تنفيذ التزامها
بطريق التعوي�ض يف حال تعذر تنفيذه عينا  -احلكمة من ذلك  -احليلولة دون
�إثراء جهة الإدارة على ح�ساب املوظف دون �سبب م�شروع و�ضمان بلوغ املوظف
ال�ستحقاقاته املقررة قانونا قبل جهة الإدارة عينا �أو نقدا  -مناط ا�ستحقاق
التعوي�ض النقدي لتذاكر ال�سفر � -سفر املوظف تنفيذا لقرار �إيفاده يف مهمة
ر�سمية �أيا كانت و�سيلة ال�سفر �سواء كانت برية �أو جوية �أو بحرية  -عبارة "
�إذا ا�ستعمل و�سيلة �سفر خا�صة " ال تعدو �أن تكون �إ�شارة من امل�شرع �إىل �أن
امل�ستحق للتعوي�ض النقدي هو املوظف الذي التزم بواجبات وظيفته و�سافر
مبعرفته ال�شخ�صية وعلى نفقته اخلا�صـة �أيا كانت و�سيلة �سفره �سواء كـانت برية
�أو جوية �أو بحرية  ،دون غريه ممن �صدر له قرار �إيفاد ومل ي�سافر لتعذر تنفيذ
جهة الإدارة التزامها عينا ب�صرف تذكرة �سفر وفقا للدرجة امل�ستحقة له  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب �سعادتكم رقم  ...............امل�ؤرخ ................
املوافق  ................ب�شـ�أن طلب الإفادة بالـر�أي القانونـي حــول مـدى
ا�ستحقاق  ...............التعوي�ض النقدي عن تذكرة ال�سفر .
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وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أنه بتاريخ .........
�صدرت الئحة �ش�ؤون املوظفني باملجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية بقرار
رئيــ�س جملــ�س الأمنــاء رقم (  ، )2012/31ون�شـــرت فـي اجلريــدة الر�سميــــة
بتاريخ 2012/10/20م  ،وعمل بها اعتبارا من 2012/10/21م اليوم التايل لتاريخ
ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية .
وتذكرون �أنه لدى تطبيق �أحكام املادتني ( )86( ، )83من هذه الالئحة على
الطلب املقدم من  ...................التي ت�شغل وظيفة ...............
املوفدة يف مهمة ر�سمية �إىل  ........حل�ضور امل�ؤمتر العاملي للتعليم الطبي خالل
الفرتة  ، ..................ل�صرف التعوي�ض النقدي عن تذكرة ال�سفر  ،حيث
�إنها �سافرت مبعرفتها ال�شخ�صية وعلى نفقتها اخلا�صة بعد �صدور قرار �إيفادها ،
ثار خالف بني املخت�صني  ............ب�ش�أن تف�سري عبارة " �إذا ا�ستخدم و�سيلة
خا�صة يف ال�سفر " الواردة يف عجز حكم املادة ( )86من الئحة �ش�ؤون املوظفني
امل�شار �إليها  ،وقد متخ�ض هذا اخلالف عن ر�أيني على النحو الآتي :
الر�أي الأول  :ذهب �إىل القول ب�أن العبارة امل�شار �إليها ت�شمل �أي و�سيلة �سفر برا
�أو بحرا �أو جوا والعربة ب�أن يكون ال�سفر قد مت مبعرفتها ال�شخ�صية وعلى نفقتها
اخلا�صة  ،وي�ستند �أ�صحاب هذا الر�أي �إىل حجتني �أولهما  :قانونية وهي �صراحة
عبارة الن�ص التي وردت عامة بحيث ت�شمل كل و�سائل ال�سفر ومن ثم ال يجوز
تخ�صي�صها بغري خم�ص�ص نزوال على الأ�صول العامة يف التف�سري  ،وثانيهما :
واقعية تخل�ص يف �أن قرب ميعاد ال�سفر �أحيانا وت�أخر املخت�صني يف �صرف
تذكرة ال�سفر ب�سبب طول الإجراءات �أحيانا �أخرى يكون ال�سبب يف ا�ضطرار
املوظف املعني  -التزاما منه بواجباته الوظيفية � -إىل ال�سفر مبعرفته وعلى نفقته
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ال�شخ�صية للقيام باملهمة �أو لاللتحاق بالتدريب يف املوعد املحدد  ،و�أن القول بغري
ذلك من �ش�أنه �إثراء املجل�س على ح�ساب املوظف دون �سبب م�شروع  ،وباعثا
للموظف لعدم االلتزام بال�سفر يف موعده ب�سبب التذرع بطول �إجراءات �صرف
تذكرة ال�سفر له .
الر�أي الثاين  :ذهب �إىل �أن املق�صود بتلك العبارة مق�صور على و�سيلة النقل الربية
دون البحرية �أو اجلوية وي�ستند يف ذلك �إىل املمار�سات الإدارية ال�سابقة يف هذا
اخل�صو�ص .

وردا على كتاب طلب الر�أي ويف �ضوء ما تقدم نفيد بالآتي :
تن�ص املادة ( )103من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم 2004/120على �أن  ":الوظائف العامة تكليف للقائمني بها هدفها خدمة
املواطنني حتقيقا للم�صلحة العامة  ،ويجب على املوظف مراعاة �أحكام هذا
القانون وغريه من القوانني واللوائح  ،ويجب عليه ب�صفة خا�صة � :أ � -أن يقوم
بنف�سه بالعمل املختـ�ص به  ،و�أن ي�ؤديه بدقة و�أمانـة .ب................. -
ج�-أن يحافظ على االنتظام يف العمل  ،وااللتزام مبواعيده الر�سمية و�أن يخ�ص�ص
وقت العمل الر�سمي لأداء واجباته الوظيفية على �أن ي�ضع رئي�س الوحدة القواعد
التي تكفـل ذلك .د�-أن ينفـــذ كـــل ما ي�صدر �إليـه من �أوامر بدقة و�أمانـة  ،وذلك
يف حدود القوانني واللوائح والنظم املعمول بها .هـ . "...................-
وتن�ص املادة ( )63من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بقرار
رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية رقم 2010/9على �أنه  " :ال يجوز �أن يقوم املوظف
مبهمة ر�سمية �أو بالتدريب داخل ال�سلطنة �أو خارجها �إال بناء على تكليف من
رئي�س الوحدة  ،ويحدد القرار ال�صادر باملهمة �أو التدريب املدة الالزمة لذلك " .
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وتن�ص املادة ( )69من ذات الالئحة على �أن" تتحمل الوحدة تذاكر �سفر
املوظف وحده �أو تذاكر �سفره هو و�أفراد �أ�سرته  -داخل ال�سلطنة �أو خارجها -
يف حالة �إيفاده يف مهمة ر�سمية �أو للتدريب ويف حالة نقله �أو ندبه على النحو
الآتي :
�أ  -للموظف وحده يف حالة الإيفاد يف مهمة ر�سمية �أو للتدريب .
ب . "............... -
وتن�ص املادة (  )70من ذات الالئحة على �أن  " :تلتزم الوحدة التي يعمل بها
املوظف بتذاكر ال�سفر يف جميع احلاالت امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة �إال �إذا كان
النقل �أو الندب �إىل �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة فتتحمل الوحدة املنقول
�أو املنتدب �إليها تذاكر ال�سفر" .
وتن�ص املادة ( )71من ذات الالئحة على �أنه  " :ي�ستحق املوظف مقابل تذاكر
ال�سفر نقدا �إذا ا�ستخدم و�سيلة خا�صة يف ال�سفر داخل ال�سلطنة �أو خارجها
. "..........................
وحيث �إن املادة ( )83من الئحة �ش�ؤون املوظفني باملجل�س العماين
لالخت�صا�صات الطبية ال�صادرة بقرار رئي�س جمل�س الأمناء رقم  2012/31تن�ص
على �أنه  " :ي�ستحق املوظف يف حال �إيفاده يف مهمة ر�سمية �أو للتدريب تذكرة
�سفر جوا يتحملها املجل�س ما مل تتحملها جهة �أخرى" .
وتن�ص املادة ( )86من ذات الالئحة على �أنه  " :يجوز مبوافقة م�ساعد الرئي�س
التنفيذي لل�ش�ؤون الإدارية واملالية �صرف تعوي�ض نقدي للموظف املوفد يف مهمة
ر�سمية �أو للتدريب عن تذكرة ال�سفر امل�ستحقة له �إذا ا�ستخدم و�سيلة خا�صة يف
ال�سفر " .
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وتن�ص املادة ( )99من ذات الالئحة على �أنه  " :ي�سرتد املوظف كافة النفقات
التي تكبدها يف �سبيل القيام ب�أعمال وظيفته يف جميع الأحوال التي ت�ضطره
الظروف فيها �إىل ذلك  ،وال ت�صرف له تلك النفقات �إال �إذا قدم للمجل�س ما يفيد
�أنه قد تكبدها فعليا " .
وتن�ص املادة ( )195من ذات الالئحة على �أن  " :الوظائف العامة تكليف
للقائمني بها هدفها حتقيق امل�صلحة العامة  ،وعلى املوظف مراعاة �أحكام هذه
الالئحة وغريها من القوانني واللوائح ذات ال�صلة  ،وعليه ب�صفة خا�صة الآتى :
 - 2 .................- 1املحافظة على االنتظام يف العمل وااللتزام مبواعيده
الر�سمية  - 3 .تخ�صي�ص وقت العمل الر�سمي لأداء واجبات وظيفته � - 4 .أداء
العمل املنوط به بنف�سه بدقة و�أمانة . ".................- 5 .
وتن�ص املادة ()196من ذات الالئحة على �أنه  " :يحظر على املوظف القيام
بالآتى  - 2 .....- 1 :الإهمال والتق�صري ورف�ض اتباع القوانني واللوائح والنظم
والتعليمات املعمول بها يف املجل�س . " .............- 3
ومفاد هذه الن�صو�ص �أن امل�شرع �ألقى على عاتق املوظف واجبات وظيفية
منها �أن يقوم بنف�سه بالعمل املخت�ص به  ،و�أن ي�ؤديه بدقة و�أمانة و�أن يحافظ على
االنتظام يف العمل  ،وااللتزام مبواعيده الر�سمية و�أن يخ�ص�ص وقت العمل الر�سمي
لأداء واجباته الوظيفية على �أن ي�ضع رئي�س الوحدة القواعد التي تكفل ذلك و�أن
ينفذ كل ما ي�صدر �إليه من �أوامر بدقة و�أمانة  ،وذلك يف حدود القوانني واللوائح
والنظم املعمول بها وحظر عليه القيام ببع�ض الأمور منها الإهمال والتق�صيــر
ورفــ�ض اتباع القوانني واللوائح والنظم والتعليمـات املعمـول بهـا يف املجلـ�س ،
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وحظر عليه القيام مبهمة ر�سمية �أو بالتدريب داخل ال�سلطنة �أو خارجها �إال بناء
علـــى تكليـــف من رئيـ�س الوحـدة  ،وللمـــدة التي يحددهـــا القرار ال�صــادر
باملهمــة �أو التدريب  ،وق�ضى با�ستحقاقه تذكرة �سفــر جوا تتحملهــا الوحــدة
يف حال �إيفاده يف مهمة ر�سمية �أو للتدريب  ،و�أوجب ا�ستحقاقه مقابل تذكرة
ال�سفر نقدا �إذا ا�ستخدم و�سيلة خا�صة يف ال�سفر داخل ال�سلطنة �أو خارجها وهو
ذات احلكم الذي �أر�ساه كل من قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية  ،والئحة
�ش�ؤون املوظفني باملجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية .
وي�ستفاد ممــا تقدم �أن امل�شـرع  -نزوال منه على امل�ستقـر عليـه ك�أ�صـل عـام
يف تنفيذ االلتزامات � -أوجب على جهة الإدارة تنفيذ التزامها قبل املوظف
املوفد يف مهمة ر�سمية عينا ب�صرف تذكرة �سفر وفقا للدرجة امل�ستحقة له ،
ويف حالة تعذر تنفيذه عينا �أوجب عليها تنفيذه بطريق التعوي�ض  ،واحلكمة
الت�شريعية من هذا احلكم الأخري هي احليلولة دون �أن ترثي جهة الإدارة على
ح�ساب املوظف دون �سبب م�شروع بح�سبانها املدين الأ�صلـي بهذا االلتزام ويقع
على عاتقها دون غريها الوفاء به تربئة لذمتها املالية قبل املوظف  ،ي�ستوي يف
ذلك �أن يكون �سبب تعذر تنفيذ هذ االلتزام عينا راجعا جلهة الإدارة �أو املوظف �إذ
العربة بتوافر مناط اال�ستحقاق وهو �سفراملوظف تنفيذا لقرار �إيفاده يف مهمة
ر�سمية التزاما منه بواجبات وظيفته والن�أي بنف�سه عن حمظوراتها .
ال ينال من ذلك القول ب�أن امل�شرع لدى احلديث عن تنفيذ التزام جهة الإدارة
عينا �أورد عبارة "�إذا ا�ستعمل و�سيلة �سفر خا�صة " �إذ يجب و�ضع تلك العبارة
يف �سياقها ال�صحيح  ،فال يجوز حملها على �أنها متثل مناط ا�ستحقاق املوظف
للتعوي�ض النقدي � ،إذ �أن مناط اال�ستحقاق  -ح�سبما � -سلف البيان هو �سفر
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املوظـف تنفيـذا لقرار �إيفاده �أيا كانت و�سيلة �سفره �سواء كانت بريـة �أو جوية
�أو بحريـة  ،وال تعدو تلك العبارة �أن تكون �إ�شارة من امل�شرع �إىل �أن امل�ستحـق
للتعوي�ض النقدي هو املوظف الذي التزم بواجبات وظيفته و�سافر مبعرفته
ال�شخ�صية وعلى نفقته اخلا�صة  ،دون غريه ممن �صدر له قرار �إيفاد ومل ي�سافر
لتعذر تنفيذ جهة الإدارة التزامها عينا ب�صرف تذكرة �سفر وفقا للدرجة امل�ستحقة
له يف �إ�شارة منه �إىل انتفاء مناط اال�ستحقاق يف جانب هذا الأخري  ،والقول ب�أن
مناط ا�ستحقاق التعوي�ض النقدي عن تذكرة ال�سفر هو �سفر املوظف ب�سيارته
اخلا�صة م�ؤداه ق�صر اال�ستحقاق على املوظف املوفد �إىل دول ميكن بلوغ �إقليمها
برا دون غريها من الدول  ،و�أن يكون املوظف املوفد يف مهمة ر�سمية دائنا جلهة
الإدارة بتذكرة ال�سفر وفقا للدرجة امل�ستحقة له � ،أو بالتعوي�ض النقدي عنها متى
�سافر ب�سيارته اخلا�صة دون غريها من و�سائل االنتقال الأخرى  ،ومن ثم نقل عبء
الوفاء بااللتزام بالتعوي�ض من جهة الإدارة �إىل املوظف يف حالة �سفره بو�سيلة
انتقال �أخرى خالف �سيارته اخلا�صة  ،ومن ثم براءة ذمتها قبله من هذا االلتزام ،
يف تفرقة حتكمية ال �سند لها من القانون  ،لترثي يف النهاية جهة الإدارة على
ح�ساب املوظف املوفد دون �سبب م�شروع  ،وتتخلف احلكمة الت�شريعية املنوه
بها .
بناء على ما تقدم  ،ال ي�سوغ قانونا ت�أويل الن�صو�ص للخروج على حقيقة ق�صد
�إرادة امل�شرع التي جتلت يف �أحكام املادتني ( )71( ، )70من الالئحة التنفيذية
لقانون اخلدمة املدنية واملادتني ( )86( ، )83من الئحة �ش�ؤون املوظفني باملجل�س
العماين لالخت�صا�صات الطبية املقابلتني لهما  ،وهما �ضمان بلوغ املوظف
ال�ستحقاقاته املقررة قانونا قبل جهة الإدارة بكفالة وفاء تلك اجلهة بالتزاماتها
قبله عينا �أو نقدا بح�سب الأحوال كلما توافر مناط اال�ستحقاق .
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بناء على ما تقدم  ،وحيث �إن الثابت من كتاب طلب الر�أي �أن ..............
التي ت�شغل وظيفة � .............. ..................أوفدت يف مهمة ر�سمية
�إىل  ............حل�ضور امل�ؤمتر العاملي للتعليم الطبي الفرتة ، ............
و�أنها �سافرت مبعرفتها ال�شخ�صية وعلى نفقتها اخلا�صة بعد �صدور قرار �إيفادها ،
ف�إنه ي�ستحيل على املجل�س تنفيذ التزامه عينا قبلها ب�صرف تذكرة �سفر وفقا
للدرجة امل�ستحقة لها  ،الأمر الذي ال منا�ص معه من تنفيذ املجل�س التزامه
قبلها بطريق التعوي�ض  ،وذلك ب�صرف تعوي�ض نقدي لها يعادل قيمة التذكرة
امل�ستحقة لها يف تاريخ �سفرها وفقا لأقل الأ�سعار املعلنة يف هذا التاريخ بح�سبانه
القيمة احلقيقية التي تتفق ومقدار التزام املجل�س فيما لو �أوفى بالتزامه عينا يف
ذات التاريخ .
لذلك انتهى الر�أي �إىل التزام  ..............ب�أن ي�ؤدي ...............
تعوي�ضا نقديا عن تذكرة �سفر �إىل  ............ذهابا و�إيابا وفقا للدرجة
امل�ستحقة لها  ،ووفقا لأقل الأ�سعار املعلنة يف  ............تاريخ �سفرها  ،وذلك
على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و�ش ق/م و2013/155/9/7/م) بتاريخ 2013/1/22م
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()4
بتاريخ 2013/1/28م
مناق�صات  -قانون املناق�صات  -حظر التفاو�ض مع �أحد مقدمي العطاءات يف
�ش�أن تعديل عطائه بعد فتح املظاريف ما مل يكن العطاء الأقل مقرتنا بتحفظات .
�أخ�ضــع امل�شـــرع مبوجب قانـــون املناق�صــات ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطانــي
رقم  2008/36املناق�صـة العامـة واملناق�صة املحدودة واملمار�سـة وامل�سابقـة ملبادئ
العالنية وتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة وحرية التناف�س  -كما �أوجب �أن تتم املفا�ضلة بني
العطاءات الختيار العطاء الأف�ضل وفقا للمعايري الفنية واملالية والأ�س�س املحددة
يف م�ستندات املناق�صة  -يجب �أن يكون العطاء م�ستوفيا لل�شروط والتعليمات
الواردة يف الإعالنات ووثائق املناق�صة  -كما يجب �أن يكون ر�أي اجلهة م�سببا يف
ا�ستبعاد عطاء �أو �أكرث  -حتقيقا ملبادئ العالنية وتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة وحرية
التناف�س فقد حظر امل�شرع بعد فتح املظاريف الدخول يف مفاو�ضة مع �أحد من
مقدمي العطاءات يف �ش�أن تعديل عطائه �إال �إذا كان العطاء الأقل مقرتنا بتحفظ
�أو حتفظات � -أثر خمالفة هذا احلظر  -عدم �سالمة �إجراءات املناق�صة  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  .............بتاريخ .................
املوافق  .............ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين حول اخلالف بني وزارة
 ..........و .............ب�شـ�أن مــدى �سالمـــة �إجراءات �إ�سنــاد املناق�صـة
رقم ( )............ب�ش�أن �إن�شاء طريق . .....................
وتتح�صل وقائـع املو�ضـوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أنه لوحظ
 ................لدى فح�ص املناق�صة رقم ( )...............لإن�شاء طريق
� ..............أن وزارة  ..................قامت بدرا�سة وحتليل العرو�ض
الفنية املقدمة يف املناق�صة وعددها ( )18ثمانية ع�شر عر�ضا واملحالة �إليها
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من  ..........وانتهت �إىل ترتيب ال�شركات ح�سب الدرجات التي ح�صلت
عليها يف ذلك التقييم  ،وبتاريخ  ............اعتمد  ........التقييم الفني
للعطاءات ح�سبما �أو�صت به وزارة  ، ..........وبتاريخ  ..............مت
فتح املظاريف املالية للعرو�ض املقبولة فنيا و�إحالتها �إىل وزارة  ...........التي
قامت بدورها بتقييم هذه العرو�ض ماليا  ،وبتاريخ � .............أخطرت
الوزارة  ..............بنتائج التقييم الفني واملايل معا م�شفوعا بتو�صيتها
بالإ�سناد �إىل ال�شركة التي احتلت املركز الأول يف التقييم الفني واملايل معا (�شركة
� ، ) ............إال �إن  ..........قرر يف اجتماعه رقم ( )........بتاريخ
 ............التفاو�ض مع ال�شركات التي تقدمت بعرو�ض يف املناق�صة بحيث
يبد�أ التفاو�ض مع ال�شركة التي تقدمت ب�أقل الأ�سعار (�شركة .............
بالتعاون مع �شركة  ، )...........و�أنه �إزاء �إ�صرار  ...........على التفاو�ض
مع ال�شركات وفقا للمادة ( )33من قانون املناق�صات  ،ثار خالف بني وزارة
 ...............و ..........ب�ش�أن ال�شركة التي يبد�أ معها التفاو�ض ،حيث
ارت�أت الوزارة �أن يبد�أ التفاو�ض مع ال�شركة التي احتلت املركز الأول فنيا وماليا
معا (�شركة  ) ...........يف حني ر�أى املجل�س �أن يكون التفاو�ض -ا�ستنادا �إىل
�أقل الأ�سعار  -مع �شركة  ..........بالتعاون مع �شركة  ................والتي
احتلت يف هذه املناق�صة املركز العا�شر يف التقييم الفني واملايل معا  ،وبتاريخ
 ............قرر � .......إ�سناد �أعمال املناق�صة �إىل �شركة  ........بالتعاون
مع �شركة . ...............
وتذكرون �أن  ...........يرى �أن الإجراءات التي ا�ستند �إليها ...........
يف التفاو�ض والإ�سناد �إىل �شركة  ......................بالتعاون مع �شركة
 .................خمالفة لن�صو�ص املواد �أرقام ( )4و( )31و( )33من قانون
املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/36على النحو املبني بكتاب طلب
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الر�أي  ،و�أنها خمالفة لقرار  ...............بتاريخ  ...............باعتماد
نتائج التقييم الفني للعرو�ض والذي �أعدته وزارة  ، ............بح�سبان �أن
 ...............قامت بتعديل نتائج التقييم الفني بعد فتح مظاريف العرو�ض
املالية والك�شف عن مراكز ال�شركات املتناق�صة مما نتج عنه تعديل يف ترتيب
العطاءات الفنية ل�صالح �شركة  ..........بالتعاون مع �شركة . ..............
وت�ضيفون �أن  ..........طلب بكتابه رقم  .............بتاريخ .............
�إىل � ............إلغاء قرار الإ�سناد وعدم توقيع العقد مع �شركة ..........
بالتعاون مع �شركة  ..............و�إ�سناد املناق�صة �إىل ال�شركة احلا�صلة على
املركز الأول فنيا وماليا �أو �إعادة طرح املناق�صة يف �ضوء ما تقدم وما �سبق
�إي�ضاحه بكتابيه امل�ؤرخني .............و  ..........حتى ال يرتتب على
احلكومة �أي التزامات مالية بعد توقيع العقد � ،إال �إن � ..........أفاد بكتابه رقم :
 ...........بتاريخ  ...........ب�سالمة �إجراءات الإ�سناد التي اتخذها وطلب
من وزارة  ...........امل�ضي قدما يف التعاقد .
و�إزاء ما تقدم ف�إنكم تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين يف �ش�أن اخلالف امل�شار
�إليه  ،ومدى �سالمة الإجراءات التي اتخذها جمل�س . .........
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )4من قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2008/36تن�ص على �أنه " تخ�ضع املناق�صة العامة واملناق�صة املحدودة
واملمار�سة وامل�سابقة ملبادئ العالنية وتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة وحرية التناف�س" .
وتن�ص املادة ( )24من ذات القانون على �أنه " يجب �أن يكون العطاء م�ستوفيا
لل�شروط والتعليمات الواردة يف الإعالنات ووثائق املناق�صة " .
وتن�ص املادة ( )31من ذات القانون املعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/120
على �أنه " جترى املفا�ضلة بني العطاءات الختيار العطاء الأف�ضل وفقا للمعايري
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الفنية واملالية والأ�س�س املحددة يف م�ستندات املناق�صة  ،و�إذا ارت�أت اجلهة املعنية
ا�ستبعاد عطاء �أو �أكرث فيجب �أن يكون ر�أيها م�سببا  ،واملجل�س غري مقيد بقبول
�أقل �أو �أي عطاء �آخر" .
وتن�ص املادة ( )33من ذات القانون املعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/19
على �أنه " ال يجوز بعد فتح املظاريف الدخول يف مفاو�ضة مع �أحد من مقدمي
العطـــاءات يف �شــ�أن تعديــل عطائـه �إال �إذا كان العطـاء الأقـل مقرتنـا بتحفـظ
�أو حتفظات .
ويجوز التفاو�ض مع مقدم �أقـل عطـاء مقتـرن بتحفظات لينزل عن كل
حتفظاته �أو بع�ضها مبا يجعل عطاءه متفقا مع �شروط املناق�صة بقدر الإمكان .
ف�إذا رف�ض فيجوز التفاو�ض مع من يليه من مقدمي العطاءات املقرتنة بتحفظات
بحيث ال جتـرى مفاو�ضة يف التعديـل مع �صاحـب عطـاء �إال �إذا رف�ض التعديـل
جميع مقدمي العطاءات الأقل منه" .
ومفاد الن�صو�ص �سالفة الذكر �أن امل�شرع �أخ�ضع املناق�صة العامة واملناق�صة
املحدودة واملمار�سة وامل�سابقة ملبادئ العالنية وتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة وحرية
التناف�س  ،و�أوجب املفا�ضلة بني العطاءات الختيار العطاء الأف�ضل وفقا للمعايري
الفنية واملالية والأ�س�س املحددة يف م�ستندات املناق�صة  ،و�أنه يجب �أن يكون
العطاء م�ستوفيا لل�شروط والتعليمات الواردة يف الإعالنات ووثائق املناق�صة
و�إذا ارت�أت اجلهة املعنية ا�ستبعاد عطاء �أو �أكرث فيجب �أن يكون ر�أيها م�سببا ،
و�أن املجل�س غري مقيد بقبول �أقل �أو �أي عطاء �آخر  ،و�أنه رغبة من امل�شرع يف
حتقيق مبادئ العالنية وتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة وحرية التناف�س  ،حظر بعد فتح
املظاريف الدخول يف مفاو�ضة مع �أحد من مقدمي العطاءات يف �ش�أن تعديل
عطائه �إال �إذا كان العطاء الأقل مقرتنا بتحفظ �أو حتفظات  ،ويف حالة وجود
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عطاء �أقل مقرتن بتحفظ �أو حتفظات ف�إنه يجوز التفاو�ض مع مقدمه لينزل
عن كل حتفظاته �أو بع�ضها مبا يجعل عطائه متفقا مع �شروط املناق�صة بقدر
الإمكان  ،ف�إذا رف�ض فيجوز التفاو�ض مع من يليه من مقدمي العطاءات املقرتنة
بتحفظات بحيث ال جترى مفاو�ضة يف التعديل مع �صاحب عطاء �إال �إذا رف�ض
التعديل جميع مقدمي العطاءات الأقل منه .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم وملا كان الثابت من الأوراق �أن ..............
يف اجتماعه رقم ( ).............املنعقد بتاريخ  ...........قرر التفاو�ض مع
ائتالف �شركة  .............مع �شركة  ، ...........وذلك رغم فتح املظاريف
الفنية واملالية وتقييمها من قبل وزارة  .........واعتماد  .........للتقييم الفني
الذي �أعدته وزارة  ، ...........على �سند من �أن هذا االئتالف قد تقدم ب�أقـــل
الأ�سعــار  ،وبتاريخ  ...........قـــرر � ..........إ�سنــــاد �أعمــــال املناق�صـــة
�إىل �شركة  .........بالت�ضامن مع �شركة  ، ............وذلك رغم طلب .......
بكتابه رقم  ......... :بتاريخ � ...............إىل � ..................إلغاء
قرار الإ�سناد وعدم توقيع العقد مع �شركة  .......و�إ�سناد املناق�صة �إىل ال�شركة
احلا�صلـــة على املركـــز الأول فنيا وماليا �أو �إعادة طرح املناق�صــة يف �ضـــوء
مالحظات  .........املبينة بكتابيه امل�ؤرخني يف ..........و  ...........حتى
ال يرتتب على احلكومة �أي التزامات مالية بعد توقيع العقد  ،ملا كان ذلك وكان
الثابت من الأوراق �أن عطاء االئتالف الذي مت تر�سية املناق�صة امل�شار �إليها عليه قد
ورد خاليا من �أي حتفظات  ،وذلك وفقا للتقييم الفني واملايل للعطاء الذي �أعدته
وزارة  .............والذي اعتمده  ................بتاريخ ، ............
وكان امل�شرع قد حظر الدخول يف مفاو�ضات مع �أحد من مقدمي العطاءات
يف �ش�أن تعديل عطائه �إال �إذا كان العطاء الأقل مقرتنا بتحفظ �أو حتفظات ،
وذلك �إعالء ملبادئ العالنية وتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة وحرية التناف�س  ،ومن ثم
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ف�إن ما قام به  .............من �إجراء التفاو�ض مع االئتالف امل�شار �إليه يكون
قد مت باملخالفة لن�ص املادة ( )33من قانون املناق�صات امل�شار �إليه  ،بح�سبان �أنه
ت�ضمن التفاو�ض مع �أحد مقدمي العطاءات بعد فتح املظاريف والإف�صاح عن
مراكز ال�شركات املتناق�صة  ،رغم �أن عطاءه غري مقرتن بتحفظ �أو بتحفظات ،
مما ترتب عليه تعديل يف ترتيب العطاءات الفنية ل�صالح هذا االئتالف بعد �أن
قدم عطاء معدال ح�سبما هو الثابت من الأوراق  ،وهو ما يعد �إخالال �صريحا
باملبادئ التي ن�ص عليها امل�شرع يف املادة ( )4من قانون املناق�صات  ،وبناء عليه
تغدو املالحظات التي �أبداها  ..............ب�ش�أن املناق�صة امل�شار �إليها متفقة
و�أحكام القانون .
وال ينال مما تقدم ما �أثاره  ............................يف �سياق رده
على مالحظات  .................ب�ش�أن املناق�صة امل�شار �إليها من �أن التحفظات
�أتت يف اجلوانب التي �أوردتها وزارة  ، .................و�أنه �أثناء التفاو�ض
قامت ال�شركة ب�إزالة بع�ضها وتو�ضيح الأخرى  ،بح�سبان �أن التحفظات التي
جتيز التفاو�ض مع �أحد مقدمي العطاءات وفقا للمادة ( )33من قانون املناق�صات
امل�شار �إليه هي التحفظات التي تقرتن بالعطاء  ،ولي�س ما تبديه اجلهة املعنية
�أو املجل�س من �أ�سباب لعدم الرت�سية على مقدم العطاء  ،كما �أن ما قامت به
ال�شركـــة املذكـــورة من �إزالة بع�ض �أ�سباب عدم الرت�سيــة عليها ح�سبمــا �أفــاد
بذلك  ............يعد تعديال يف العطاء ترتب عليه �إعادة ترتيبها فنيا  ،الأمر
الذي يعد خمالفا لن�ص املادتني رقمي ( )4و( )33من قانون املناق�صات امل�شار �إليه .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم �سالمة الإجراءات التي اتبعها جمل�س ..........
يف �إ�سناد املناق�صة رقم ( ).........لإن�شاء طريق ، ......................
وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2013/175/7/22/م) بتاريخ 2013/1/28م
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()5
بتاريخ 2013/1/30م
تخ�صي�ص  -قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به � -سريان
املادة ( )144منه على من تنتهي خدمته ب�سبب الوفاة من املوظفني املنقولني من
وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه �آنذاك �إىل �شركات التخ�صي�ص .
ت�ضمن قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/78معاجلة لأو�ضاع العاملني املنقولني �إىل �شركات
التخ�صي�ص من حيث احلقوق التقاعدية  -قرر معاملتهم عند انتهاء خدماتهم
وفقا لأحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني -
ا�شتــرط لذلك ا�ستمرار املوظــف املنتقــل يف العمل يف �أي كيــان خلــف
حتـى تاريخ انتهاء خدمته  -كما قرر امل�شرع مبوجب املادة ( )144من القانون
امل�شار �إليه عدم جواز �أن يزيد الفرق بني �أجر العامل املنتقل يف نهاية ال�سنوات
اخلم�س الأخرية من خدمته و�أجره يف بداية هذه ال�سنوات على  ، %40ف�إذا زاد
الفرق على هذه الن�سبة فال تدخل الزيادة يف الأجر الذي يتخذ �أ�سا�سا حل�ساب
م�ستحقاته التقاعدية  -م�ؤدى ذلـــك � -سريان هذا احلكم على من تنتهي خدمته
ب�سبب الوفـــاة من املوظفـني املنقوليـن من وزارة الإ�سكـان والكهربـاء وامليــاه
�آنــذاك �إىل �شركات التخ�صي�ص  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ....................بتاريخ ...................
املوافق  ..............ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين حول مدى �سريان حكم
املادة ( )144من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به
على من تنتهي خدمته ب�سبب الوفاة من املوظفني املنقولني من وزارة الإ�سكان
والكهرباء واملياه �آنذاك �إىل �شركات التخ�صي�ص .
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و تتلخ�ص وقائع املو�ضوع -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أنه مت تخ�صي�ص
قطاع الكهرباء وامليـاه املرتبطـة به مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ()2004/78
وترتب على ذلك نقل بع�ض موظفي وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه �آنذاك �إىل
�شركات التخ�صي�ص املذكورة يف املادة ( )66ومن بينهم املوظف............... /
(رحمه الله) الذي نقل �إىل ال�شركة  ...............واملوظف............. /
(رحمه الله) الذي نقل �إىل �شركة  .......................واللذان انتهت
خدمتهما ب�سبب الوفاة .
وقد ثار الت�سا�ؤل حول تطبيق املادة رقم ( )144من قانون التخ�صي�ص امل�شار
�إليه على من تنتهي خدمته ب�سبب الوفاة يف �ضوء �أن هذه املادة قد و�ضعت
ل�ضبط موا�ضيع التقاعد التي تنتج عن ا�ستقالة املوظفني املنقولني من الوزارة .
وردا علـى ذلك نفيد ب�أن املادة ( )138من قانـون تنظيـم وتخ�صيـ�ص قطـاع
الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/78تن�ص
على �أنه "مع عدم الإخالل باحلقوق واملزايا التي تقررها اللوائح املتعلقة ب�ش�ؤون
املوظفني التي ت�صدرها �شركة الكهرباء القاب�ضة �أو �أي من ال�شركات املن�صو�ص
عليها يف املادة ( )66من هذا القانون ال يجوز �أن تقل احلقوق واملزايا الوظيفية
للموظفني املنتقلني �إىل �أي من تلك ال�شركات عن مزاياهم وحقوقهم الوظيفية
التي كانوا يتقا�ضونها يف وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه. ".....
وتن�ص املادة ( )139من هذا القانون على �أنه "ا�ستثناء من �أحكام قانون
الت�أمينات االجتماعية امل�شار �إليه ت�ستمر معاملة املوظفني املذكورين باملادة ال�سابقة
ب�أحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني امل�شار
�إليه وت�سدد ا�شرتاكاتهم وت�سوى حقوقهم التقاعدية وفقا لأحكامه. ".....
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وتن�ص املادة ( )140من هذا القانون على �أن " تلتزم ال�شركات بعدم اال�ستغناء
عن املوظفني املحولني �إليها من وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه ملدة خم�س �سنوات
من تاريـخ تخ�صيــ�ص ال�شركـة �شريطـة التـزام املوظفيـن بنظـم ال�شركـة وقانون
العمـل  ،وعلى �أن تتم مراعاة �أحكام قانون املعا�شات ومكافـ�آت ما بعـد اخلدمـة
ملوظفي احلكومة العمانيني يف حالة اال�ستغناء عن خدماتهم" .
وتن�ص املادة ( )141من هذا القانون على �أنه " ي�شرتط للإفادة من �أحكام
املواد ( )138و( )139و( )140ال�سابقة �أن ي�ستمر املوظف املنتقل يف العمل يف �أي
كيان خلف حتى تاريخ انتهاء خدمته " .
وتن�ص املادة ( )144من هذا القانون على �أنه " ال يجوز �أن يزيد الفرق بني �أجر
العامل املنتقل يف نهاية ال�سنوات اخلم�س الأخرية من خدمته و�أجره يف بداية
هذه ال�سنوات على  %40ف�إذا زاد الفرق على هذه الن�سبة فال تدخل الزيادة يف
الأجر الذي يتخذ �أ�سا�سا حل�ساب م�ستحقاته " .
وتن�ص املادة ( )145من هذا القانون على �أن "يلتزم �صندوق املعا�شات واملكاف�آت
بتلقي ا�شرتاكات املوظفني املنتقلني كما يلتزم بت�سوية حقوقهم التقاعدية عند
انتهاء خدمتهم طبقا لأحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي
احلكومة العمانيني وذلك مبراعاة �أحكام هذا القانون " .
وتن�ص املادة ( )22من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي
احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  86/26على �أنه "ي�ستحق
املوظف معا�شا �إذا انتهت خدمته ب�أحد الأ�سباب وال�شروط الآتية � :أ  -بلوغ �سن
التقاعد ب�شرط �أال تقل مدة اخلدمة عن ع�شر �سنوات .ب  -الوفاة �أو عدم اللياقة
ال�صحية بقرار من ال�سلطة الطبية املخت�صة �أيا كانت مدة اخلدمة. ".......
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وتن�ص املادة ( )25من هذا القانون على �أنه " تتم ت�سوية املعا�ش وفقا للقواعد
التالية � :أ  -ي�سوى املعا�ش بواقع ( )%4من الراتب الأ�سا�سي ال�شهري الأخري
م�ضروبا يف عدد �سنوات اخلدمة املح�سوبة يف املعا�ش بحد �أق�صى ( )%80من ذلك
الراتب ومبا ال يقل عن ثمانني رياال .ب � -إذا انتهت خدمة املوظف ب�سبب الوفاة
�أو عــدم اللياقــة ال�صحيـــة بقــرار من ال�سلطــة الطبيـــة املخت�صـــة ي�ســـوى
املعا�ش بواقع ( )%50من الراتب الأ�سا�سي ال�شهري الأخري �أو وفقا ملا جاء بالفقرة
ال�سابقة �أيهما �أكرب .
و�إذا كانت الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية ناجتتني عن �إ�صابة عمل ي�سوى
املعا�ش بواقع ( )%80من الراتب الأ�سا�سي ومبا ال يقل عن ثمانني رياال " .
وي�ستفاد من هذه الن�صو�ص �أن قانون التخ�صي�ص امل�شار �إليه قد ت�ضمن
معاجلة لأو�ضاع العاملني املنقولني �إىل �شركات التخ�صي�ص من حيث احلقوق
التقاعدية  ،فقرر معاملتهم عند انتهـاء خدماتهم وفقا لأحكام قانون معا�شات
ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني وذلك �شريطة ا�ستمرار
املوظف املنتقل يف العمل يف �أي كيان خلف حتى تاريخ انتهاء خدمته ومبراعاة
�أحكام قانون التخ�صي�ص والذي ق�ضى ب�أال يزيد الفرق بني �أجر العامل املنتقل
يف نهاية ال�سنوات اخلم�س الأخرية من خدمته و�أجره يف بداية هذه ال�سنوات
على  %40ف�إذا زاد الفرق على هذه الن�سبة فال تدخل الزيادة يف الأجر الذي يتخذ
�أ�سا�سا حل�ساب م�ستحقاته التقاعدية .
وحيث �إن قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني
 والذي ي�سري على املوظفني املنقولني �إىل �شركات التخ�صي�ص  -قد حدد حاالتا�ستحقاق املعا�ش عند انتهاء خدمة املوظف لأ�سباب حمددة من بينها الوفاة .
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وبناء على ما تقدم وملا كان الثابت من الأوراق �أن املعرو�ضة حالتيهما نقال
من وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه �إىل ال�شركة ............................
و�شركة  ..........ف�إنه وفقا للمادة ( )139من قانون التخ�صي�ص () 2004/78
ت�ستمر معاملتهما ب�أحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي
احلكومة العمانيني ويتم ت�سوية حقوقهما التقاعدية عند انتهاء خدمتهما طبقا
لذات القانون وذلك مبراعاة الأحكام الواردة بقانون التخ�صي�ص ومنها احلكم
الوارد يف املادة ( )144منه .
ولذلك انتهى الر�أي �إىل �سريان حكم املادة ( )144من قانون التخ�صي�ص
( ) 2004/78على من تنتهي خدمته ب�سبب الوفاة من املوظفني املنقولني من وزارة
الإ�سكان والكهرباء واملياه �آنذاك �إىل �شركات التخ�صي�ص .
وجدير بالذكر � ،أن العمل قد ا�ستقر بوزارة ال�ش�ؤون القانونية على �أن يكون
طلب الر�أي القانوين بكتاب موجه �إىل معايل وزير ال�ش�ؤون القانونية من رئي�س
الوحدة طالبة الر�أي ا�ستنادا �إىل �صفته القانونية يف متثيلها وهو ما �أكد عليه
التعميم رقم ( )2012/5املوجه من قبل وزارة ال�ش�ؤون القانونية �إىل كافة وحدات
اجلهاز الإداري للدولة  ،الأمر الذي يرجى مراعاته م�ستقبال .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2013/202/1/58/م) بتاريخ 2013/1/30م
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()6
بتاريخ 2013/1/30م
� - 1شركات � -شركة املحا�صة  -الأحكام اخلا�صة بها � -أحكام ت�سجيل ال�شركات
طبقا لقانون ال�سجل التجاري .
يتعني طبقا لقانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/4
�أن يكون ا�سم ال�شركات التجارية طبقا للأحكام القانونية اخلا�صة بها � -شركة
املحا�صة هي �شركة جتارية تعقد بني �شخ�صني �أو �أكرث من الأ�شخا�ص الطبيعيني
�أو املعنويني تن�ش�أ عنها روابط قانونية بني �أفرادها دون �أن يكون لها ت�أثري على
الأ�شخا�ص الثالثني  -لي�س ل�شركة املحا�صة ا�سم جتاري وال ميكن �أن يحتج بوجودها
�ضد الغري  -ا�ستثنى قانون ال�سجل التجاري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/3
�شركة املحا�صة من اخل�ضوع �إىل �أحكام الت�سجيل �أو الن�شر يف ال�سجل التجاري -
ال�سجل التجاري هو �أداة للن�شر ي�ستعمل كدليل قاطع على املعلومات امل�سجلة فيه
 على كل �شركة جتارية يكون مركز عملها الرئي�سي يف عمان �أن يتم ت�سجيلهايف ال�سجـل التجـاري املختـ�ص باملنطقة التابع لها هذا املركـز  -علـى كـل تاجـر
�أو �شركة مركزها الرئي�سي يف اخلارج ويكون لأي منهما فرع �أو وكالة يف عمان
�أن ي�سجل فرعه �أو وكالته يف �أمانة ال�سجل التجاري للمنطقة التي يقع فيها الفرع
�أو الوكالة  -تطبيق .

 - 2مناق�صات  -تخ�ضع كل من املناق�صة العامة واملناق�صة املحدودة واملمار�سة
وامل�سابقة ملبادئ العالنية وتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة وحرية التناف�س  -مدى
جواز �إ�صدار �أمر تغيريي بتعديل �إ�سناد مناق�صة من �شركة �إىل �شركة �أخرى .
مبوجب قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2008 /36تخ�ضع كل
من املناق�صة العامة واملناق�صة املحدودة واملمار�سة وامل�سابقة ملبادئ العالنية وتكاف�ؤ
الفر�ص وامل�ساواة وحرية التناف�س  -يجوز لل�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملية غري
امل�سجلة يف ال�سلطنة اال�شرتاك يف املناق�صات الدولية �شريطة قيامها بالت�سجيل
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وفق الأنظمة املعمول بها يف ال�سلطنة خالل ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ �إبالغها
بقبول عطائها  -تقبل العرو�ض املقدمة من املقاولني �أو املوردين �أو اال�ست�شاريني
�أو وكالئهم املعتمدين يف �سلطنة عمان كما تقبل العرو�ض املقدمة من اخلارج
 ي�شرتط �أن يكون ملقدم العطاء �أو لوكيله عنوان �صحيح ميكن التوا�صل معه -للجهات اخلا�ضعة لقانون املناق�صات �إ�صدار �أوامر تغيريية بالزيادة �أو النق�صان
يف مدة �أو قيمة �أو نوع �أو كميات �أو موا�صفات الأعمال �أو اخلدمات حمل العقد
خالل فرتة �سريانه  -كما يجوز للمهند�س القيام ب�أي تغيريات قد متت املوافقة
عليهـا من قبـل �صاحــب العمل يف �شكل �أو نوعية �أو كمية الأعمــال �أو �أي جــزء
منها  -عدم جواز �إ�صدار �أمر تغييـري بتعديل �إ�سناد مناق�صة من �شركـة �إىل �شركة
�أخرى � -أ�سا�س ذلك � -أن تعديل الكيان القانوين امل�سند �إليه املناق�صة املذكورة ال يقع
يف �إطار تعريف الأمر التغيريي املقرر وفقا للمادة ( )42من قانون املناق�صات
امل�شار �إليه وال يندرج �ضمن التغيريات التي ي�أمر بها املهند�س واملن�صو�ص عليها
يف املادة ( )34من �شروط العقد املوحد للأعمال الكهربائية وامليكانيكية  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ................ :بتاريخ ................
املوافق  ..........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول مدى جواز �إ�صدار �أمر تغيريي
بتعديل �إ�سناد املناق�صة رقم ( )...........اخلا�صة مب�شروع .................
بوالية  ..........من حتالف كل من �شركة  ...........وجمموعة ..........
و�شركة � .........إىل �شركة . ...............
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن جمل�س املناق�صات
قد �أ�سند املناق�صة رقم ( ).........اخلا�صة  ............بتاريخ ..............
�إىل حتالف كل من �شركة  ...................وجمموعة ................
و�شركة  ..............مببلغ مقداره  ............ريال عماين ومبدة تنفيذ
قدرها ( )480يوما  ،ومن ثم قامت وزارة  .............مبوجب كتابها
رقم  ...............امل�ؤرخ  ............ب�إخطار حتالف تلك ال�شركات املتحالفة
بالبدء يف تنفيذ �أعمال املناق�صة .
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وتذكـــرون �أن ال�شركـــات املتحالفـــة امل�شـــار �إليها قد تقدمـــت بخطـــاب
�إىل وزارة  ..............بتاريخ  ..............تفيد ب�أنها قد قامت بتعديل
اتفاقية التحالف املربمة فيما بينها ب�إ�ضافة بند تتحمل فيه جمموعة ............
و�شركة  .............ت�ضامنيا االلتزامات الناجمة عن هذا التحالف  ،كما �أن
ال�شركات املتحالفة قد قامت ب�إن�شاء كيان قانوين جديد يف �شكل �شركة حمدودة
امل�س�ؤولية (�ش.م.م) مت ت�سجيلها ب�أمانة ال�سجل التجاري يف �سلطنة عمان ملزاولة
�أعمال امل�شروع �أطلق عليها م�سمى "  ، " ............وذلك على خـــالف مــا
ورد يف قرار الإ�سناد ال�صادر من جمل�س املناق�صــات رقــم ..................
بتاريخ  ، ..........حيث كان ذلك بناء على طلب من وزارة ...............
ح�سبما �أفادت به ال�شركات املتحالفة  ،وقد مت ا�ست�صدار �أوراق الت�سجيل التجاري
و�شهادة االنت�ساب لدى غرفة جتارة و�صناعة عمان للكيان اجلديد  ،وبناء على
ذلك فقد تقدمت ال�شركات املتحالفة يف خطابها امل�شار �إليه �أعاله بطلب موافقة
وزارة  ...............على �شكل الكيان اجلديد للتحالف .
وت�ضيفون �أنه قد مت �إفادة اجلهات املعنية مب�شروع �أمر تغيريي خا�ص بتغيري
�شكل الكيان اجلديد للتحالف ح�سبما مت االتفاق عليه يف االجتماعات املنعقدة
بني املخت�صني بوزارة  ...........وا�ست�شاري امل�شروع � ،إال �أن وزارة .........
املوقرة مبوجب خطابها رقم  ............بتاريخ  ...........ارت�أت �أخذ ر�أي
وزارة ال�ش�ؤون القانونية يف هذا ال�ش�أن .

و�إزاء ذلك تطلبون معاليكم الإفادة بالر�أي القانوين .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )46من قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  90/55تن�ص على �أن "يكون ا�سم ال�شركات التجارية وفق الأحكام القانونية
اخلا�صة بها . "............
وتن�ص املادة ( )51من قانون ال�شركات التجارية رقم  74/4على �أن "�شركة
املحا�صة هي �شركة جتارية تعقد بني �شخ�صني �أو �أكرث من الأ�شخا�ص الطبيعيني
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�أو املعنويني فتن�ش�أ روابط قانونية بني �أفرادها بدون �أن يكون لها ت�أثري على
الأ�شخا�ص الثالثني .
لي�س ل�شركة املحا�صة ا�سم جتاري وال ميكن �أن يحتج بوجودها �ضد الغري".
كما تن�ص املادة ( )52من ذات القانون على �أنه "ال تخ�ضع �شركة املحا�صة �إىل
الت�سجيل �أو الن�شر يف ال�سجل التجاري".
وتن�ص املادة ( )2من قانون ال�سجل التجاري رقم  74/3على �أنه " يعترب ال�سجل
التجاري هو �أداة للن�شر ي�ستعمل كدليل قاطع على املعلومات امل�سجلة فيه. "...
وتن�ص املادة ( )9من ذات القانون على �أن تكون "كل �شركة جتارية يكون
مركز عملها الرئي�سي يف عمان يجب �أن يتم ت�سجيلها يف ال�سجل التجاري
املخت�ص باملنطقة التابع لها هذا املركز .وعلى مديري ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س
�إدارتها �أن يطلبوا الت�سجيل خالل �شهر من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة .على طالبي
الت�سجيل �أن يقدموا �إىل �أمانة ال�سجل التجاري ن�سخة عن نظام ال�شركة �أو عقد
ت�أ�سي�سها موقعة ح�سب الأ�صول من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو ال�شركاء مع
ت�صريح  ،على ن�سختني موقعتني من طالبي الت�سجيل .ي�شتمل على ما يلي :
 -1ا�سم ال�شركة ونوعها ............- 4 ..............- 3 ............ - 2 .
. "......- 8 ..........- 7.......... -6..........- 5
وتن�ص املادة ( )11من القانون املذكور على �أنه "على كـل تاجـر �أو �شركـة
مركزها الرئي�ســي فــي اخلارج ويكــون لأي منهما فــرع �أو وكالـــة يف عمــان
�أن ي�سجل فرعه �أو وكالته يف �أمانة ال�سجل التجاري للمنطقة التي يقع فيها الفرع
�أو الوكالة. ".....
كمـا تنـ�ص املـادة ( )4مـن قانـون املناق�صـات الـ�صادر باملر�سوم ال�سلطانـي
رقم  2008/36علـى �أن " تخ�ضــع كــل من املناق�صـة العامــة واملناق�صــة املحــدودة
واملمار�سة وامل�سابقة ملبادئ العالنية وتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة وحرية التناف�س" .
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وتن�ص املادة ( )23من ذات القانون على �أنه " يجوز لل�شركات وامل�ؤ�س�سات
العاملية غري امل�سجلة يف ال�سلطنة اال�شرتاك يف املناق�صات الدولية على �أن تقوم
بالت�سجيل وفق الأنظمة املعمول بها يف ال�سلطنة خالل ثالثني يوم عمل من تاريخ
�إبالغها بقبول عطائها ".
وتن�ص املادة ( )42من ذات القانون على �أنه "يجوز للجهات املعنية �إ�صدار
�أوامر تغيريية بالزيادة �أو النق�صان يف مدة �أو قيمة �أو نوع �أو كميات �أو موا�صفات
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 . ".........
كما تن�ص املادة ( )30من الالئحة التنفيذية لقانون املناق�صات ال�صادرة بقرار
جمل�س املناق�صات رقم  2010/29على �أنه " تقبل العرو�ض املقدمة من املقاولني
�أو املوردين �أو اال�ست�شاريني �أو وكالئهم املعتمدين يف �سلطنة عمان  ،كما تقبل
العرو�ض املقدمة من اخلارج  ،على �أن يكون ملقدم العطاء �أو لوكيله عنوان �صحيح
ميكن التوا�صل معه " .
وتن�ص املادة ( )34من �شروط العقد املوحد للأعمال الكهربائية وامليكانيكية
على �أن "يحق للمهند�س �إجراء �أي تغيريات يف �شكل � ،أو نوعية �أو كمية الأعمال
�أو �أي جزء منها مما يكون �صاحب العمل قد وافق عليها  ،كما �أن للمهند�س
ال�سلطة وفقا للمادة ( 1/2واجبات املهند�س) ب�أن يطلب من املقاول وعلى املقاول
تنفيذ �أي من الأعمال التالية :
�أ  -زيادة �أو نق�صان من كمية �أي عمل ي�شمله العقد .
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ب  -حذف �أي عمل .
ج  -تغيري طابع �أو �صفة �أو نوع �أي عمل .
د  -تغيري م�ستوى �أو تخطيط �أو موقع �أو �أبعاد �أي جزء من الأعمال .
هـ  -تنفيـذ �أعمــال �إ�ضافية مهما كان نوعها مما يعتبــر �ضروريــا لإكمــال
الأعمال" .
وامل�ستفاد مما تقدم �أنه يتعني �أن يكون ا�سم ال�شركات التجارية طبقا للأحكام
القانونية اخلا�صة بها  ،و�أن �شركة املحا�صة هي �شركة جتارية تعقد بني �شخ�صني
�أو �أكرث من الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو املعنويني تن�ش�أ عنها روابط قانونية بني
�أفرادها دون �أن يكون لها ت�أثري على الأ�شخا�ص الثالثني  ،ولي�س ل�شركة املحا�صة
ا�سم جتاري وال ميكن �أن يحتج بوجودها �ضد الغري  ،وا�ستثنى القانون �شركة
املحا�صة من اخل�ضوع �إىل �أحكام الت�سجيل �أو الن�شر يف ال�سجل التجاري  ،نّ
وبي
�أن ال�سجل التجاري هو �أداة للن�شر ي�ستعمل كدليل قاطع على املعلومات امل�سجلة
فيه  ،و�أن على كل �شركة جتارية يكون مركز عملها الرئي�سي يف عمان �أن يتم
ت�سجيلها يف ال�سجل التجاري املخت�ص باملنطقة التابع لها هذا املركز  ،و�أن على
كل تاجر �أو �شركة مركزها الرئي�سي يف اخلارج ويكون لأي منهما فرع �أو وكالة
يف عمان �أن ي�سجل فرعه �أو وكالته يف �أمانة ال�سجل التجاري للمنطقة التي يقع
فيها الفرع �أو الوكالة .
كما �أن امل�شرع �أجاز لل�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملية غري امل�سجلة يف ال�سلطنة
اال�شرتاك يف املناق�صات الدولية على �أن تقوم بالت�سجيل وفق الأنظمة املعمول
بها يف ال�سلطنة خالل ثالثني يوم عمل من تاريخ �إبالغها بقبول عطائها  ،وتبعا
لذلك تقبل العرو�ض املقدمة من املقاولني �أو املوردين �أو اال�ست�شاريني �أو وكالئهم
املعتمدين يف �سلطنة عمان  ،كما تقبل العرو�ض املقدمة من اخلارج  ،على �أن
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يكون ملقدم العطاء �أو لوكيله عنوان �صحيح ميكن التوا�صل معه � ،إىل جانب �أن
للجهات اخلا�ضعة لقانون املناق�صات �إ�صدار �أوامر تغيريية بالزيادة �أو النق�صان
يف مدة �أو قيمة �أو نوع �أو كميات �أو موا�صفات الأعمال �أو اخلدمات حمل العقد
خالل فرتة �سريانه  ،كما يجوز للمهند�س القيام ب�أي تغيريات قد متت املوافقة
عليها من قبل �صاحب العمل يف �شكل �أو نوعية �أو كمية الأعمال �أو �أي جزء منها .
وحيـث �إنه على هدي ما تقدم  ،وكان الثابت �أن جمل�س املناق�صات قد �أ�سند
املناق�صة رقم ( ).............اخلا�صة � ....................إىل حتالف كل من
�شركة  .............وجمموعة  ..........و�شركة  ...............جمتمعني
كتحالف بتاريخ  ................مببلغ مقداره  .............ريال عماين
ومبدة تنفيذ وقدرها ( )480يوما  ،وهي �شركات  ................اجلن�سية ،
حيث �إنه كان يتعني �أن تقوم ال�شركات املتحالفة بالت�سجيل يف ال�سلطنة وفقا
للأنظمة املعمول بها � ،أي �إما بت�سجيل فروع �أو وكاالت لها يف ال�سلطنة خالل مدة
�أق�صاها ( )30ثالثون يوم عمل من تاريخ �إبالغها بقبول عطائها � ،إال �أن ال�شركات
املتحالفة قامت ب�إن�شاء كيان قانوين جديد من خالل ت�أ�سي�س �شركة حمدودة
امل�س�ؤولية تخ�ضع لقانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي عو�ضا عن كونها �شركة
حما�صة  ،وهو الأمر الذي ا�ستدعى �أن يكون لل�شركات املذكورة م�ساهم عماين
اجلن�سية بن�سبة ( ، )%30وهو غري الكيان القانوين الذي قام جمل�س املناق�صات
ب�إ�سناد املناق�صة ال�سالف بيانها �إليه .
ويف �ضوء مقت�ضيات العالنية وال�شفافية التي �أوم�أ �إليها قانون املناق�صات
امل�شار �إليه  ،ونظرا لالعتبارات التي على �أ�سا�سها مت �إ�سناد املناق�صة املذكورة �إىل
ال�شركات املتحالفة مبا يف ذلك ما تتمتع به هذه الكيانات من خربات يف هذا
ال�ش�أن  ،ف�إنه كان يتعني االكتفاء بت�سجيل فرع �أو وكالة لكل �شركة على حدة يف
- 129 -

�أمانـــة ال�سجـــل التجاري للمنطقــة التي يقــع فيهــا الفــرع �أو الوكالـــة وفقـــا
للمادة ( )11من قانون ال�سجل التجاري امل�شار �إليه  ،علما ب�أن امل�شرع قد ا�ستثنى
�شركــة املحا�صــة من اخل�ضوع �إىل الت�سجيل �أو الن�شر يف ال�سجل التجــاري
حيث �إن �شركة املحا�صـة تخلق روابـط قانونيـة بني �أفرادهـا دون �أن يكـون لهــا
ت�أثيــر على الأ�شخا�ص الثالثني وفقا ملا تقدم بيانه .
ومن حيث �إن وزارة  ................ترغب يف �إ�صدار �أمر تغيريي بتغيري
الكيان القانوين امل�سند �إليه املناق�صة رقم ( )........اخلا�صة ...........وهو حتالف
كل من �شركة  ............................وجمموعة ..................
و�شركة � ...............إىل كيان جديد حتت م�سمى  ، ..............ف�إن هذا
الإجراء يجانبه ال�صواب ولي�س له �سند قانوين يقرره  ،بح�سبان �أن تعديل الكيان
القانوينامل�سند�إليهاملناق�صةاملذكورةاليقعيف�إطارتعريفالأمرالتغيريياملقرروفقا
للمادة ( )42من قانون املناق�صات امل�شار �إليه �أعاله  ،وال يندرج �ضمن التغيريات
التي ي�أمر بها املهند�س واملن�صو�ص عليها يف املادة ( )34من �شروط العقد املوحد
للأعمال الكهربائية وامليكانيكية .
لذلك انتهــى الــر�أي �إىل عــدم جواز �إ�صــدار �أمــر تغيريي بتعديل �إ�سناد
املناق�صة رقم ( )...................اخلا�صة مب�شروع ......................
بوالية  ...................من حتالف كل من �شركة ......................
وجمموعة  ........................و�شركة ..............................
�إىل �شركة  ، ..............وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و�/7/6/26/أ2013/206 /م) بتاريخ 2013/1/30م
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()7
بتاريخ 2013/2/2م
قانون الأحوال املدنية � -سرية البيانات املقيدة يف �سجالت وم�ستندات ال�سجل
املدين ك�أ�صل عــام  -يجوز ا�ستثناء ح�صول اجلهات احلكومية على تلك البيانات
يف حدود معينة  -عدم امتداد اال�ستثناء �إىل �شركات القطاع اخلا�ص .
قرر امل�شرع مبوجب قانون الأحوال املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/66
وجوب اعتداد اجلهات احلكومية وغري احلكومية بالبطاقة ال�شخ�صية للعمانيني
وبطاقة الإقامة للأجانب وذلك فيما يتعلق ب�إثبات �شخ�صية �صاحبها بح�سبانها
دليال على �صحة ما تت�ضمنه من بيانات  -كوجوب االعتماد يف م�سائل الأحوال
املدنية على ما حتويه ال�سجالت من بيانات ومعلومات و�صور ر�سمية م�ستخرجة
منها � -أ�سا�س ذلك � -أن ما يت�ضمنه ال�سجل من بيانات ومعلومات و�صور ر�سمية
م�ستخرجة منها حجة ب�صحتها ما مل يثبت عك�سها �أو بطالنها �أو تزويرها
بحكم � -أورد امل�شرع �أ�صال عاما يق�ضي ب�سرية البيانات التي حتويها ال�سجالت
وامل�ستندات ورتب على ذلك عدم جواز نقل �أ�صل ال�سجالت وامل�ستندات اخلا�صة
بال�سجل املدين �إىل �أي جهة �أخرى  -ا�ستثناء من الأ�صل العام �أجاز امل�شرع لكل
�شخ�ص ا�ستخراج �صورة ر�سمية طبق الأ�صل من القيود وامل�ستندات املتعلقة به
�أو ب�أ�صوله �أو فروعه �أو �أزواجه وكذلك لكل من يثبت �أنه له م�صلحة فيها �شريطة
ا�ستخدامها يف الغر�ض الذي �أعطيت من �أجله  -و�أجاز للمحاكم واالدعاء العام
وجهات التحقيق االطالع على �أ�صل ال�سجالت وامل�ستندات اخلا�صة بال�سجل املدين
�شريطة �أن ينتقل القا�ضي �أو ع�ضو االدعاء �أو املحقق لالطالع عليها يف الإدارة
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العامة للأحوال املدنية ب�شرطة عمان ال�سلطانيــة  -كما �أجاز ح�صول اجلهات
احلكومية دون غريها على البيانات الواردة يف ال�سجل املدين �شريطة �أن تكون
تلك البيانات متعلقة باخت�صا�صاتها و�أن تقت�صر على ما حتتاجه فعال من بيانات
على �أال تكون تلك البيانات من البيانات ذات الطبيعة الأمنية  -يتعني �إعمال
اال�ستثناء يف النطاق الذي ر�سمه امل�شرع فال يتو�سع فيه وال يقا�س عليه  -عدم
امتداد اال�ستثناء �إىل �شركات القطاع اخلا�ص  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  .................... :امل�ؤرخ .............
املوافق  ...........يف �ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين يف مدى جواز �إجابة
طلب �شركة  ..................املتمثل يف احل�صول على قر�ص ممغنط من
واقع بيانات ال�سجل املدين لتحديث بيانات عمالئها .
وتخل�ص وقائع املو�ضوع ح�سبما يبني من كتاب طلب �إبداء الر�أي امل�شار
�إليه يف �أن �شركة  ....................تقدمت �إىل  ...............بطلب
ذكرت فيه �أنها ترغب يف حتديث بيانات عمالئها عن طريق احل�صول على قر�ص
ممغنط من واقع بيانات ال�سجل املدين .
وتطلبون الإفادة بالر�أي القانوين يف مدى جواز �إجابة ال�شركة املذكورة �إىل
طلبها خا�صة و�أنها من �شركات القطاع اخلا�ص  ،ومدى �إمكانية ت�سليمها ن�سخا
�إلكرتونية من البيانات املطلوبة من واقع ال�سجل املدين .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )43من قانون الأحوال املدنية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  99/66تن�ص على �أنه " تعترب البطاقة دليال على �صحة البيانات
الواردة بها  ،وال يجوز للجهات احلكومية �أو غريها االمتناع عن اعتمادها يف
�إثبات �شخ�صية �صاحبها " .
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وتن�ص املادة ( )51منه على �أنه " ال يجوز نقل �أ�صل ال�سجالت وامل�ستندات
اخلا�صة بال�سجل املدين �إىل �أي جهة �أخرى  ،ويعترب ما حتويه هذه ال�سجالت
وامل�ستندات من البيانات �سرية " .
ويجوز للمحاكم واالدعاء العام وجهات التحقيق االطالع على تلك الأ�صول
على �أن ينتقل القا�ضي �أو ع�ضو االدعاء �أو املحقق لالطالع عليها يف الإدارة العامة " .
وتن�ص املادة ( )52من ذات القانون على �أنه " تعتبــر ال�سجـــالت مبا حتويه
من البيانــات واملعلومــات وال�صــور الر�سمية امل�ستخرجة منهـا حجــة ب�صحتها
ما مل يثبت عك�سها �أو بطالنها �أو تزويرها بحكم  ،ويجب على اجلهات احلكومية
وغريها االعتماد يف م�سائل الأحوال املدنية على البيانات املقيدة يف هذه
ال�سجالت ".
وتن�ص املادة ( )53منه على �أنه " لكل �شخ�ص �أن يطلب ا�ستخراج �صورة
ر�سميـة طبـق الأ�صـل من القيـود وامل�ستنـدات املتعلقـة بـه �أو ب�أ�صولـه �أو فروعـه
�أو �أزواجه .
كما يجوز �إعطاء هذه ال�صورة لكل من يثبت للمدير العام �أو من يفو�ضه �أن له
م�صلحة فيها  .ويف حالة رف�ض الطلب يتم �إبالغ الطالب بذلك كتابة .
ول�صاحــب ال�شـــ�أن التظلــم مــن القــرار ال�صادر بالرف�ض �إىل املفت�ش العــام
�أو من يفو�ضـه وذلك خـالل �أ�سبوعني من تاريـخ العلم به  ،ويكون القرار ال�صادر
بالبـت يف التظلم نهائيا .
ويحظـر على من ا�ستخـرج ال�صـورة الر�سمية وفقا ملا تقدم �أن ي�ستخدمهـا
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يف غري الغر�ض الذي �أعطيت من �أجله ".
كما تن�ص املادة (  )54من القانون امل�شار �إليه على �أنه " يجوز للجهات احلكومية
احل�صول على ما حتتاجه من بيانات بال�سجل املدين تكون متعلقة باخت�صا�صها ،
وذلك فيما عدا البيانات ذات الطبيعة الأمنية .
وتنظم الالئحة كيفية احل�صول على تلك البيانات " .
وحيث �إن امل�ستفاد من الن�صو�ص ال�سابقة �أن امل�شرع قرر مبوجب قانون
الأحوال املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  99/66وجوب اعتداد اجلهات
احلكومية وغري احلكومية بالبطاقة ال�شخ�صية للعمانيني وبطاقة الإقامة للأجانب
وذلك فيما يتعلق ب�إثبات �شخ�صية �صاحبها بح�سبانها دليال على �صحة ما تت�ضمنه
من بيانات ووجوب االعتماد يف م�سائل الأحوال املدنية على ما حتويه ال�سجالت
من بيانات ومعلومات و�صور ر�سمية م�ستخرجة منها باعتبار �أن ما يت�ضمنه
ال�سجــل من بيانـات ومعلومات و�صور ر�سمية م�ستخرجة منها حجة ب�صحتهـا
ما مل يثبت عك�سها �أو بطالنها �أو تزويرها بحكم  ،كما �أ�ضفى امل�شرع على البيانات
التي حتويها ال�سجالت وامل�ستندات �صفة ال�سرية مرتبا على ذلك عدم جواز نقل
�أ�صل ال�سجالت وامل�ستندات اخلا�صة بال�سجل املدين �إىل �أي جهة �أخرى .
وحيـث �إنـه ولئـن كـان امل�شــرع قد �أحـاط ما حتويه ال�سجـالت وامل�ستنـدات
من بيانات بال�سرية ك�أ�صل عام �إال �أنه �أجاز لكل �شخ�ص ا�ستخراج �صورة ر�سمية
طبق الأ�صل من القيود وامل�ستندات املتعلقة به �أو ب�أ�صوله �أو فروعه �أو �أزواجه
وكذلك لكل من يثبت �أنه له م�صلحة فيها �شريطة ا�ستخدامها يف الغر�ض الذي
�أعطيت من �أجله  ،كما �أنه �أجاز للمحاكم واالدعاء العام وجهات التحقيـق االطالع
على �أ�صـل ال�سجـالت وامل�ستنـدات اخلا�صـة بال�سجـل املدنـي �شريطـة �أن ينتقــل
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القا�ضي �أو ع�ضو الإدعاء �أو املحقق لالطالع عليها يف الإدارة العامة للأحوال
املدنية ب�شرطة عمان ال�سلطانية  ،وقرر امل�شرع ا�ستثناء من الأ�صل العام امل�شار �إليه
واخلا�ص ب�سرية البيانات املقيدة ب�سجالت وم�ستندات ال�سجل املدين �أجاز مبوجبه
ح�صول اجلهات احلكومية  -دون غريها  -على البيانات الواردة يف ال�سجل املدين
�شريطة �أن تكون تلك البيانات متعلقة باخت�صا�صاتها و�أن تقت�صر على ما حتتاجه
فعال من بيانات على �أن ال تكون تلك البيانات من البيانات ذات الطبيعة الأمنية ،
ومـن ثم ف�إنـه يتعيـن �إعمـال حكم هذا اال�ستثنـاء يف النطاق الذي ر�سمه امل�شـرع
فال يتو�سع فيه وال يقا�س عليه بحيث ال ميتد نطاقه �إىل �شركات القطاع اخلا�ص .
ومن حيث �إنه وبالبناء على ما تقدم وملا كانت احلالة املعرو�ضة تتعلق بطلب
�شركة  ..............املقدم �إىل  ...............برغبتها يف حتديث بيانات
عمالئها عن طريق احل�صول على قر�ص ممغنط من واقع بيانات ال�سجل املدين
ف�إنه ال يجوز قانونا اال�ستجابة لطلب هذه ال�شركة بح�سبانه ميثل انتهاكا لل�سرية
التي �أ�ضفاها قانون الأحوال املدنية على ما يت�ضمنه ال�سجل املدين من �سجالت
وم�ستنـدات وبيانـات  ،وعلـى ال�شركة االلتــزام بالأحكام املقــررة يف هذا القانـون
مـن وجـوب االعتمـاد فيما يتعلق ب�إثبات الهوية لعمالئها على البيانات الــواردة
يف البطاقة ال�شخ�صية بالن�سبة للعمانيني وبطاقة الإقامة بالن�سبة للأجانب .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم جواز �إجابة �شركة ........................
�إىل طلبها موافاتها بقر�ص ممغنط بالبيانات املقيدة يف ال�سجل املدين �أو الربط
معها �إلكرتونيا فيما يخ�صها من البيانات امل�شار �إليها على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2013/217/1/23/م) بتاريخ 2013/2/2م
- 135 -

()8
بتاريخ 2013/2/4م
 - 1النظام الأ�سا�سي للدولة � -أحكام ال�ضرائب والتكاليف العامة  -وجوب االلتزام
بها من قبل اجلهات احلكومية فيما ت�صدره من لوائح وقرارات وما تربمه من
عقود .
�أر�سى النظام الأ�سا�سي للدولة �أ�س�س ودعائم النظام القانوين لل�ضرائب والتكاليف
العامة الأخرى را�سما للم�شرع حدود ونطاق هذا النظام  -العدل وتنمية االقت�صاد
الوطني هما �أ�سا�س فر�ض ال�ضريبة وغريها من التكاليف العامة � -أداء ال�ضرائب
واجب قانوين على املكلفني ب�أدائها  -حظر �سريان القوانني املنظمة لل�ضرائب
ب�أثــر رجعـــي  -غاير النظام الأ�سا�سي للدولة بني ال�ضرائب العامة وبيــن غريهــا
من التكاليف العامة (كال�ضرائب املحلية والر�سوم ) م�ستلزمــا �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 هــذا ال�شــ�أن  ،والتي
تق�ضي ب�أن يكون �إن�شاء وتعديل و�إلغاء ال�ضرائب والر�سوم والإعفاء منها بناء على
قانون -على كل جهة يف الدولة االلتزام بالأ�س�س والدعائم التي �أر�ساها النظام
الأ�سا�سي للدولــة وعـدم خمالفتهـا �سواء ب�إ�صدار �أنظمة �أو لوائـح �أو قـــرارات
�أو تعليمـات  ،ومن باب �أوىل ت�ضمينها ما تربمه من عقود مع الغري  -تطبيق .

 - 2عقد  -عقود املناق�صات  -خ�ضوعها للت�شريعات املنظمة لل�ضرائب وغريها
من التكاليف العامة  -ذلك مقيد ب�أحكام العقد التزاما بقاعدة العقد �شريعة
املتعاقدين .
تخ�ضع عقود املناق�صات للت�شريعات املنظمة لل�ضرائب وغريها من التكاليف
العامة املعمول بها من تاريخ �إبرامها وحتى انتهاء العمل بها  -من تلك الت�شريعات
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قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر بتطبيقه
املر�سوم ال�سلطاين رقم  - 2003/67القاعدة يف نطاق العقود تق�ضي بوجوب تنفيذ
العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه من �أحكام ومبا يتفق ومبد�أ ح�سن النية و�شرف التعامل
 يجب الوقوف على الإرادة امل�شرتكة لطريف العقد وحتري نيتهما احلقيقيةباعتبار �أن العقد وليد الإرادة امل�شرتكة لطرفيه  -يكون ذلك بالوقوف على عبارة
ن�صو�ص العقد �إذا كانت �صريحة �ألفاظها قاطعة داللتها يف التعبري عن حقيقة
تلك الإرادة دون ت�أويل لها �أو انحراف بها عن مق�صدها ومبتغاها  -يف حالة
غمو�ض تلك العبارة �أو التبا�سها يجب ت�أويلها بعد حتري النية احلقيقية وامل�شرتكة
للطرفني من خالل ظروف ومالب�سات �إبرام العقد وطبيعته والعرف اجلاري وغري
ذلك مما ي�ساعد يف هذا الأمر مبا يتفق وحقيقة تلك الإرادة  -قيام جهة حكومية
بت�ضمني تعليمات املتناق�صني بوثائق املناق�صات ن�صو�صا تق�ضي بنقل عبء
ال�ضريبة اجلمركية �إليها يعد خمالفا للنظام العام ملخالفته قواعد قانونية �آمرة
ال يجوز للمتعاقدين االتفاق على خمالفتها  -ميثل هذا امل�سلك يف حقها خط�أ
تق�صرييا ترتب عليه �أ�ضرار حمققة الوقوع للمتعاقد  -م�ؤداه  -االلتزام بتعوي�ض
املتعاقد مبا يعادل الأ�ضرار التي تلحق به  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ...............بتاريخ ...............
املوافق  ، .........و�إمياء �إىل الكتاب رقم  ............بتاريخ .................
املوافق  ...................ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول مدى ا�ستحقاق
عدد من ال�شركات املنفذة لبع�ض م�شاريع  .....................ملبالغ ال�ضريبة
اجلمركية من عدمه .
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وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن وزارة ........
قـد طرحـت عـددا من املناق�صات املتعلقـة مب�شاريــع  .................خالل
عامي  ، ........حيث �إن وزارة  ........يف خم�س ( )5حاالت واقعية وجهت
�صراحة يف تعليماتها للمتناق�صني بعدم ت�ضمني عطاءاتهم التكاليف اخلا�صة
بال�ضريبة اجلمركية  ،وبالرغم من رغبة وزارة  .............يف تعوي�ض
ال�شركات التي التزمت بتعليمات املتناق�صني � ،إال �أن وزارة  ............رجحت
تطبيق حكم املادة ( )56من العقد املوحد للأعمال الكهربائية وامليكانيكية  -وهو
العقد الذي مت �إبرامه لتلك املناق�صات  -والتي تق�ضي ب�أن على املقاول الإملام
بالر�ســوم وال�ضرائــب والنفقــات الأخرى امللزم بدفعها وفقا للقوانني والأنظمـة
يف هذا ال�ش�أن وت�ضمينها عر�ضه  ،وذلك على احلاالت اخلم�س املذكورة .

و�إزاء ذلك ت�ستطلعون الر�أي القانوين .
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 " املبادئ االقت�صادية ..............:
 ال�ضرائب والتكاليف العامة �أ�سا�سها العدل وتنمية االقت�صاد الوطني . �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 .
وال يجوز ا�ستحداث �ضريبة �أو ر�سم �أو �أي حق مهما كان نوعه ب�أثر رجعي " .
وتن�ص املادة ( )39من ذات النظام على �أن " �أداء ال�ضرائب والتكاليف العامة
واجب وفقا للقانون" .
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كما تن�ص املادة ( )57منه على �أن "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 . . " ...........................وتنـــ�ص املادة ( )80منه على �أن " ال يجوز لأي جهة يف الدولة �إ�صدار �أنظمة
�أو لوائــح �أو قــرارات �أو تعليمــات تخالــف �أحكــام القوانني واملرا�سيــم النافــذة
�أو املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البالد " .
وتن�ص املادة ( )9من قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ال�صادر بتطبيقه املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/67على �أن " تخ�ضع
الب�ضائع التي تدخل �إىل الدولة لل�ضرائب "الر�سوم" اجلمركية مبوجب التعرفة
اجلمركية املوحــدة وللر�ســـوم املقررة �إال ما ا�ستثني مبوجب �أحكام هذا النظـــام
"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 ( )11من ذات القانون على �أن " تفر�ض ال�ضرائب والر�سوم
اجلمركية وتعدل وتلغى بالأداة القانونية املعمول بها يف كل دولة من الدول
الأع�ضاء مع الأخذ يف االعتبار القرارات التي ت�صدر من دول املجل�س يف هذا
ال�ش�أن و�أحكام االتفاقيات الدولية النافذة " .
وتن�ص املادة ( )98من ذات القانون على �أن " تعفى من ال�ضرائب "الر�سوم "
اجلمركية مبوجب هذا النظام "القانون" الب�ضاعة املتفق على �إعفائها من التعرفة
اجلمركية املوحدة لدول املجل�س " .
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وقد ت�ضمنت ن�صو�ص املواد ( )106 - 99من القانون امل�شار �إليه تقرير بع�ض
الإعفاءات اجلمركية .
وتن�ص املادة ( )15من القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47
على �أن "�شروط و�إجراءات الإعفاء من ال�ضرائب والر�سوم والديون وغريها :
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  ،ويف احلدود وبالقيود
وال�شروط املن�صو�ص عليها يف تلك القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح .
ويف جميــع الأحوال  ،ي�صدر بالإعفـاء قــرار من الوزير بناء علـى طلــب
من الوزير املخت�ص ومع التقيد بال�ضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا
القانون " .
كما ين�ص البند ( )2من املادة ( )457من الالئحة التنفيذية للقانون املايل
ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  2008/118على �أنه " يجب  -عند مراجعة العقود
امل�شار �إليها  -الت�أكد من �أنها ال تت�ضمن :
�أ �	-أي ن�صو�ص تق�ضي ب�إعفاء املتعاقد مع الوحدة احلكومية من ال�ضريبة
اجلمركية التي يلتزم ب�أدائها قانونا على ما ي�ستورده من ب�ضائع تنفيذا
للعقد � ،أو �أي ن�صو�ص تق�ضي بنقل عبء هذه ال�ضريبة على جانب
احلكومة " .
كما ين�ص البند (  )2/28من تعليمات املتناق�صني من وثائق م�ستندات املناق�صات
النموذجية للحاالت اخلم�س الواقعية امل�شار �إليها على �أن " على املتناق�ص حتمل
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جميع ال�ضرائب املحلية و�ضريبة الدخل ور�سوم امليناء ور�سوم الهبوط ور�سوم
النقل الداخلي وغري ذلك من الر�سوم وال�ضرائب املفرو�ضة مبوجب القوانني
النافذة خالل فرتة العقد  ،ويعترب العطاء م�ضمن جلميع هذه الر�سوم .
وذلك فيما عدا الر�سوم اجلمركية  ،ف�إن �صاحب العمل �سيتكفل بها وفقا
لأحكام الت�سليم و�شروطه املحددة يف م�ستند املناق�صة " .
وين�ص البند ( )2من �صيغة االتفاقية من العقد املوحد للأعمال الكهربائية
وامليكانيكية على �أنه " تعترب الوثائق املدرجة فيما يلي جزءا ال يتجز�أ من هذه
االتفاقية وتعترب قراءتها وتف�سرياتها وحدة متكاملة :
�أ  -العطاء امل�شار �إليـــــــه
ب � -شروط العقد املوحد
ج . ...................... -
د . " ....................... -
كمـــا تنــ�ص املادة ( )56من العقـد املوحد للأعمال الكهربائيـة وامليكانيكية
على �أن :
" �أ  -يكون املقاول م�س�ؤوال عن الت�أكد من ال�ضرائب واجلمارك والر�سوم
والتكاليف وغريها من الر�سوم الواجب دفعها وفقا للقوانني واللوائح
ال�سارية يف �سلطنة عمان من حني لآخر  ،كما عليه تقدمي جميع
الإخطارات الالزمة يف هذا ال�ش�أن .
ب  -يكون املقاول م�س�ؤوال عن ت�ضمني عطائه دفع كافة الر�سوم مبختلف
�أ�شكالها الالزم دفعها وفقا للقوانني واللوائح امل�شار �إليها ".
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وحيث �إن مفاد هذه الن�صو�ص �أن النظام الأ�سا�سي للدولة 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 (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  ،والتي تق�ضي ب�أن يكون �إن�شاء وتعديل و�إلغاء ال�ضرائب والر�سوم
والإعفاء منها بناء على قانون  ،م�ؤكدا على كل جهة يف الدولة االلتزام بذلك
وعدم خمالفتها �سواء ب�إ�صدار �أنظمة �أو لوائح �أو قرارات �أو تعليمات  ،ومن باب
�أوىل ت�ضمينها ما تربمه من عقود مع الغري .
ومن ثم ف�إنه بناء على ما تقدم  ،وملا كانت عقود املناق�صات اخلم�س امل�شار �إليها
قد �أبرمت يف عامي  ، ...........ف�إنها تخ�ضع للت�شريعات املنظمة لل�ضرائب
وغريها من التكاليف العامة املعمول بها من تاريخ �إبرامها وحتى انتهاء العمل
بها  ،ومن تلك الت�شريعات قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ال�صادر بتطبيقه املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2003/67
�إال �أنه ولئن كان ما تقدم  ،ف�إن القاعدة يف نطاق العقود تق�ضي بوجوب
تنفيذ العقـد طبقـا ملا ا�شتمــل عليـه من �أحكــام ومبـا يتفـق ومبد�أ ح�سـن النيـة
و�شرف التعامل  ،وبلوغا لذلك يجب الوقوف على الإرادة امل�شرتكة لطريف العقد
وحتري نيتهما احلقيقية باعتبار �أن العقد وليد الإرادة امل�شرتكة لطرفيه  ،ويكون
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ذلك بالوقوف على عبارة ن�صو�ص العقد �إذا كانت �صريحة �ألفاظها قاطعة داللتها
يف التعبري عن حقيقة تلك الإرادة دون ت�أويل لها �أو انحراف بها عن مق�صدها
ومبتغاها  ،ويف حالة غمو�ض تلك العبارة �أو التبا�سها يجب ت�أويلها بعد حتري
النية احلقيقية وامل�شرتكة للطرفني من خالل ظروف ومالب�سات �إبرام العقد
وطبيعته والعرف اجلاري وغري ذلك مما ي�ساعد يف هذا الأمر مبا يتفق وحقيقة
تلك الإرادة .
وبناء على ما تقدم  ،ف�إن قيام وزارة  ...................بت�ضمني تعليمات
املتناق�صني بوثائق املناق�صات ن�صو�صا تق�ضي بنقل عبء ال�ضريبة اجلمركية �إليها
يعد خمالفا للنظام العام ملخالفته قواعد قانونية �آمرة ال يجوز للمتعاقدين االتفاق
على خمالفتها  ،ومن ثم ميثل هذا امل�سلك يف حقها خط�أ تق�صرييـا ترتــب عليه
�أ�ضرار حمققة الوقوع لل�شركات املتعاقدة التي عولت عليه ومل ت�أخذ يف االعتبار
احت�سـاب قيمــة ال�ضريبة اجلمركيـة �ضمـن �أ�سعارها لدى �إعداد قائمة الأ�سعــار
املقدمة �ضمن عطاءاتها  ،وتعادل تلك الأ�ضــرار قيمـــة ما حتملته تلك ال�شركات
من �ضرائـب جمركيــــة ب�سبب تنفيذ التزاماتها التعاقديـــة  ،ومن ثم تلتـــــزم
وزارة  ...................بتعوي�ض تلك ال�شركات مبا يعادل تلك الأ�ضرار .
لذلك انتهى الر�أي �إىل التزام وزارة  ...........بتعوي�ض ال�شركات ........
امل�شار �إليها مبا يعادل قيمة ال�ضريبة اجلمركية الفعلية التي حتملتها ب�سبب تنفيذ
التزاماتها التعاقدية على النحو الوارد بالأ�سباب.

فتوى رقم (و �ش ق /م و2013/216 /م) بتاريخ 2013/2/4م
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()9
بتاريخ 2013/2/4م
طائرات  -قانون الطريان املدين  -وجوب ت�سجيل الطائرات يف ال�سجل الوطني
للطائرات .
�أوجـب امل�شـرع مبوجـب قانـون الطيـران املدنـي ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانــي
رقم  2004/93ت�سجيل كل طائرة م�ست�أجرة �سواء كان ذلك اال�ستئجار بق�صد
ال�شراء �أو كان اال�ستئجار ملدة تتجاوز �سنة ميالدية وفقا للقواعد و�شروط الت�سجيل
املن�صـو�ص عليهـا يف الالئحـة التنفيذيـة لذلك القانـون  -خــال القانــون والئحته
التنفيذيــة من نـــ�ص يجيــز اال�ستثناء من الت�سجيل يف حـاالت معينــة  -م�ؤدى
ذلك  -وجوب ت�سجيل الطائرات امل�ست�أجرة يف ال�سجل الوطني للطائرات تطبيقا
لقاعدة ال اجتهاد مع �صراحة الن�ص  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ..........امل�ؤرخ  ...........املوافق.........
ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى جواز ا�ستثناء الطائرات التي
�سي�ست�أجرها  ..........مع الطاقم ملدة تزيد على �سنة ميالدية من تطبيق ن�ص
البنـد ( )3من املادة ( )35من قانـون الطيـران املدين ال�صادر باملر�سـوم ال�سلطانـي
رقم . 2004/93
وتتح�صـل وقائـع املو�ضــوع  -ح�سبمــا تذكـــرون معاليكــم بكتابكـم �آنف
الذكـر  -يف �أن  ................يهدف �إىل تو�سيع �شبكته ورحالته �إىل حمطات
خارجية لدى العديد من الدول مواكبة للتطور احلا�صل يف جمال النقل اجلوي ،
�إال �أنه ونظــرا لعدم كفاية �أ�سطولـــه من الطائـرات ولعــدم توفـــر طائـــرات
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جديدة لدى ال�شركات امل�صنعة �إذ �أن توريد الطائرات يكون عن طريق الطلب ،
ف�إنه يرغب يف �إ�ستئجار �أربع طائرات  ،طائرتان من طراز البوينج ()800-737
من �شركة  .............من جمهورية  .............وطائرتان من طراز
الإيربا�ص (�أ )330من خطوط طريان ............بجمهورية ، ..........
وذلك بنظام الت�أجري مع الطاقم ( )Wet leaseوالتي تعني �أن تبقى الطائرات
م�سجلة يف تلك الدول خالل فرتة العقد البالغة ( )18ثمانية ع�شر �شهرا  ،وذلك
حلني ت�سلم الطائرات اجلديدة بنهاية العام 2014م .
و�إذ يق�ضي البند ( )3من املادة ( )35من قانون الطريان املدين ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2004/93امل�شار �إليه بوجوب ت�سجيل كل طائرة م�ست�أجرة بق�صد
ال�شراء �أو م�ست�أجرة ملدة تتجاوز �سنة ميالدية وفقا لقواعد و�شروط الت�سجيل
التي تقررها الالئحة التنفيذية .
و�إذ ت�ستطلعون معاليكم الر�أي يف مدى جواز اال�ستثناء من ن�ص البند امل�شار
�إليه  ،وردا على ذلك نفيد :
ب�أن البند ( )3من املادة ( )35من قانون الطريان املدين ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2004/93ين�ص على �أنه " يجب ت�سجيل كل طائرة م�ست�أجرة بق�صد
ال�شراء �أو م�ست�أجرة ملدة تتجاوز �سنة ميالدية  ،وفقا لقواعد و�شروط الت�سجيل
التي تقررها الالئحة التنفيذية " .
ومفاد الن�ص املتقدم �أن امل�شرع �أوجب ت�سجيل كل طائرة م�ست�أجرة �سواء
كان ذلك اال�ستئجار بق�صد ال�شراء �أو كان اال�ستئجار ملدة تتجاوز �سنة ميالدية وفقا
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للقواعد و�شروط الت�سجيل املن�صو�ص عليها يف الالئحة التنفيذية لذلك القانون ،
وجــاء القانــون والئحته التنفيذية خلوا من ن�ص يجيـز اال�ستثناء مـن الت�سجيــل
يف حاالت معينة .
وحيث �إنه تطبيقا ملا تقدم ف�إنه وملا كان الثابت من الأوراق �أن �شركة الطريان
العماين ترغب يف ا�ستئجار �أربع طائرات م�سجلة يف اخلارج ملدة تتجاوز �سنة
ميالدية هي ( )18ثمانية ع�شر �شهرا ف�إنه يجب ت�سجيل تلك الطائرات يف ال�سجل
الوطني لت�سجيل الطائرات كون �أن القانون مل يجز اال�ستثناء من ذلك  ،وكذلك
تطبيقا للقاعدة امل�ستقر عليها والتي تن�ص على �أن "ال اجتهاد مع �صراحة الن�ص" .
لذلك انتهى الر�أي �إىل وجوب ت�سجيل الطائرات امل�شار �إليها يف ال�سجل الوطني
للطائرات �إذا ما رغب  ............ا�ستئجارها ملدة تتجاوز ال�سنة .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2013/216/1/26/م) بتاريخ 2013/2/4م
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()10
بتاريخ 2013/3/5م
مهنة املحاماة  -الأعمال التي ال يجوز اجلمع بينها وبني مهنة املحاماة  -مدى
جواز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س الدولة ومهنة املحاماة .
حظر النظام الأ�سا�سي للدولة اجلمع بني ع�ضوية جمل�س الدولة وتويل الوظائف
العامة با�ستثناء الفئات املن�صو�ص عليها يف البندين اخلام�س والثامن من املادة
( )58مكررا ( - )1كما حدد امل�شرع يف قانون املحاماة على �سبيل احل�صر الأعمال
التي ال يجوز اجلمع بينها وبني مهنة املحاماة  -لي�س من بني تلك الأعمال
الع�ضويـة يف جملــ�س الدولــة  -امل�ستقر عليه يف تف�سري الن�صـو�ص �أن االقت�صـار
يف موطن العد يفيـد احل�صر و�أن اال�ستثنــاء ال يجوز التو�سع فيه �أو القيا�س عليــه
 كما �أن الأ�صل يف الأ�شياء الإباحة وال يجوز حرمان �أي �شخ�ص من ممار�سةعمل حمدد �إال بن�ص يف القانون  -م�ؤدى ذلك  -جواز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س
الدولة ومهنة املحاماة باعتبار �أنهم ال يعدون وفقا للتكييف القانوين ال�سليم من
املوظفني العموميني الذين يحظر عليهم اجلمع بني الوظيفة العامة ومهنة
املحاماة با�ستثناء الأع�ضاء الذين يندرجون �ضمن الفئتني الواردتني يف البندين
اخلام�س والثامن من املادة ( )58مكــررا ( ، )1في�سري عليهم احلظر لكونهم جمعوا
ا�ستثناء بني من�صبهم مبجل�س الدولة وتويل الوظيفة العامة  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ..................... :امل�ؤرخ ...........
املوافق  ..........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول �إمكانية حمل
اال�ستثناء الوارد يف املادة( )6من قانون املحاماة لأع�ضاء جمل�س ال�شورى على
�أع�ضاء جمل�س الدولة لكونهم ي�شرتكون يف ع�ضوية جمل�س عمان وبالتايل
ي�أخذون احلكم نف�سه .
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وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع يف �أن وزارة  .........تقوم حاليا ب�إجراءات
تطبيق القرار الوزاري رقم  2009/120ال�صادر مبنع اجلمع بني الوظيفة ومهنة
املحاماة  ،وتبني لها �أن ع�ضوية جمل�س الدولة لي�ست من بني الوظائف التي
ا�ستثناها امل�شرع من حظر اجلمع بني الوظيفة ومهنة املحاماة .
وتذكرون معاليكم ب�أن وجود عنا�صر من املحامني من جمل�س الدولة من
�ش�أنه �أن ي�ضيف الكثري �إىل مهنة املحاماة .
ويف �ضوء ذلك ف�إنكم ت�ستطلعون الر�أي حول �إمكانية حمل اال�ستثناء الوارد
يف املادة ( )6من قانون املحاماة لأع�ضاء جمل�س ال�شورى على �أع�ضاء جمل�س
الدولة لكونهم ي�شرتكون يف ع�ضوية جمل�س عمان .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املــادة ( )58من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/101معدال باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/99تن�ص
على �أن " يتكون جمل�س عمان من :
 - 1جمل�س الدولـة .
 - 2جمل�س ال�شورى " .
وتنــ�ص املــادة ( )58مكــررا من ذات النظام على �أن " يتكون جملـ�س الدولــة
من رئي�س و�أع�ضاء ال يتجاوز عددهم بالرئي�س عـدد �أع�ضـاء جمل�س ال�شـورى ،
يعينون مبر�سوم �سلطاين " .
وتن�ص املادة ( )58مكــررا ( )1من ذات النظام على �أن " يتم اختيار �أع�ضاء
جمل�س الدولة من بني الفئات الآتية :
 الوزراء ووكالء الوزارة ال�سابقون ومن فـي حكمهم . ال�سفراء ال�سابقون .- 148 -

 كبار الق�ضاة ال�سابقون . كبار ال�ضباط املتقاعدون . امل�شهود لهم بالكفاءة واخلربة فـي جماالت العلم والأدب والثقافةو�أ�ساتذة اجلامعات والكليات واملعاهد العليا .
 الأعيان ورجال الأعمال . ال�شخ�صيات التي �أدت خدمات جليلة للوطن . من يرى جاللة ال�سلطان اختياره من غري الفئات ال�سابقة " .وتن�ص املــادة ( )58مكــررا ( )7من ذات النظام على �أنه " ال يجوز �إال للفئتني
املن�صو�ص عليهما فـي البندين اخلام�س والثامن من املادة ( )58مكررا ( )1اجلمع
بني ع�ضوية جمل�س الدولة وتويل الوظائف " .
وتن�ص املادة ( )6من قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108
على �أنه " ال يجوز اجلمع بني مهنة املحاماة والأعمال الآتية :
�أ  -من�صب الوزير وما يف حكمه .
ب  -الوظائــف العامــة يف احلكومــة �أو �إحـــدى الهيئــات �أو الهيئات العامة
�أو امل�ؤ�س�سات العامة .
ج  -اال�شتغال يف التجارة .
د  -العمل يف ال�شركات �أو البنوك �أو اجلمعيات �أو لدى الأفراد .
وال تعترب وظيفة يحظر اجلمع بينها وبني املحاماة ع�ضوية اللجان �أو املجال�س
احلكوميــة العلميـة امل�ؤقتة �أو القيام مبهام عر�ضية ال ت�ستغرق �أكرث من �ستة �أ�شهر
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�أو تدري�س القانون وال�شريعة يف اجلامعات واملعاهد العليا �أو ع�ضوية جمل�س
ال�شورى �أو جمال�س �إدارة �شركات امل�ساهمة " .
ومفاد ما تقدم من ن�صو�ص �أن النظام الأ�سا�سي للدولة قد �أفرد تنظيما
ملجل�س الدولة يف الباب اخلام�س اخلا�ص مبجل�س عمان  ،ت�ضمن الن�صو�ص الكفيلة
با�ستقالل املجل�س والفئات التي يتم اختيار �أع�ضائه منها  ،وحظر اجلمع بني
ع�ضوية جمل�س الدولة وتويل الوظائف العامة فيما عدا الفئات املن�صو�ص عليها
يف البندين اخلام�س والثامن من املادة ( )58مكــررا ( ، )1ومن ثم ف�إن �أع�ضاء
جمل�س عمان ال يعدون وفقا للتكييف القانوين ال�سليم من املوظفني العموميني
الذين يحظر عليهم اجلمع بني الوظيفة العامة ومهنة املحاماة  ،وذلك با�ستثناء
الأع�ضاء الذين يندرجون �ضمن الفئتني الواردتني يف البندين اخلام�س والثامن
مـن املادة ( )58مكـــررا ( ، )1في�ســري عليهـم احلظــر لكونهــم جمعوا ا�ستثنـــاء
بني من�صبهم مبجل�س الدولة وتويل الوظيفة العامة .
كمــــا ن�ص امل�شــرع  -علــى �سبيـــل احل�صر -فـــي البنـــود (�أ  ،ب  ،ج  ،د )
من املادة ( )6من قانون املحاماة امل�شار �إليه على الأعمال التي ال يجوز اجلمع بينها
وبني مهنة املحاماة  ،و�أورد يف عجز هذه املادة الأعمال التي ال تعترب وظيفة
يحظر اجلمع بينها وبني املحاماة .
وحيث �إنه على هدى ما تقدم وكان البني من ن�ص املادة ( )6من قانون املحاماة
�أن ع�ضوية جمل�س الدولة مل تندرج �ضمن الوظائف التي يحظر اجلمع بينها وبني
مهنة املحاماة يف البنود امل�شار �إليها  ،كما �أن �أع�ضاء جمل�س الدولة ال ي�شغلون
وظائف عامة يف احلكومة �أو �إحدى وحدات اجلهاز الإداري بها  ،ملا كان ذلك
وكان الأ�صل يف الأ�شياء الإباحة  ،و�أنه ال يجوز حرمان �أي �شخ�ص من ممار�سة
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عمل حمدد �إال بن�ص قانون  ،و�أن امل�ستقر عليه يف تف�سري الن�صو�ص �أن االقت�صار
يف موطن العد يفيد احل�صر  ،و�أن اال�ستثناء ال يجوز التو�سع فيه �أو القيا�س عليه ،
ومن ثم ف�إن �أع�ضاء جمل�س الدولة ال يندرجون واحلال كذلك �ضمن �أي من الفئات
املحظور عليها اجلمع بني مهنة املحاماة و�أي عمل من الأعمال املن�صو�ص عليها
يف البنود (�أ  ،ب  ،ج  ،د ) من املادة ( )6من قانون املحاماة  ،وبالتايل ف�إنه يجوز
لهم ممار�سة مهنة املحاماة دون حاجة �إىل تعديل قانون املحاماة .
وال يقدح يف ذلك مفهوم املغايرة لداللة الن�ص على جواز اجلمع بني مهنة
املحاماة وع�ضوية جمل�س ال�شورى  ،وذلك بح�سبان �أن امل�شرع يف هذا اخل�صو�ص
�أراد الت�أكيد على جواز اجلمع بني مهنة املحاماة وع�ضوية جمل�س ال�شورى الذي
كــان قائمــا مبوجب �أحكـام املر�سوم ال�سلطانــي رقم  91/94عنــد �صــدور قانــون
املحامــاة  ،بينما مل يتم �إن�شـاء جملـ�س الدولـة �إال بتاريـخ  6من نوفمبـر 1996م ،
ومن ثم فلم ي�ؤخذ يف االعتبار عند �إعداد قانون املحاماة.
لذلك انتهى الر�أي �إىل جواز اجلمع بني مهنة املحاماة وع�ضوية جمل�س
الدولة على النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2013/435/1/12/م) بتاريخ 2013/3/5م
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()11
بتاريخ 2013/3/12م
موظف  -موظف بالهيئة العامة للكهرباء واملياه  -م�صاريف اجلنازة والعزاء -
عدم جواز اجلمع بني املبلغ املقرر طبقا لأحكام الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة
العامة للكهرباء واملياه وبني املنحة املالية املن�صو�ص عليها يف قانون معا�شات
ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني  -ا�ستنادا �إىل قاعدة اخلا�ص
يقيد العام .
طبقا لأحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  86/26يخ�ضع لأحكامه املوظفون العمانيون الذين ي�شغلون وظائف دائمة
باجلهاز الإداري للدولة  ،وال ي�ستثنى من ه�ؤالء �إال املوظفون الذين ت�سري ب�ش�أنهم
نظم خا�صة باملعا�شات �أو مكاف�آت ما بعد اخلدمة  -ت�صرف طبقا لأحكام القانون
امل�شار �إليه منحة مالية عند وفاة املوظف من الوحدة التي كان يعمل بها تعادل
راتب ثالثة �أ�شهر بحيث ال تقل عن (� )400أربعمائة ريال عماين وال تتجاوز ()1000
�ألف ريال عمانـي ملواجهة م�صاريف اجلنازة والعزاء  -الهيئة العامة للكهرباء
واملياه  -ناط امل�شرع برئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للكهرباء واملياه �إ�صدار
اللوائح املالية والإدارية والئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة دون التقيد بالقوانني
والأنظمة احلكومية بعد اعتمادها من جمل�س �إدارة الهيئة  -تطبق على موظفي
الهيئة �أحكام الئحة �ش�ؤون املوظفني اخلا�صة بها فيما عدا املوظفني الذين تنظم
�ش�ؤون توظيفهم عقود خا�صة فيما ن�صت عليه هذه العقود من �أحكام  -تطبق
الأحكام الواردة بقانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص
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خا�ص يف الئحة الهيئة �أو تلك العقود  -م�ؤدى ذلك  -عدم جواز اجلمع بني املبلغ
املقرر لتغطية م�صاريف اجلنازة والدفن طبقا لأحكام الئحة �ش�ؤون املوظفني
بالهيئة العامة للكهرباء واملياه وبني املنحة املالية املن�صو�ص عليها يف قانون
معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ملواجهة م�صاريف
اجلنازة والعزاء � -أ�سا�س ذلك  -القاعدة الأ�صولية ب�أن اخلا�ص يقيد العام  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة واملنتهية بالكتاب رقم ................ :
بتاريخ  .........املوافق  .............ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول مدى
�إمكانية اجلمع بني املبلغ امل�ستحق ملوظفي الهيئة العامة  ................لتغطية
م�صاريف اجلنازة والدفن طبقا حلكم املادة ( )303من الئحة �ش�ؤون املوظفني
بالهيئة ال�صادرة بالقرار الإداري رقم  2010/2وبني املنحة املالية ملواجهة م�صاريف
اجلنازة والعزاء امل�ستحقة للموظفني اخلا�ضعني حلكم املادة ( )34من قانون معا�شات
ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم . 86/26
وتتلخ�ص وقائع املـو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -فـي �أن الهيئة العامة
 ...............قامت ب�إ�صدار قرارات �إدارية ب�ش�أن �صرف منح مالية لورثة كل
من املوظفني  .................. /لتغطية م�صاريف اجلنازة والدفن مقدار كل
منها ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وذلك �إعماال حلكم املادة ( )303من الئحة
�ش�ؤون املوظفني بالهيئة العامة للكهرباء واملياه  ،وتبدون �أنه تباين الر�أي حول
مدى �إمكانية اجلمع بني املبلغ امل�صروف على احلاالت املعرو�ضة لتغطية م�صاريف
اجلنازة والدفن وبني املنحة املالية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )34من قانون
معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ملواجهة م�صاريف
اجلنازة والعزاء وهـو مـا �أثــار ال�س�ؤال حول مدى �إمكانية اجلمع بينهما .
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و�إزاء ذلك تطلبون الإفادة بالر�أي فـي هــذا املو�ضــوع .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )1من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملوظفي احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  86/26تن�ص على �أنه :
" ت�سـري �أحكــام هـذا القانون على جميع املوظفني العمانيني العامليـن باجلهـاز
الإداري للدولة  ،وي�شغلون وظائف دائمة  ،وال ت�سري ب�ش�أنهم قوانني �أو مرا�سيم
خا�صة باملعا�شات �أو مكاف�آت ما بعد اخلدمة " .
كما تن�ص املادة ( )34من هذا القانون على �أنه  " :عند وفاة املوظف ت�صرف
منحــة ماليـــة من الوحـــدة التي كـان يعمـل بهــا تعادل راتــب ثالثة �أ�شهـــر
بحيث ال تقل عن �أربعمائة ريال وال تتجاوز �ألف ريال ملواجهة م�صاريف اجلنازة
والعزاء  ،وت�صرف �إىل �أي �شخ�ص يثبت قيامه بال�صرف بتوكيل �شرعي ".
وتن�ص املادة الثانية من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/58ب�إ�صدار نظام الهيئة
العامة للكهرباء واملياه على �أن " ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للكهرباء
واملياه القرارات واللوائح الالزمة لتنفيذ �أحكام النظام املرفق ." ...
وتن�ص املادة ( )5من نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2009/58على �أن " يتوىل �إدارة الهيئة وتنظيم �ش�ؤونها وت�صريف
�أمورهـا جملـ�س �إدارة تكـون لــه كافــة ال�صالحيات و�إ�صـدار القـرارات واتخــاذ
الإجراءات الالزمة ملمار�سة الهيئة اخت�صا�صاتها وحتقيق �أهدافها املن�صو�ص عليها
يف هذا النظام وب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
. ............................
 -3اعتماد اللوائح املالية والإدارية والئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة دون
التقيد بالقوانني والأنظمة احلكومية ." ...
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وتن�ص املادة ( )2من الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة العامة للكهرباء واملياه
ال�صادرة بالقرار الإداري رقم  2010/2على �أنه  " :ت�سري �أحكام هذه الالئحة على
موظفي الهيئة فيما عدا املوظفني الذين تنظم �ش�ؤون توظيفهم عقود خا�صة فيما
ن�صت عليه هذه العقود من �أحكام  ،وفيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف هذه
الالئحة �أو العقود املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة  ،ت�سري على موظفي
الهيئة �أحكام قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية ".
كما تن�ص املادة ( )303من ذات الالئحة على �أنه  " :يف حالة وفاة املوظف
لأي �سبب  ،تلتزم الهيئة ب�صرف مبلغ مقداره ( )500/-خم�سمائة ريال لتغطية
م�صاريف اجلنازة والدفن ي�سلم لأحد الأ�شخا�ص املحددين من قبل املتوفى يف
ا�ستمارة امل�ستفيدين املوقعة منه �أثناء وجوده باخلدمة بح�سب ترتيبهم يف تلك
اال�ستمارة  ،ف�إذا مل يكن قد وقع تلك اال�ستمارة �سلم املبلغ للأقرب درجة بالن�سبة
للمتوفى �أو لوكيل عن ورثته  ،وذلك خالل الأيام الثالثة الأوىل من تاريخ الوفاة
يف حالة �إخطار الهيئة بحدوث الوفاة �أو يف اليوم التايل لتاريخ علمها بالوفاة
�أيهما �أ�سبق ".
وامل�ستفاد من هذه الن�صو�ص � ،أن املوظفني العمانيني الذين ي�شغلون وظائف
دائمة باجلهاز الإداري للدولة يخ�ضعون لأحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
اخلدمة  ،وال ي�ستثنى من ه�ؤالء �إال املوظفون الذين ت�سري ب�ش�أنهم نظم خا�صة
باملعا�شات �أو مكاف�آت ما بعد اخلدمة  ،و�أنه ت�صرف طبقا لأحكام هذا القانون منحة
مالية عند وفاة املوظف من الوحدة التي كان يعمل بها تعادل راتب ( )3ثالثة
�أ�شهـر بحيـث ال تقـل عـن (� )400أربعمائــة ريال  ،وال تتجاوز (� )1000ألف ريـال
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ملواجهة م�صاريف اجلنازة والعزاء  ،وناط امل�شرع برئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
العامة للكهرباء واملياه �إ�صدار اللوائح املالية والإدارية والئحة �ش�ؤون املوظفني
بالهيئة دون التقيد بالقوانني والأنظمة احلكومية بعد اعتمادها من جمل�س �إدارة
الهيئة  ،وعليه ف�إن �أحكام الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة العامة للكهرباء واملياه
هى الواجبة التطبيق على موظفي الهيئة فيما عدا املوظفني الذين تنظم �ش�ؤون
توظيفهم عقود خا�صة فيما ن�صت عليه هذه العقود من �أحكام  ،ومن بعدها
الأحكام الواردة بقانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص
خا�ص يف الئحة الهيئة �أو تلك العقود  ،ومبوجب املادة ( )303من الالئحة امل�شار
�إليها قرر امل�شرع �صرف مبلغ مقداره ( )500خم�سمائة ريال لتغطية م�صاريف
اجلنازة والدفن عند وفاة املوظف لأي �سبب .
و�إذ ا�ستبان ذلك  ،وكان الثابت �أن مناط �صرف املبلغ املايل املن�صو�ص عليه
يف املادة ( )303من الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة العامة للكهرباء واملياه واملنحة
املالية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )34من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني هو وفـــاة املوظف  ،وحيث �إن الهيئة العامـة
للكهربــاء وامليــاه هي امللزمـة ب�صرفهمــا طبقا ل�صريح حكم هاتني املادتني ،
ف�إنه �إزاء متـاثـل الأمرين يف مناط اال�ستحقاق ومنبع �صرفهما  ،ف�إنه يتعذر
اجلمع بينهما  ،بح�سبان �أن ن�ص املادة ( )34من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني يعتبـر ن�صا عاما للموظفني اخلا�ضعني لأحكام
هذا القانون  ،و�أن ن�ص املادة ( )303من الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة يعتبـر ن�صا
خا�صا ملوظفي الهيئة فيما عدا املوظفني الذين تنظم �ش�ؤون توظيفهم عقود خا�صة
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فيما ن�صت عليه هذه العقود من �أحكام  ،وال جمال للجمع بينهما  ،يف �ضوء
القاعدة الأ�صولية التي تق�ضي ب�أن اخلا�ص يقيد العام  ،ومقت�ضى هذه القاعدة
والزمها بالن�سبة للم�س�ألة املعرو�ضة �أن الن�صو�ص الواردة بالئحة �ش�ؤون موظفي
الهيئة تعتبـر هي الواجبة التطبيق عند وفاة املوظف لأي �سبب  ،بح�سبانـها
ن�صو�ص خا�صة �صدرت من ال�سلطة املخت�صة قانونا ب�إ�صدارها مبوجب التفوي�ض
الت�شريعي املمنوح لها مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/58ب�إ�صدار نظام
الهيئة العامة للكهرباء واملياه  ،ومن ثم ف�إن مـا قامت به الهيئة من �صرف املبالغ
املالية لورثة كل من املوظفني املعرو�ضة حالتهم لتغطية م�صاريف اجلنازة والدفن
�إعماال لن�ص املادة ( )303من الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة العامة للكهرباء واملياه
يتفق و�صحيح حكم القانون .
لذلك انتهى الر�أي �إىل �أنه ال يجوز اجلمع بني املبلغ املقرر لتغطية م�صاريف
اجلنازة والدفن طبقا لن�ص املادة ( )303من الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة العامة
للكهرباء واملياه  ،وبني املنحة املالية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )34من قانون
معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ملواجهة م�صاريف
اجلنازة والعزاء على النحو ال�سالف بيانـه .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و2013/503 / 1 / 58 /م)بتاريخ 2013/3/12م
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()12
بتاريخ 2013/3/12م
 - 1وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط واليتها ملمار�سة اخت�صا�صها الإفتائي  -نطاق
الفتوى .
ا�ستقر �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية على �أن ا�ستنها�ض واليتها 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  -ا�ستقر العمل بوزارة ال�ش�ؤون القانونية على
�أن نطاق الفتوى يحدده ما ورد بكتاب طلب الر�أي  ،والعربة يف ذلك بالطلبات
اخلتامية للجهة طالبة الر�أي  -تطبيق .

 - 2قانون  -قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة  -املق�صود بالقوانني واللوائح
والنظم املتعلقة بال�ش�ؤون املالية التي يجب عر�ضها على جهاز الرقابة املالية
والإدارية للدولة  -ال يندرج �ضمنها لوائح �ش�ؤون املوظفني .
�أورد امل�شرع يف قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2011/111تعدادا مل�شروعات القوانني واللوائح والنظم املعدة من قبل اجلهات
اخلا�ضعة لرقابة جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة  -تقت�صر على امل�شروعات
املتعلقة بال�ش�ؤون املالية واملحا�سبية وال�ضرائب والر�سوم  -القاعدة امل�ستقر عليها
يف التف�سري �أن االقت�صار يف مو�ضع العد يفيد احل�صر  -مقت�ضى ذلك  -وجوب
تف�سري عبارة " ال�ش�ؤون املالية " تف�سريا �ضيقا  ،فال يقا�س عليه �أو يتو�سع يف
تف�سريه  -يق�صد بال�ش�ؤون املالية كل ما هو من جن�س املو�ضوعات حمل التنظيم
مبوجب �أحكام القانون املايل ال�صادر والئحته التنفيذية كتحديد ال�صالحيات
واالخت�صا�صات املالية واملفو�ضني بال�صرف  ،وفر�ض ال�ضرائب والر�سوم والإعفاء
منها  ،وتعريف الأموال العامة �سواء اململوكة للدولة ملكية عامة �أو اململوكة لها
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ملكية خا�صة وبيان �أحكامها  ،وت�صنيف امليزانية و�إعداد م�شروعها واعتماده
وتنفيذه  ،و�إعداد م�شروع احل�ساب اخلتامي واعتماده  ،وبيان املخالفات املالية
وكيفية الت�صرف حيالها  ،ومدد تقادم احلقوق  ،وحت�صيل الإيرادات وتوريدها ،
و�شطب الديون  ،والتجاوز عما �صرف من مبالغ دون وجه حق  ،واملخازن
و�أنواعها وتنظيمها وكيفية الإ�ضافة �إليها وال�صرف منها  ،والأ�صناف امل�ستهلكة
وكيفية الت�صرف فيها  ،وال�شيكات وكيفية حتريرها و�صرفها وحت�صيلها و�شطبها
 م�ؤدى ذلك  -ال تندرج لوائح �ش�ؤون املوظفني �ضمن مفهوم اللوائح املتعلقةبال�ش�ؤون املالية � -أثر ذلك  -عدم �إلزام عر�ضها على جهاز الرقابة املالية والإدارية
للدولة  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ..............امل�ؤرخ ...............
املوافق  ...............ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى قانونية
قرار رئي�س جمل�س �أمناء املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية رقم 2012/31
ب�إ�صدار الئحة �ش�ؤون املوظفني  ،باملجل�س و�إفرادها يف الئحة تنظيمية م�ستقلة
دون ن�ص من القانون  ،وعدم موافاة جهاز  ...............من قبل املجل�س
املذكور مب�شروع تلك الالئحة ملراجعته بح�سبانه مت�ضمنا بع�ض اجلوانب املالية
عمال بحكم املادة ( )5من قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم . 2011/111
و�إىل كتابكم رقم  ...........امل�ؤرخ  ...............املوافق ..............
ب�ش�أن طلب االكتفاء با�ستطالع ر�أي وزارة ال�ش�ؤون القانونية يف �ش�أن مدى قانونية
�إ�صدار الئحة �ش�ؤون املوظفني باملجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية وغريها من
اللوائح التي تت�ضمن جوانب مالية وحما�سبية دون عر�ضها على ................
لإبداء مالحظاته ب�ش�أنها وموافقته عليها  ،عمال بحكم املادة ( )5من قانون الرقابة
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املالية والإدارية للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( ، )2011/111وذلك بعد
�أن تبني للجهاز �صدور املر�سوم ال�سلطاين رقم (  ) 2011/93بتعديل بع�ض �أحكام
املر�سوم ال�سلطاين رقم (  ) 2006/31ونظام املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
املرفق به على نحو يخول رئي�س جمل�س �أمناء املجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية �صالحية �إ�صدار الئحة ل�ش�ؤون املوظفني باملجل�س بعد �إقرارها من جمل�س
الأمناء .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع ح�سبما يبني من كتابي طلب الر�أي يف �أن املادة
الثانية من املر�سوم ال�سلطاين رقم (  ) 2006/31ب�إ�صدار نظام املجل�س العماين
لالخت�صا�صات الطبية تن�ص على �أنه ":ي�صدر وزير ال�صحة الالئحة التنفيذية لهذا
النظام  ،وذلك بعد موافقة جمل�س الأمناء "  ،وتن�ص املادة ( )6من نظام املجل�س
العماين لالخت�صا�صات الطبية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين امل�شار �إليه على �أنه :
" حتدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام �شروط �شغل الوظائف الفنية والإدارية
باملجل�س والأحكام املنظمة للتعيني والرتقية والبدالت والعالوات و�سائر ما يت�صــل
بال�شـــ�ؤون الوظيفــيـــة وفقــا لأحكـام قانــــون اخلدمــة املدنيـــــة والئحتــــــه
التنفيذية "  ،وتن�ص املادة ( )2من الالئحة التنفيذية لنظام املجل�س العماين
لالخت�صا�صات الطبية ال�صادرة بقرار رئي�س جمل�س الأمناء رقم ( ) 2008/103
على �أنه ":يعمل يف �ش�أن �شروط �شغل الوظائف الفنية والإدارية باملجل�س و�سائر
ما يت�صل بال�ش�ؤون الوظيفية ب�أحكام قانون اخلدمة املدنية امل�شار �إليه والئحته
التنفيذية "  ،وتن�ص املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2010/69بتعديل
نظام املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية على �أنه  " :حتدد الالئحة التنفيذية
لهذا النظام �شروط �شغل الوظائف الفنية والإدارية باملجل�س والأحكام املنظمة
للتعيني والرتقية والرواتب ومنح البدالت والعالوات وغيـرهـا من املزايــا و�سائـر
ما يت�صل بال�ش�ؤون الوظيفية وذلك دون التقيد ب�أحكام قانون اخلدمة املدنية والئحته
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التنفيذية "  ،ويف �ضوء تلك الن�صو�ص يرى � ................أن امل�شرع قرر يف
املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2006/31ب�إ�صدار نظام املجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية قبل تعديله  ،تفوي�ض الالئحة التنفيذية للنظام املذكور يف تنظيم كل
ما يتعلق بال�ش�ؤون الوظيفية ملوظفي املجل�س وفقا لأحكام قانون اخلدمة املدنية
والئحته التنفيذية  ،وتنفيذا لذلك �صدرت الالئحة التنفيذية امل�شار �إليها حيث
ت�ضمنت ن�صا يق�ضي ب�إحالة كل ما يتعلق بال�ش�ؤون الوظيفية ملوظفي املجل�س �إىل
قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية  ،وظل احلال كذلك �إىل �أن �صدر املر�سوم
ال�سلطاين رقم (  ) 2010/69بتعديل نظام املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
امل�شار �إليه  ،حيث ناطت �أحكامه بالالئحة التنفيذية لنظام املجل�س دون غريها ،
بيان كل ما يتعلق بال�ش�ؤون الوظيفية ملوظفي املجل�س دون التقيد ب�أحكام
قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية  ،وبناء عليه �صدر قرار رئيـ�س جملـ�س
الأمنـاء رقم (  )2011/2بتعديــل بع�ض �أحكــام تلــك الالئحــة  ،حيث ن�صت
الفقرة " ثالثا " منه على �إلغاء املادة ( )2من الالئحة التنفيذية لنظام املجل�س
العماين لالخت�صا�صات الطبية  ،وعلى �إثرها �صدرت الئحـة �ش�ؤون املوظفيــن
باملجلــ�س العمانــي لالخت�صا�صـات الطبيـــة بقـرار رئيــ�س جملــ�س الأمنــاء
رقــم ( ) 2012/31بتاريـخ  2012/10/13م باملخالفــــة لأحكام املر�سوم ال�سلطـاين
رقم (  ) 2006/31امل�شار �إليه  ،التي ناطت بالالئحة التنفيذيـة دون غريها تنظيم
كل ما يت�صل بال�شـ�ؤون الوظيفية  ،ومن ثم يكون املجل�س قد �أ�صدر الئحتني هما
الالئحة التنفيذية لنظام املجل�س بقرار وزير ال�صحة رقم (  ) 2008/103وقد جاءت
ن�صو�صها خلوا من �أي تنظيم لل�ش�ؤون الوظيفية ملوظفي املجل�س  ،والئحة �ش�ؤون
املوظفني باملجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية بقرار رئي�س جمل�س الأمناء رقم
( ، ) 2012/31وقد تناولت ن�صو�صها تنظيم كافة الأمور املت�صلة بال�ش�ؤون الوظيفية
ملوظفي املجل�س  ،و�إزاء ما تقـــدم  ،ف�إنكـــم تطلبـــون الإفادة بالر�أي القانوين ،
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ويف �ضوء ما تبني  ......من تعديل نظام املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
ومر�سوم �إ�صداره باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2013/93على نحو يخول رئي�س
جمل�س الأمناء �صالحية �إ�صدار الئحة �ش�ؤون املوظفني بعد �إقرارها من جمل�س
الأمناء فقد طلب اجلهاز ق�صر طلب الر�أي على الت�سا�ؤل الثاين .
وحيث �إن العمل بوزارة ال�ش�ؤون القانونية قد جرى على �أن نطاق الفتوى
يحدده ما ورد بكتاب طلب الر�أي  ،والعربة يف ذلك بالطلبات اخلتامية للجهة
الطالبة  ،كما �أن �إفتائها قد ا�ستقر على �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 .
وبناء عليه  ،وملا كان  ..............يف كتابه الأخري قد ق�صر طلباته
على ا�ستطالع ر�أي وزارة ال�ش�ؤون القانونية يف �ش�أن مدى قانونية �إ�صدار الئحة
�ش�ؤون املوظفني باملجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية وغريها من اللوائح التي
تت�ضمن جوانب مالية وحما�سبية دون عر�ضها على  ................لإبداء
مالحظاته ب�ش�أنها وموافقته عليها  ،عمال بحكم املادة ( )5من قانون الرقابة املالية
والإدارية للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( ) 2011/111ف�إن هذا الت�سا�ؤل
يعد دون غريه نطاقا للفتوى  ،كما تعد الئحة �ش�ؤون املوظفني باملجل�س العماين
لالخت�صا�صات الطبية هي احلالة الواقعية املعرو�ضة  ،والتي لن تتجاوزها الفتوى .
وردا على هذا الت�سا�ؤل  ،نفيد ب�أن املادة ( )5من قانون الرقابة املالية والإداية
للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( ) 2011/111تن�ص على �أنه  ":يجب على
اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز موافاته مب�شروعات القوانني واللوائح والنظم التي
تعدها هذه اجلهات واملتعلقة بال�ش�ؤون املالية واملحا�سبية وال�ضرائب والر�سوم
لإبداء مالحظاته ب�ش�أنها " .
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ومفاد هذا الن�ص �أن امل�شرع قد �أورد تعدادا مل�شروعات القوانني واللوائح
والنظم املعدة من قبل اجلهات اخلا�ضعة لرقابة جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة ،
والتي يجب عر�ضها على اجلهاز لإبداء مالحظاته ب�ش�أنها  ،وقد اقت�صر التعداد
على امل�شروعات املتعلقة بال�ش�ؤون املالية واملحا�سبية وال�ضرائب والر�سوم .
وملا كانت القاعدة يف التف�سري هي �أن االقت�صار يف مو�ضع العد يفيد احل�صر ،
ف�إنه يجب تف�سري ن�ص املادة ( )5من قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�صادر
باملر�ســوم ال�سلطانـي رقم ( ) 2011/111امل�شـار �إليـه تف�سريا �ضيقـــا  ،فــال يقــا�س
عليـه �أو يتو�سع يف تف�سريه .
ونزوال على ذلك ف�إن التف�سري ال�ضيق لعبارة " ال�ش�ؤون املالية" الواردة بن�ص
املادة ( )5امل�شار �إليها  -وهو التف�سري ال�صحيح  -ي�ستوجب حمل تلك العبارة على
اعتبار املق�صود منها كل ما هو من جن�س املو�ضوعات حمل التنظيم مبوجب
�أحكام القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( )98/47والئحته التنفيذية
ال�صادرة بقرار الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية رقم ( ، )2008/118وتخل�ص
تلك املو�ضوعـات يف حتديـد ال�صالحيـات واالخت�صا�صـات املاليـة واملفو�ضــني
بال�صرف  ،وفر�ض ال�ضرائب والر�سوم والإعفاء منها  ،وتعريف الأموال العامة
�سواء اململوكة للدولة ملكية عامة �أو اململوكة لها ملكية خا�صة وبيان �أحكامها ،
وت�صنيف امليزانية و�إعداد م�شروعها واعتماده وتنفيذه  ،و�إعداد م�شروع احل�ساب
اخلتامي واعتماده  ،وبيان املخالفات املالية وكيفية الت�صرف حيالها  ،ومدد تقادم
احلقوق  ،وحت�صيل الإيرادات وتوريدها  ،و�شطب الديون  ،والتجاوز عما �صرف
من مبالغ دون وجه حق  ،واملخازن و�أنواعها وتنظيمها وكيفية الإ�ضافة �إليها
وال�صرف منها  ،والأ�صناف امل�ستهلكة وكيفية الت�صرف فيها  ،وال�شيكات وكيفية
حتريرها و�صرفها وحت�صيلها و�شطبها  ،وغري ذلك من املو�ضوعات التي تناولها
هذا القانون والئحته التنفيذية بالتنظيم  ،ومما يدعم هذا التف�سري �أن املو�ضوعات
التي ورد تعدادها يف ن�ص املادة ( )5امل�شار �إليها  -وهي الأمور املحا�سبية وال�ضرائب
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والر�سوم  -هي من جن�س املو�ضوعات ذاتها التي تناولها القانون املايل والئحته
التنفيذية بالتنظيم .
بناء على ما تقدم  ،ف�إنه ولئن كانت الئحة �ش�ؤون املوظفني باملجل�س العماين
لالخت�صا�صات الطبية ال�صادرة بقرار رئيـ�س جملـ�س الأمنــاء رقـم (، ) 2012 /31
قد تناولت بالتنظيم كافة ال�ش�ؤون الوظيفية ملوظفي املجل�س ومنها حتديد
الدرجات املالية وترتيبها واملربوط املايل املقرر لكل منها  ،و�إفراغها يف �صورة
جداول خا�صة برواتب وعالوات وبدالت موظفي املجل�س ملحقة بها � ،إال �أن تلك
اجلداول مل تتطرق بالتنظيم �إىل �أي من امل�سائل املالية باملعنى ال�ضيق املن�صو�ص
عليها يف القانون املايل والئحته التنفيذية على نحو ما �سلف بيانه  ،ومن ثم
ف�إن الالئحة املذكورة ال تعد من قبل اللوائح املتعلقة بال�ش�ؤون املالية التي يجب
عر�ض م�شروعاتها على جهاز الرقابة املالية والإدارية لإبداء مالحظاته ب�ش�أنها
عمال بحكم املادة ( )5من قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم (. )2011/111
علما ب�أن الئحة �ش�ؤون املوظفني باملجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
قد متت مراجعتها من قبل املخت�صني بوزارة ال�ش�ؤون القانونية  ،بعد اطالع
وزارة  ................وموافقتها عليها بكتابها رقم .....................
باعتبارها اجلهة املعنية بتدبري االعتمادات املالية لتمويل امل�ستحقات الوظيفية
املقررة مبوجب �أحكامها .
لذلك انتهى الر�أي �إىل قانونية ما قام به املجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية من عدم عر�ض م�شروع الئحة �ش�ؤون املوظفني امل�شار �إليها على جهاز
الرقابة املالية والإدارية لإبداء مالحظاته ب�ش�أنه على النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و�ش ق2013/505/7/22 /م) بتاريخ 2013/3/12م
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()13
بتاريخ 2013/3/12م
�أحكام ق�ضائية  -قاعدة الأثر الن�سبي للأحكام  -تكون حجيتها مق�صورة على
�أطراف اخل�صومة يف الدعوى وال ميتد �أثرها �إىل غريهم .
طبقا لن�صو�ص قانون حمكمة الق�ضاء الإداري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 99/91ف�إن �أحكام الدائرة االبتدائية قابلة لال�ستئناف  -ال يرتتب على ا�ستئناف
احلكم وقف تنفيذه �إال يف حالتني  :الأوىل �إذا �أمرت الدائرة اال�ستئنافية بذلك ،
واحلالة الثانية �إذا كان قد ت�ضمن احلكم ال�صادر من املحكمة �إلزام �أحد اخل�صوم
ب�أداء مبالغ مالية للخ�صم الآخر  -الأحكام الق�ضائية حتوز حجية بني طرفيها وال
متتد �إىل غريهم ممن مل يكن خ�صما يف الدعوى ا�ستنادا �إىل قاعدة الأثر الن�سبي
للأحكام  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ........بتاريخ  ........املوافق ........
ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين حول مدى جواز قيام م�ؤ�س�سة ............
بتطبيق ما ق�ضى به احلكم ال�صادر من حمكمة الق�ضاء الإداري (الدائرة االبتدائية
الثانية) ل�صالح �أحد موظفيها على بقية املوظفني الذين �شملهم نطاق املكرمة
ال�سامية .
تتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن �أحد موظفي
م�ؤ�س�سة  ................قام برفع دعوى ق�ضائية �أمام حمكمة الق�ضاء الإداري
�ضد امل�ؤ�س�سة نظرا المتناعها عن تنفيذ قرار جمل�س الإدارة رقم ()............
اعتبارا من  .............املت�ضمن املوافقة على �صرف املكرمة ال�سامية ال�صادرة
يف عام 1997م بزيادة رواتب موظفي اخلدمة املدنية من الدرجة اخلام�ســة من
احللقـة الثالثــة �إىل الدرجة الرابعــة من احللقة الثانيـة بن�سبة ( )%10من الراتب
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الأ�سا�ســي  ،وزيــادة رواتــب املوظفــني من الدرجــة الثامنـة مـن احللقـة الثالثـة
�إىل الدرجة الثالثة من ذات احللقة بن�سبة ( )%15من الراتب الأ�سا�سي .
وتذكرون �أن حمكمة الق�ضاء الإداري  -الدائرة االبتدائية الثانية � -أ�صدرت
حكمها يف الدعوى امل�شار �إليها يف جل�ستها رقم  .........بتاريخ .........
بعدم �صحة القرار املطعون فيه (امتناع م�ؤ�س�سة  ...........عن تنفيذ قرار
جمل�س �إدارتها رقم (. ) 2000/13
وتبدون �أن امل�ؤ�س�سة يف �ضوء احلكم ال�صادر من حمكمة الق�ضاء الإداري
يف الدعوى امل�شار �إليها �أ�صبحت ملزمة بتطبيق هذا احلكم على كافة املوظفني
الذين ي�شملهم نطاق املكرمة ال�سامية  ،وذلك جتنبا لرفع دعاوى �أخرى من ه�ؤالء
املوظفني على امل�ؤ�س�سة .
وتذكرون �أن م�ؤ�س�سة  ................قامت مبخاطبة وزارة ............
لتوفري االعتمـادات املالية الالزمة لتنفيـذ حكـم حمكمـة الق�ضـاء الإداري امل�شـار
�إليه على بقية موظفي امل�ؤ�س�سة ممن �شملهم قرار جمل�س الإدارة  ،والتي ردت
ب�ضرورة ا�ستطالع ر�أي وزارة ال�ش�ؤون القانونية يف املو�ضوع حتى يتم اتخاذ
الإجراءات الالزمة .

و�إذ تطلبون الر�أي يف املو�ضوع :
ور ّدا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )16من قانون حمكمة الق�ضاء الإداري ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  99/91معدال باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/3تن�ص على
�أنه  " :تلتزم اجلهة الإدارية باتخاذ القرار وفقا ملا جاء باحلكم النهائي  ،وت�سري
يف �ش�أن هذا القرار الأحكام املن�صو�ص عليها يف املواد ال�سابقة  ،عدا ما يتعلق
مبواعيد الطعن فيه " .
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وتن�ص املادة ( )20من ذات القانون على �أنه " :تكون الأحكام املن�صو�ص عليها يف
املادة ( )15قابلة لال�ستئناف  ،عدا الأحكام املتعلقة بتحديد امل�ستحقات فال تكون
قابلة لال�ستئناف �إال �إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال .
وال يرتتب على اال�ستئناف وقف تنفيذ احلكم امل�ست�أنف �إال �إذا �أمرت الدائرة
اال�ستئنافية بغري ذلك �أو كان هذا احلكم يق�ضي ب�إلزام �أحد اخل�صوم ب�أداء مبالغ
مالية للخ�صم الآخر " .
ومن حيث �إنه يبني من ا�ستقراء ن�صو�ص قانون حمكمة الق�ضاء الإداري �أن
�أحكام الدائرة االبتدائية قابلة لال�ستئناف  ،و�أنه ال يرتتب على ا�ستئناف احلكم
وقف تنفيذها �إال يف حالتني  :الأوىل �إذا �أمرت الدائرة اال�ستئنافية بذلك ،
واحلالة الثانية �إذا كان قد ت�ضمن احلكم ال�صادر من املحكمة �إلزام �أحد اخل�صوم
ب�أداء مبالغ مالية للخ�صم الآخر  ،حيث يعترب احلكم يف احلالة الأخرية غري نهائي
وغري واجب النفاذ  ،ف�إذا مل يتم الطعن على احلكم خالل املواعيد املقررة قانونا �صار
نهائيا وواجب النفاذ .
ي�ضـــاف �إلـــى ما تقــدم  ،ف�إنـــه �إعمــاال حلكم املادة ( )55من قانون الإثبـات
يف املعامالت املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/68والتي
ن�صت على �أنه " :الأحكام التي حازت حجية الأمر املق�ضي تكون حجة فيما ف�صلت
فيه من احلقوق  ،وال يجوز قبول دليل ينق�ض هذه احلجية  ،ولكن ال تكون لتلك
الأحكــام هذه احلجيــة �إال فـي نزاع قــام بني اخل�صوم �أنف�سهــم دون �أن تتغيـر
�صفاتهم  ،وتتعلق بذات احلق حمال و�سببا .
وتق�ضي املحكمة بهذه احلجية من تلقاء نف�سها  ، ".ومن ثم ف�إن الأحكام
الق�ضائيـة حتـوز حجيـة بيـن طرفيهـا وال متتـد �إىل غريهـم ممن مل يكن خ�صمـا
يف الدعوى ا�ستنادا �إىل قاعدة الأثر الن�سبي للأحكام .
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وبالتطبيـق ملـا تقـدم  ،وملــا كـان الثابـت من الأوراق قيـام �أحــد موظفـي
م�ؤ�س�سة  ............برفع دعوى �أمام حمكمة الق�ضاء الإداري �ضد امل�ؤ�س�سة
نظرا المتناعها عن تنفيذ قرار جمل�س الإدارة رقم ( ).........وخلت الأوراق
من دليل علــى الطعن يف احلكم امل�شار �إليه خالل املواعيد القانونيـة فيكون واجب
النفاذ  ،ويقت�صر �أثـره على اخل�صوم يف الدعوى وال ميتد �إىل غريهم ممن مل يكن
خ�صما يف الدعوى  ،مع مراعاة �أنه �سبق لوزارة ال�ش�ؤون القانونية �أن انتهت
مبوجب فتواها رقم (و �ش ق /و2000/1237/1/20/م ال�صادرة بتاريخ 2000/8/28م)
والفتــوى رقــم (و �ش ق /م و2012/140/7/15 /م ال�صـادرة بتاريــخ 2012/1/23م)
�إىل عدم �أحقية موظفي م�ؤ�س�سة  ...............يف زيادة رواتبهم يف �ضوء
املكرمة ال�سامية ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابـو�س بن �سعيـد املعظـم
 حفظه الله ورعاه  -بزيادة رواتب درجات �صغار موظفي اخلدمة املدنية .لذلك انتهى الر�أي القانوين �إىل �أن احلكم ال�صادر من حمكمة الق�ضاء الإداري
تكون حجيته مق�صورة على �أطراف اخل�صومة يف الدعوى وملزما لهم  ،وال ميتد
�أثره �إىل غريهم ممن مل يكن طرفا يف اخل�صومة .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و2013/510/ 7 / 15 /م) بتاريخ 2013/3/12م
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()14
بتاريخ 2013/3/12م
 - 1موظـف  -قانـون اخلدمـة املدنيــة  -كيفيــة حتديد �أقدمية املوظفني املنقولني
�إىل درجات معادلة لدرجاتهم وفئاتهـم  -كيفيـة ترتيب �أقدمية املوظفني
الذين يتم ترقيتهم .
�أوجب امل�شرع طبقا لأحكام قانون اخلدمة املدنية نقل املوظفني املوجودين
باخلدمة يف تاريخ العمل بهذا القانون يف 2006/1/1م �إىل الدرجات املالية املعادلة
لدرجاتهم وفئاتهم احلالية  ،وذلك وفقا جلدول معادلة الدرجات املرفق به -
ترتيب الأقدمية بني املنقولني �إىل درجة واحدة ح�سب �أو�ضاعهم ال�سابقة  -نهج
امل�شرع �إىل معادلة الدرجات والفئات ال�سابقة بالدرجات اجلديدة مع ا�ست�صحاب
املوظف للو�ضع ال�سابق يف تلك الدرجة اجلديدة وب�صفة خا�صة �أقدميته فيها -
�أ�سا�س ذلك  -حتقيق امل�ساواة بني املخاطبني ب�أحكام قانون اخلدمة املدنية 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  -ترتيب �أقدمية من يتم ترقيتهم �إىل وظيفة ودرجة مالية واحدة
يف تواريخ خمتلفة من تاريخ الرتقية �إىل هذه الوظيفة والدرجة  -ترتيب �أقدمية
من يتم ترقيتهم �إىل وظيفة ودرجة مالية واحدة يف تاريخ واحد بح�سب و�ضعهم
يف الوظيفة ال�سابقة  -تطبيق .

 - 2قرار �إداري � -سحب القرارات الفردية املعيبة  -ميعاد ال�سحب  -فوات هذا
امليعاد يجعل القرار املعيب ح�صينا من ال�سحب والإلغاء .
ا�ستقر �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية على �أنه �إذا كانت القاعدة �أنه يجب على جهة
الإدارة �أن ت�سحب القرارات الفردية غري امل�شروعة التزاما منها بحكم القانون
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وت�صحيحا للأو�ضاع املخالفة له  ،ف�إن دواعي امل�صلحة العامة تقت�ضي �أي�ضا �أنه
�إذا �صدر قرار معيب من �ش�أنه �أن يولد حقا  ،ف�إن هذا القرار يجب �أن ي�ستقر
مب�ضي (� )60ستني يوما من تاريخ علم �صاحب ال�ش�أن بالقرار  -يكت�سب بعدها
القرار ح�صانة تع�صمه من ال�سحب والإلغاء  ،طاملا مل يكن القرار املعيب معدوما �أو
نتيجة غ�ش �أو تدلي�س من جانب �صاحب امل�صلحة يف �صدوره � -أ�سا�س ذلك � -أن
القرار غري امل�شروع ال يولد حقا يف حد ذاته  ،ولكن فوات فرتة زمنية على بقاء
القرار املعيب يولد ثقة م�شروعة لدى الأفراد يف الو�ضع املرتتب عليه ويحوله من
جمرد حالة واقعية �إىل حالة قانونية تولد حقوقا م�شروعة  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة واملنتهية بالكتاب رقم ................... :
بتاريخ  .........املوافق  ..........ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي حول حتديد تاريخ
�أقدمية �شاغلي الدرجتني  ............الذين مت نقلهم �إىل الدرجة ..............
اعتبارا من  ، ..........وتاريخ ا�ستحقاقهم للدرجة . ...............
وتتلخـ�ص وقائـع املو�ضوع يف �أنه ب�صـدور قانـون اخلدمة املدنيـة باملر�سـوم
ال�سلطاين رقم  2004/120والـذي مت العمل به بتاريخ 2006/1/1م  ،والتـي تق�ضـي
�أحكامه بدمج الدرجتني اخلام�سة والرابعة من احللقة الأوىل �إىل الدرجة الثانية
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويبني من الأوراق �أن بع�ض موظفي وزارة  ..........ومنهم ..............
كانت ترجع �أقدميتهم يف الدرجة � .........إىل �أعوام (، )...........
والبع�ض الآخر ترجع �أقدميتهم يف الدرجة � .......إىل عام (، )........
وطبقـا جلـدول معادلـة الدرجـات املرفق بقانون اخلدمة املدنيـة امل�شــار �إليه متت
معادلة هاتني الدرجتني بدرجة مالية واحدة هي الدرجة،................
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وتذكرون �أنه ترتــب علـى تطبيــق �أحكام هـذا القانــون م�ســاواة �شاغلـــي
الدرجة ( )1/5ب�شاغلـي الدرجــة ( )1/4يف �أقدميــة الدرجــة الثانيــة  ،ممــا �أدى
�إىل ت�ضرر �شاغلي الدرجة ( )1/4من هذه امل�ساواة  ،وبعد ذلك مت ترقية بع�ض
ه�ؤالء املوظفني �إىل الدرجة املالية الأوىل دون �أن يتم تعديل �أو�ضاعهم مبا يتوافق
مع �أحكام هذا القانون �أ�سوة بزمالئهم .

و�إزاء ذلك ف�إنكم ت�ستطلعون الر�أي القانوين يف املو�ضوع امل�شار �إليه .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )152من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2004/120تن�ص على �أنه  " :ينقل املوظفون املوجودون يف اخلدمة
يف تاريـخ العمـل بهـذا القانون �إىل الدرجات املالية اجلديـدة املعادلـة لدرجاتهـم
وفئاتهم  ،وذلك على النحو املو�ضح بجدول معادلة الدرجات املرفق (ملحق رقم)2
".................
وتنـ�ص املـادة ( )154من ذات القانـون على �أنه  " :يكــون ترتيـب الأقدميــة
بني املنقولني �إىل درجة واحدة بح�سب �أو�ضاعهم ال�سابقة " .
وتن�ص املادة ( )28بند (�أ) من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة
بالقــرار رقــم  2010/9على �أنه ":يكـون ترتيب الأقدمية بني املوظفني املنقوليـن
�إىل درجة واحدة وفقا جلدول معادلة الدرجات امللحق بالقانون بح�سب �أو�ضاعهم
ال�سابقة وطبقا للقواعد الآتية :
�أ  -ترتـب �أقدميــة املوظفـني الذين كانوا ي�شغلون درجـات تنـدرج �ضمـن
حلقة واحدة من حلقات اجلدول العام للدرجات والرواتب املرافق
لقانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  80/8بح�سب
ترتيب �أقدميتهم الثابت قبل تاريخ العمل بقانون اخلدمة املدنية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم . "...... 2004/120
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وتن�ص املادة ( )30من الالئحة امل�شار �إليها على �أنه  " :يكون ترتيب الأقدمية
بني موظفي كل جمموعة نوعية �أو فئة وظيفية ممن يتم تعيينهم �أو ترقيتهم وفقا
للقانون يف تاريخ واحد بح�سب الأ�سبقية املن�صو�ص عليها يف املادة ( ، )33ويكون
ترتيــب مــن يعينون �أو يرقــون يف تواريخ خمتلفــة بح�سب تاريــــخ التعييــن
�أو الرتقية " .
وي�ستفــاد من الن�صـو�ص �سالفة الــذكر �أن امل�شــرع �أوجــب نقــل املوظفــني
املوجودين باخلدمــة يف تاريـــخ العمــل بقانــون اخلدمــة املدنيــة امل�شــار �إليــه
يف 2006/1/1م �إىل الدرجات املالية املعادلـة لدرجاتهـم وفئاتهــم احلاليــة  ،وذلك
وفقا جلدول معادلة الدرجـات املرفـق بهـذا القانـون  ،و�أن ترتيـب الأقدمية بني
املنقولني �إلـى درجـة واحدة يكون بح�سب �أو�ضاعهم ال�سابقـة  ،ويكون ترتيب
�أقدمية املوظفني الذين يتم ترقيتهم �إىل درجة مالية واحدة يف تواريخ خمتلفة
من تاريخ الرتقية �إىل هذه الدرجة  ،ويكون ترتيب �أقدمية من يتم ترقيتهم �إىل
درجة مالية واحدة يف تاريخ واحد بح�سب و�ضعهم يف الوظيفة ال�سابقة .
والبني من الأحكـام االنتقاليـة الـواردة بالف�صـل ال�سـاد�س ع�شـر مـن القانـون
امل�شار �إليه �أن امل�شرع مل يف�صح �صراحة عن حتديد تاريخ �أقدمية ه�ؤالء املوظفني
يف الدرجات املالية اجلديدة والتي ا�ستحدثت مبوجب قانون اخلدمة املدنية امل�شار
�إليه غري �أنه يالحظ ا�ستفتاح ن�ص املادة ( )152بلفظ "ينقل  " ..........وتعبريه
عن الدرجات املالية اجلديدة التي ينقلون �إليها ب�أنها " املعادلة لدرجاتهم وفئاتهم
احلالية  " .....الأمر الذي يف�صح عن مق�صد امل�شرع �إىل معادلة الدرجات والفئات
ال�سابقة بالدرجات اجلديدة مع ا�ست�صحـاب املوظـف للو�ضع ال�سابق يف تلك
الدرجة اجلديدة وب�صفة خا�صة �أقدميته فيها  ،فعلى �سبيل املثال من كان ي�شغل
الدرجة الثالثة من احللقة الأوىل ( )1/3من درجات اجلدول العام يف 2006/1/1م
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ينقل �إىل الدرجة الأوىل وحتدد �أقدميته فيها بتاريخ �شغله للدرجة ( )1/3وترتب
�أقدميته  -بني �أقرانه املنقولني لذات الدرجة  -وفقا لأحكام املادة (� )154سالفة
الذكر  ،غري �أنه قد تثور بع�ض ال�صعوبات فيما يتعلق بتحديد الأقدمية بالن�سبة
للدرجات املدجمة يف درجة واحدة نظرا لأن الدرجات � -أو الفئات  -املدجمة
ت�شتمل على درجتني �إحداهما تعلو الأخرى يف درجات اجلدول العام  ،غري �أنه
ومبوجب النقل املقرر باملادة ( )152ي�ضحى جميع �شاغلي الدرجات املدجمة يف
درجة جديدة واحدة لذا  -وحر�صا على حتقيق امل�ساواة بني املخاطبني ب�أحكام
قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/120وعدم الإ�ضرار
مب�صالـح بع�ضهـم مـن خالل �إهدار جـزء من مدة خدمتهـم ال�سابقـة  -فال منــا�ص
من البحث عن قا�سـم م�شتـرك يجمـع بني �شاغلـي الدرجات املدجمـة ويحقـق
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  ،وعليـه ف�إنــــه
يجـــب االعتـــداد يف حتديـــــد �أقدميـــة املوظفـــني املعرو�ضــــة حالتهـــــم
يف الدرجــة الثانيـــة بتاريــخ �شغلهم للدرجة اخلام�سة مـــن احللقـــة الأولــــى .
(فتوى رقم  :و�ش ق  /م و2010/1038/1/20/م) بتاريخ 2010/6/7م .
وحيث �إن امل�ستقر عليه �إذا كانت القاعدة �أنه يجب على جهة الإدارة �أن
ت�سحب القرارات الفردية غري امل�شروعة التزاما منها بحكم القانون وت�صحيحا
للأو�ضاع املخالفة له  ،ف�إن دواعي امل�صلحة العامة تقت�ضي �أي�ضا �أنه �إذا �صدر قرار
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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
املعيــب معدومـــا �أو نتيجـة غـــ�ش �أو تدليـ�س من جانــب �صاحــب امل�صلحــة
يف �صدوره � -أ�سا�س ذلك � -أن القرار غري امل�شروع ال يولد حقا يف حد ذاته ،
ولكن فوات فرتة زمنية على بقاء القرار املعيب يولد ثقة م�شروعة لدى الأفراد
يف الو�ضع املرتتب عليه ويحوله من جمرد حالة واقعية �إىل حالة قانونية تولد
حقوقا م�شروعة � ،أما بالن�سبة للمدة التي يتح�صن القرار الباطل بفواتها  ،ف�إنه
بعد �أن �صدر املر�سوم ال�سلطاين رقم  99/91ب�إن�شاء حمكمة الق�ضاء الإداري و�إ�صدار
قانونها الذي ن�ص يف املادة ( )9على ميعاد معني للتظلم ولرفع الدعوى  ،ف�إن
القرار الإداري غري امل�شروع يكون ح�صينا من ال�سحب والإلغاء بفوات هذه املدة
وهي (� )60ستون يوما من تاريخ علم �صاحب ال�ش�أن بالقرار  ،وميتنع بعد هذا
امليعاد �سحب القرار لتحقيق دواعي اال�ستقرار التي تقوم عليها نظرية �سحب
القرارات الإدارية( .فتوى و�ش ق  /م و2008/1032/1/7/م) بتاريخ 2008/6/18م .
وحيث �إنه ب�إعمال ما تقدم وكان الثابت من الأوراق �أن املعرو�ضة حالتهم
كانوا ي�شغلون الدرجتني ( )1/5و( )1/4وفقا لقانون اخلدمة املدنية ال�سابق  ،و�إعماال
لأحكام قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/120فقد مت نقلهم
�إىل الدرجة الثانية يف 2006/1/1م  -تاريخ العمل بالقانون امل�شار �إليه  ، -وملا كان
ذلك وكانت الدرجتني امل�شار �إليهما قد مت دجمهما يف درجة واحدة هي الدرجة
الثانيــة  ،ومــن ثـــم فــ�إن �أقدميـــة هــ�ؤالء املوظفني يف الدرجــة الثانيــة تكون
من تاريخ �شغلهم للدرجة (. )1/5
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وحيث �إنه متى كان ما تقدم وكان البني من الأوراق �أن وزارة ..............
قد حددت �أقدمية بع�ض املعرو�ضة حالتهم يف الدرجة الثانية من تاريخ ...........
ولي�س من تاريخ �شغلهم للدرجة ( ، )...............ومن ثم ف�إن م�سلكها يكون
خمالفا للقانون  ،يف حني �أنها حددت �أقدمية البع�ض الآخر من املعرو�ضة حالتهم
بتاريخ �شغل الدرجة ( )...............والذي يتفق و�صحيح القانون  ،وبالبناء
على ذلك قامت هذه الوزارة برتقية املعرو�ضة حالتهم �إىل الدرجة الأوىل  ،وم�ضى
�أكرث من (� )60ستني يوما على �صــدور هـــذه القــــرارات  ،ف�إن هذه القرارات
تكــون قد حت�صنت وال يجوز �سحبها  ،الأمر الذي يفيد ب�أن �أقدمية املعرو�ضة
حاالتهم يف الدرجة الأوىل تكون من التواريخ املحددة يف قرارات ترقيتهم �إليها .

لذلك انتهى الر�أي �إىل :
�أوال �	:أن حتديد �أقدميـة املعرو�ضة حالتهم الذين مت نقلهم للدرجــة الثانية يكــون
من تاريخ �شغلهم للدرجة (. )1/5

ثانيا  :تكون �أقدمية املعرو�ضة حاالتهم يف الدرجة الأوىل من التواريخ املحددة
يف القرارات ال�صادرة برتقياتهم �إىل تلك الدرجة .
وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و�ش ق /م و2013/521/1/20/م) بتاريخ 2013/3/12م
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()15
بتاريخ 2013/3/13م
 - 1موظف  -الإجازة املر�ضية  -كيفية ح�سابها .
قرر امل�شرع مبوجب �أحكام قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 2004/120ا�ستحقاق املوظف يف حالة املر�ض ملدة تزيد على �سبعة �أيام �إجازة
مر�ضية  -مقدار اال�ستحقاق القانوين من الإجازة املر�ضية هو �ستة �أ�شهر براتب
كامل و�ستة �أ�شهر بثالثة �أرباع الراتب وكامل البدالت  -ا�ستحقاق الإجازة املر�ضية
دوري ومتجدد كل خم�س �سنوات يبد�أ ح�سابها من تاريخ �أول �إجازة مر�ضية
ح�صل عليها املوظف تزيد مدتها على �سبعة �أيام  -تطبيق .
 - 2موظف � -إنهاء اخلدمة  -عدم اللياقة للخدمة �صحيا .
حدد امل�شرع مبوجب �أحكام قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم � 2004/120أ�سباب �إنهاء اخلدمة ح�صرا ومنها عدم لياقة املوظف �صحيا -
يكون تقرير عدم اللياقة �صحيا للخدمة بقرار من اجلهة الطبية املخت�صة بعد
ا�ستنفاد املوظف ا�ستحقاقه من الإجازات املر�ضية ما مل يطلب املوظف ب�إرادته
�إنهاء خدمته قبل ا�ستنفاد هذا اال�ستحقاق  -مقت�ضى ذلك � -أوجب امل�شرع
عر�ض املوظف الذي ي�ستنفد ا�ستحقاقه من الإجازات املر�ضية دون �أن ي�شفى
على اجلهة الطبية املخت�صة لتقرير مدى �إمكانية �إ�سناد عمل �إليه ينا�سب حالته
�أو تقرير عدم لياقته �صحيا  -يجب �أن ي�صدر قرار اجلهة الطبية املخت�صة خالل
ذات الدورة املر�ضية التي ا�ستنفد فيها املوظف ا�ستحقاقه القانوين من الإجازات
املر�ضية  -تراخي اجلهة الطبية املخت�صة يف �إ�صدار هذا القرار �إىل ما بعد انتهاء
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تلك الدورة وبدء دورة مر�ضية جديدة  -يرتتب على ذلك  -ن�ش�أة ا�ستحقاق جديد
للموظف من هذه الإجازات يف احلدود املقررة قانونا � -أثر ذلك  -ال يجوز للجهة
الطبية املخت�صة مع ن�ش�أة هذا اال�ستحقاق تقرير عدم لياقته �صحيا للخدمة �إال بعد
ا�ستنفاده ما مل يطلب هو ب�إرادته �إنهاء خدمته قبل ذلك  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة املنتهية بالكتاب رقم  .............امل�ؤرخ
...........املوافق  ...............ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول
مدى اعتبار خدمة الفا�ضل ............................. /منتهية ب�صدور
قرار من اجلهة الطبية املخت�صة بعدم لياقته �صحيا بتاريخ  ، ...........ومدى
وجوب منحه �إجازة مر�ضية وفقا حلكم املادة ( )72من قانون اخلدمة املدنية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم � 2004/120أي (�ستة �أ�شهر براتب كامل  ،و�ستة
�أ�شهر �أخرى بثالثة �أرباع الراتب الكامل ) بالإ�ضافة �إىل الإجازات املر�ضية التي
�سبق للمذكور احل�صول عليها خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة  ،و�إذا كان الرد
بالإيجاب فهل يجب عر�ض املذكور على اللجنة الطبية املخت�صة بعد ا�ستنفاده
�إجازاته املر�ضية مرة �أخرى �أم ال ؟ .
وتتح�صل وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -ب�أن الفا�ضل ......... /
الذي ي�شغل وظيفة  .......بالدرجة  .............بوزارة  ............ح�صـل
علـى �إجازة مر�ضيــة براتـــب كامـل (الفرتات من � ......إىل  ، ) ........كما
ح�صل على �إجازة مر�ضية بثالثة �أرباع الراتب وكامل البدالت (الفرتات من
� ..........إىل  ، ) ...........و�إزاء �صدور قرار من اجلهة الطبية املخت�صة
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بتاريخ  ..................بعدم لياقته �صحيا  ،فقد ثار الت�سا�ؤل حول مدى
اعتبار خدمة املذكور منتهية ب�صدور هذا القرار � ،أم يجب �أوال منحه �إجازة
مر�ضية وفقا حلكم املادة ( )72من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ( ، )2004/120ومدى وجوب عر�ضه على اجلهة الطبية املخت�صة مرة �أخرى
بعد ا�ستنفاد �إجازاته املر�ضية  ،يف حال انتهى الر�أي �إىل ا�ستحقاقه �إجازة مر�ضية ،
وعليه تطلبون معاليكم الإفادة بالر�أي القانوين .
ومتهيدا لإبداء الر�أي القانوين يف امل�س�ألة املعرو�ضة  ،يجب التنويه �إىل �أن
التكييف القانوين ال�صحيح للطلبات امل�شار �إليها يف �ضوء الوقائع املنوه بها ،
يخل�ص يف الت�سا�ؤل حول مدى �صحة قرار اجلهة الطبية املخت�صة ال�صادر بتاريخ
 .........فيما ت�ضمنه من عدم لياقة املعرو�ضة حالته �صحيا للخدمة من عدمه .
وبناء عليه  ،نفيد ب�أن املادة ( )72من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2004/120ن�صت على �أنه  " :ي�ستحق املوظف يف حالة املر�ض
�إجازة متنح بقرار من اجلهة الطبية املخت�صة على النحو الآتي :
�أ � -إجازة براتب كامل ملدة ال تزيد على �سبعة �أيام يف املرة الواحدة .
ب  -يف حالة املر�ض التي ت�ستوجب منح املوظف �إجازة ملدة تزيد على �سبعة
�أيام  ،تكون الإجازة يف احلدود الآتية :
 �ستة �أ�شهر براتب كامل . �ستة �أ�شهر بثالثة �أرباع الراتب وكامل البدالت .وي�ستحـــق ذلك النوع من الإجـــازة املر�ضيــة كـل خمـ�س �سنــوات حت�ســب
من تاريخ �أول �إجازة مر�ضية تزيد على �سبعة �أيام  ،و�إذا كانت الإجازة املر�ضية
ناجتة عن �إ�صابة عمل فتمنح براتب كامل ودون التقيد مبدة ال�سنوات اخلم�س .
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و�إذا انتهت الإجازة املر�ضية املن�صو�ص عليها يف البند (ب) دون �أن ي�شفى
املوظف عر�ض �أمره على اجلهة الطبية املخت�صة لتقرير �إمكانية �أن ي�سند �إليه من
العمل ما ينا�سب حالته � ،أو عدم لياقته �صحيا " .
وتن�ص املادة ( )140من ذات القانون على �أنه " :تنتهي خدمة املوظف لأحد
الأ�سباب الآتية :
�أ . ......... -
ب  -عدم اللياقة للخدمة �صحيا بقرار من اجلهة الطبية املخت�صة  ،على �أن
ي�صدر هذا القرار بعد ا�ستنفاد الإجازة املر�ضية ما مل يطلب املوظف
�إنهاء خدمته قبل انتهاء هذه الإجازة" .
ومفاد هذه الن�صو�ص �أن امل�شرع عدد ح�صرا �أ�سباب انتهاء اخلدمة  ،ومنها
عدم لياقة املوظف �صحيا للخدمة  ،وحماية للموظف �إزاء ذلك ق�ضى ب�أن يكون
تقرير عدم اللياقة �صحيا للخدمة بقرار من اجلهة الطبية املخت�صة  ،كما و�ضع
امل�شرع �شرطا مفرت�ضـا لقرارها ال�صادر يف هذا اخل�صــو�ص يتمثــل يف وجــوب
�أن يكون املوظف قد ا�ستنفد ا�ستحقاقه من الإجازات املر�ضية قبل �صدور هذا
القرار  -وذلك ما مل يطلب ب�إرادته �إنهاء خدمته قبل ا�ستنفاد هذا اال�ستحقاق -
وقد و�ضع امل�شرع تنظيما متكامال للإجازات املر�ضية نَّبي فيه ال�سلطة املخت�صة
مبنحها وهي اجلهــة الطبيـة املخت�صــة  ،كما نَّبي مقـدار اال�ستحقــاق القانونــي
املقــرر منهــا للموظف الذي تقت�ضي حالته منحــه �إجــازة مر�ضيــة تزيد مدتهــا
على �سبعة �أيام  ،حمددا �إياه ب�ستة �أ�شهر براتب كامل و�ستة �أ�شهر بثالثة �أرباع
الراتب وكامل البدالت  ،م�ؤكدا على دورية هذا اال�ستحقاق وجتدده كل خم�س
�سنوات يبد�أ ح�سابها من تاريخ �أول �إجازة مر�ضية تزيد مدتها على �سبعة �أيام
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يكون املوظف قد ح�صل عليها  ،وت�أكيدا على نهجه يف حماية املوظف �أوجب
امل�شرع عر�ض املوظف الذي ي�ستنفد ا�ستحقاقه من الإجازات املر�ضية دون �أن
ي�شفى على اجلهة الطبية املخت�صة لتقرير مدى �إمكانية �إ�سناد عمل �إليه ينا�سب
حالته �أو تقرير عدم لياقته �صحيا  ،ما يعني �أن قرار اجلهة الطبية املخت�صة يف هذا
اخل�صو�ص يجب �أن ي�صدر خالل ذات الدورة املر�ضية التي ا�ستنفد فيها املوظف
ا�ستحقاقه القانوين من الإجازات املر�ضية � ،إذ �إن تراخي اجلهة الطبية املخت�صة
يف �إ�صدار هذا القرار �إىل ما بعد انتهاء تلك الدورة وبدء دورة مر�ضية جديدة
يعني ن�ش�أة ا�ستحقاق جديد للموظف من هذه الإجازات يف احلدود املقررة قانونا
على النحو ال�سالف بيانه  ،ومن ثم ال يجوز للجهة الطبية املخت�صة مع ن�ش�أة هذا
اال�ستحقاق تقرير عدم لياقته �صحيا للخدمة �إال بعد ا�ستنفاده ما مل يطلب هو
ب�إرادته �إنهاء خدمته قبل ذلك .
وبناء على ما تقدم  ،وملا كان الثابت من الأوراق �أن �أول �إجازة مر�ضية تزيد
مدتها على �سبعة �أيام ح�صل عليها املعرو�ضة حالته كانت بتاريخ ، ..........
ف�إن هذا التاريخ يعد هو بداية الدورة املر�ضية الأوىل للمذكور ومدتها خم�س
�سنوات تنتهي بتاريخ . ...........
وملا كان الثابت �أي�ضا �أن املذكور قد ا�ستنفد ا�ستحقاقه من الإجازات املر�ضية
خالل الدورة املر�ضية امل�شار �إليها بتاريخ  ، ...........وقد تراخى �صدور قرار
اجلهـــة الطبيـــة املختـ�صة بعدم لياقته �صحيـا للخدمـة �إىل مـا بعـد انتهـاء تلك
الدورة � ،إذ مل ي�صدر هذا القرار �إال بتاريخ � ،.........أي يف ظل الدورة املر�ضية
اجلديدة التي بد�أت اعتبارا من  - .........اليوم التايل لإنهاء الدورة املر�ضية
ال�سابقة  -ومدتها خم�س �سنوات تنتهي بتاريخ  ، .........ومن ثم يكون قد
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ن�ش�أ للمعرو�ضة حالته ا�ستحقاق جديد من الإجازات املر�ضية بذات املقدار  ،ويعد
ا�ستنفاد هذا اال�ستحقاق قيدا على اجلهة الطبية املخت�صة  ،يف �إ�صدار قرارها
بعدم لياقته �صحيا للخدمة و�شرطا مفرت�ضا لهذا القرار  ،فال ي�سوغ لها قانونا
�إ�صـداره �إال با�ستيفاء هذا ال�شــرط  ،و�إذ خالفــت اجلهــة الطبية املخت�صــة ذلك
يف احلالة املعرو�ضة  ،و�أ�صدرت قرارها بعدم لياقته �صحيا للخدمة دون ا�ستنفاده
هذا اال�ستحقاق من الإجازات املر�ضية خالل الدورة املر�ضية اجلديدة  ،ف�إن قرارها
يف هذا اخل�صو�ص يكون قد �صدر خمالفا للقانون حريا بال�سحب  ،ومن ثم يجب
�إحـــالة الأوراق �إىل تلـــك اجلهـــة التخــاذ الإجراءات القانونيـة الالزمــة ل�سحب
هذا القرار .
لذلك انتهـــى الـــر�أي �إلـــى عـــدم �صحـــة قــرار اجلهــة الطبيــة املخت�صــة
ال�صادر بتاريخ  ........................فيما ت�ضمنه من عدم لياقة املعرو�ضة
حالته �صحيــا للخدمة  ،ل�صدوره قبــل ا�ستنفــاد املذكــور ا�ستحقاقــــه القانوين
من الإجازات املر�ضية خالل الدورة املر�ضية اجلديدة  ،ومن ثم يجب �إحالة الأوراق
�إلـــى تلك اجلهــة التخــاذ الإجــراءات القانونيــة الالزمــة ل�سحــب هذا القـرار ،
وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و�ش ق/م و2013/530/1/10/م) بتاريخ 2013/3/13م
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()16
بتاريخ 2013/3/18م
 - 1ال�سلطة الق�ضائية  -ا�ستقاللها  -عدم التزامها مبا ي�صدر عن اجلهة التي ناط
بها امل�شرع �إبداء الر�أي القانوين يف املرا�سيم ال�سلطانية والقوانني واللوائح .
تتمتع ال�سلطة الق�ضائية التي تتوالها املحاكم على اختالف �أنواعها ودرجاتها
باال�ستقالل مبقت�ضى ن�صو�ص النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  - 96/101من مقت�ضيات ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية  -عدم جواز تدخل �أي
جهة �أخرى يف الق�ضايا �أو يف �ش�ؤون العدالة وي�شكل مثل هذا التدخل جرمية
يعاقب عليها القانون  -القول ب�إلزام املحاكم بالر�أي القانوين �أو التف�سري الذي
تراه وزارة ال�ش�ؤون القانونية يعترب تدخال غري جائز يف الق�ضايا و�ش�ؤون العدالة
كما �أنه مي�س ا�ستقاللها وينال من �سلطان الق�ضاة يف ق�ضائهم  -جاءت املادة
( )69من النظام الأ�سا�سي للدولة مبينة وحمددة الخت�صا�صات اجلهة التي تتوىل
�إبداء الر�أي القانوين للوزارات واجلهات احلكومية الأخرى  -م�ؤداه  -اقت�صار دور
هذه اجلهة على �إبداء الر�أي القانونـي لهـذه اجلهـات املن�صو�ص عليها ح�صـرا
يف النظـام الأ�سا�سـي للدولة  -ال�سلطة الق�ضائية لي�ست من الوزارات �أو اجلهات
احلكومية الأخرى  -مقت�ضاه � -أن مـا ت�أخـذ به اجلهـة التـي ناط بها امل�شـرع �إبـداء
الـر�أي القانونـي يف املرا�سيم ال�سلطانية والقوانيـن واللوائــح والقــرارات الوزارية
ال يعترب ملزما لل�سلطة الق�ضائية  -تطبيق .

 - 2وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط واليتها يف �إبداء الر�أي القانوين  -عدم جواز
�إبداء الر�أي يف مو�ضوع معرو�ض على الق�ضاء .
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ا�ستقر �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية على عدم جواز �إبداء الر�أي القانوين يف
مو�ضوع معرو�ض على الق�ضاء � -أ�سا�س ذلك  -عدم جواز تدخل �أي جهة �أخرى
يف الق�ضايا �أو يف �ش�ؤون العدالة  ،و�أن مثل هذا التدخل ي�شكل جرمية يعاقب
عليها القانون  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة واملنتهية بالكتاب رقم ................... :
بتاريخ  .............املوافق  ..............ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول
مطالبة �شركة  .............ب�إ�صدار �أمر تغيريي بالأعمال الإ�ضافية مب�شروع
. ........................
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن ...............
�أ�صدر بتاريخ  ..........ر�سالة قبول العطاء  ،يفيد فيها املوافقة على �إ�سناد
�أعمال م�شروع � ...............إىل �شركة  .........................مببلـــغ
�إجمالــي مقــداره (  ............ )..........رياال عمانيا  ........ ،بي�سة ،
وبتاريـــخ � ...............أ�صــدرت دائرة � .................أمر الت�شغيل
لل�شركة املذكورة  ،على �أن يبد�أ العمل بتاريخ  ..............وينتهي بتاريخ
 ، ................وكان �ضمن الأعمال املدرجة يف قائمة الكميات بند احلفر
على ال�صخر ب�سعر  ............بي�سة للمرت املكعب بكميات تقديرية .
وتذكرون �أن ال�شركة املذكورة انتهت من تنفيذ الأعمال بتاريخ ، ........
�أي بعـد انتهاء مدة العقد  ،وذلك ب�سبـب زيـادة كميـات احلفـر عـن الكميـات
التقديرية  ،وبتاريخ  .....................خاطبت ال�شركة ا�ست�شاري امل�شروع
بر�سالة تبني الزيادة يف كميات احلفر على ال�صخر  ،وطلبت تعديل �سعر احلفر
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على ال�صخر مـــن  .................بي�سة للمتــــر املكعــب كمـا ورد بالعقــــد
�إىل  ...........رياالت عمانية  .........بي�سة ك�سعر جديد  ،وا�ستندت يف ذلك
�إىل اختالف نطاق الأعمال عما ورد يف العقد  ،وقد خاطب ا�ست�شاري امل�شروع
دائرة  ، ................و�أفاد ت�سلُّم الكميات النهائية للأعمال مع املخططات
الالزمة امل�ؤيدة حل�ساب الكميات  ،و�أحال مطالبة ال�شركة ا�ستحداث �سعر جديد
للكميات الإ�ضافيـة من احلفريـات ال�صخريــة  ،وطلب املوافقة على �إ�صــدار �أمـر
تغيريي مببلغ مقداره  .................رياال عمانيا  .............. ،بي�سة ،
وقد رف�ض جمل�س  ..................هذه املطالبة .

ويف �ضوء ما تقدم ف�إن �سموكم تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين.
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )61من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  96/101تن�ص على �أن  " :ال �سلطان على الق�ضاة يف ق�ضائهم لغري
القانون  ،وهم غري قابلني للعزل �إال يف احلاالت التي يحددها القانون  ،وال يجوز
لأية جهة التدخل يف الق�ضايا �أو يف �ش�ؤون العدالة  ،ويعترب مثل هذا التدخل
جرمية يعاقب عليها القانون . " .........................................
وتن�ص املادة ( )69من النظام الأ�سا�سي للدولة على �أن  " :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 ،
كما يبني كيفية متثيل الدولة و�سائر الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة �أمام جهات
الق�ضاء " .
ومقت�ضى هذه الن�صو�ص هو ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية التي تتوالها املحاكم
علــى اختــالف �أنواعهــا ودرجاتهــا  ،وعـدم جــواز تدخـل �أي جهــة �أخــرى
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يف الق�ضايا �أو يف �ش�ؤون العدالة  ،و�أن مثل هذا التدخل ي�شكل جرمية يعاقب
عليها القانون  ،و�أن القول ب�إلزام املحاكم بالر�أي القانوين �أو التف�سري الذي تراه
وزارة ال�ش�ؤون القانونية يعترب تدخال غري جائز يف الق�ضايا و�ش�ؤون العدالة ،
كما �أنه مي�س ا�ستقاللها  ،وينال من �سلطان الق�ضاة يف ق�ضائهم  ،وقد جاءت
املادة ( )69امل�شار �إليها مبينة وحمددة الخت�صا�صات اجلهة التي تتوىل �إبداء
الر�أي القانوين للوزارات واجلهات احلكومية الأخرى  ،ومن ثم يقت�صر دور هذه
اجلهة على �إبداء الر�أي القانونـي لهـذه اجلهـات املن�صو�ص عليها ح�صـرا يف
النظـام الأ�سا�ســي للدولــة  ،وبطبيعــة احلـال ف�إن ال�سلطة الق�ضائيـة لي�ست من
الوزارات �أو اجلهات احلكومية الأخرى  ،وال تلتزم  -مـن ثـم  -مبـا ت�أخـذ به اجلهـة
التـي ناط بها امل�شـرع �إبـداء الـر�أي القانونـي  ،يف املرا�سيم ال�سلطانية والقوانني
والقــرارات واللوائـح الوزاريــة  ( .فتــوى رقــم  :و�ش ق /م و2007/812/1/23/م )
بتاريخ 2007/5/29م .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم  ،وملا كان الثابت من كتاب �سموكم امل�شار �إليه
�أنه قـد مت حتويــل املو�ضوع املعرو�ض �إىل حمكمة الق�ضاء الإداري  ،فمــن ثم ف�إنــه
ال يجوز لوزارة ال�ش�ؤون القانونية  -واحلال كذلك � -إبداء الر�أي فيه  ،بح�سبان �أن
ذلك ينطوي على �شبهة التدخل يف الق�ضايا ويف �ش�ؤون العدالة  ،الأمر الذي
حظرته املادة ( )61من النظام الأ�سا�سي للدولة .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم جواز �إبداء الر�أي يف املو�ضوع املعرو�ض لتعلقه
بدعوى منظورة �أمام الق�ضاء .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2013/560/6/49/م) بتاريخ 2013/3/18م
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()17
بتاريخ 2013/3/24م
موظف � -إنهاء بعثته بقرار من جلنة البعثات بوزارة التعليم العايل  -التزام املوظف
ب�سداد قيمة ما �صرف له من خم�ص�صات وبدالت  -جواز الإعفاء من هذا االلتزام .
نظم امل�شرع مبوجب قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2002/83م�س�ألة �إيفاد املوظف يف بعثة درا�سية و�أوجب توافر عدة
�شروط يف املوظف املوفد و�ألزمه مبجموعة من االلتزامات  -وعهد �إىل جلنة
البعثات بوزارة التعليم العايل �أمر �إنهاء بعثة �أو منحة املوفد على النحو املبني
تف�صيال بالقانون امل�شار �إليه � -ألزم امل�شرع املوظف املبعوث ب�سداد قيمة ما �صرف
له من خم�ص�صات وبدالت يف حالة �إنهاء البعثة من قبل جلنة البعثات بوزارة
التعليم العايل  -تلتزم الوحدة التي يعمل بها املوظف با�سرتداد تلك النفقات منه
 ا�ستثناء من ذلك � -أجاز امل�شرع لوزير التعليم العايل الإعفاء من هذا االلتزام بناءعلى تو�صية من جلنة البعثات بوزارة التعليم العايل وبعد موافقة وزارة املالية -
تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ..................... :امل�ؤرخ ................
املوافق .....................ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى
وجوب ا�سرتداد ما �صرف للموظف املبعوث ................ /من خم�ص�صات
وبدالت يف �أثناء �إيفاده .
وتخلـــ�ص وقائــــع املو�ضــــوع  -ح�سبمـا يبيــــن من الأوراق  -يف �أنــه
بتاريـخ � ...............صدر القرار رقم  ..............ب�إيفاد املوظف
املعرو�ضة حالتــه لدرا�ســة مرحلــة البكالوريو�س تخ�صـ�ص ( هند�سة كهربائيـة)
يف جامعـة  ..........على نفقة وزارة  .........اعتبارا من .................
حتـــى  ، ...............وبتاريــخ  ..............تقـدم املوظـــف املذكــــور
�إىل مكتب  ..............بطلب �إنهاء بعثته الدرا�سية ب�سبب الظروف ال�صحية
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واالجتماعية املتعلقة مبر�ض  ...........ومرافقته لهما للعالج لفرتات طويلة يف
حمافظة  ........والتي انتهت بوفاة  ...........بتاريخ  ...............مما
�أدى �إىل انقطاعه عن الدرا�سة يف اجلامعة  ،وبتاريخ  .............عاد املوظف
املذكور ملبا�شرة عمله  ،وبتاريخ  ............خاطب مكتب ..............
وزارة  .................ب�ش�أن رغبــة املكتــب يف �إنهـــاء البعثة الدرا�سية
للموظف املذكور  ،وبتاريخ  ...........جاء رد وزارة  ............مت�ضمنا
قــرار جلــنة البعثـــات رقــــم (  ) ............يف اجتماعها رقــم ()........
املنعقد بتاريخ  .............باملوافقة على �إنهاء البعثة الدرا�سية للموظف
املذكور من تاريخ االنقطاع عن الدرا�سة يف نهاية الف�صل الدرا�سي الأول من العام
الأكادميي (  ).........وتطبيق املادة ( )25من قانون البعثات واملنح والإعانات
الدرا�سية والئحته التنفيذية .
وبتاريخ  ..........قام مكتب  ............مبخاطبة وزارة ..............
طالبـــا �إعفــاء املوظف املذكور من رد ما �أنفق عليـه من مبالــغ مالية وبدالت ،
وبتاريخ � ..........أ�صدرت جلنة البعثات يف اجتماعها رقم ()............
القرار رقم (  ).............بعدم املوافقة على طلب الإعفاء من املبالغ املالية التي
�صرفت للموظف املعرو�ضة حالته .

و�إزاء ذلك ف�إنكم تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين يف املو�ضوع امل�شار �إليه .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )1من قانون البعثات واملنح والإعانات
الدرا�سية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/83تن�ص على �أن  " :يف تطبيق
�أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية  ،املعنى املحدد قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر  - .........................:اللجنة  :جلنة
البعثات بوزارة التعليم العايل . "...........................
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وتنـ�ص املادة ( )10من ذات القانون واملعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/2
على �أن  " :ي�شرتط ب�صفة عامة يف املبعوث �أن يكون عماين اجلن�سية ح�سن
ال�سرية وال�سلوك ومل ي�سبق احلكـــم عليه يف جرميـــة خملــة بال�شرف �أو الأمانــة
ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره و�أن يكون الئقا �صحيا و�أن ي�ستويف امل�ستندات التي
حتددها الالئحة التنفيذية " .
كما تن�ص املادة ( )12من ذات القانون على �أن  " :مع عدم الإخالل مبا هو
متبع باجلهات ذات النظم الوظيفية اخلا�صة وما ورد ب�أحكام قانون اخلدمة املدنية
والئحته التنفيذية وباملادة ( )10من هذا القانون ي�شرتط يف املوظف الذي يوفد
يف بعثة درا�سية ما ي�أتي "............................:
وتن�ص املادة ( )21من ذات القانون على �أن  " :يجــب �أال يبا�شر املوفد عمــال
ي�ؤثـر �سلبا يف �سري درا�سته �أو ن�شاطا يتعار�ض معها  ،ويحظر عليه ا�ستبدال
اجلامعة املوفد �إليها �أو تغيري التخ�ص�ص �إال بعد موافقة اللجنة " .
وتن�ص املادة (  ) 24من ذات القانون على �أن  " :علــى اللجنة �أن تقرر �إنهـــاء
بعثة �أو منحة املوفد يف احلاالت الآتية :
� - 1إذا فقد كل �أو بع�ض ال�شروط الالزم توافرها لإيفاده طبقا لهذا القانون .
� - 2إذا ثبت �أنه �أ�ساء ملجتمعه �أو لوطنه �أو حلكومته .
� - 3إذا �أخــل بااللتزامات املن�صو�ص عليها باملادة ( ، )21ب�شــرط ا�ستمــراره
يف مبا�شرة العمل �أو الن�شاط رغم �إنذاره مبعرفة اللجنة .
وللجنة �أن تقرر �إنهاء بعثة �أو منحة املوفد يف احلالتني الآتيتني :
� - 1إذا تخلـف عن البعثــة �أو املنحـــة الدرا�سيــة �أو �أجـــل �إجراءاتهـــا
عن املواعيد التي حتددها الوزارة .
� - 2إذا ر�سب �سنتني درا�سيتني متتاليتني � ،أو جتاوز املـدة الكلية املحـددة
لالنتهاء من الدرا�سة .
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وللجنة يف جميع احلاالت ال�سابقة �أن تو�صي جهة العمل بقطع الإجازة
الدرا�سية " .
وتن�ص املادة ( )25مــن ذات القانون علــى �أن  " :يلتــزم املوظــف املبعــوث
الذي تقرر اللجنة �إنهاء بعثته ب�سداد قيمة ما �صرف له من خم�ص�صات وبدالت
وتتوىل الوحدة التي يعمل بها ا�سرتداد النفقات امل�شار �إليها .
وللوزيـــر بناء على تو�صيـــة اللجنة الإعفــاء من هذا االلتــزام بعد موافقــة
وزارة املالية " .
وحيث �إن مفاد ما تقدم �أن امل�شرع ومبوجب قانون البعثات واملنح والإعانات
الدرا�سية قد نظم م�س�ألة �إيفاد املوظف يف البعثات الدرا�سية و�أوجب توافر عدة
�شروط يف املوظف املوفد و�ألزمه مبجموعة من االلتزامات ويف ذات الوقت عهد
�إىل جلنة البعثات بوزارة التعليم العايل �أمر �إنهاء بعثة �أو منحة املوفد على النحو
املبني تف�صيال باملادة ( )24من القانون امل�شار �إليه  ،ثم �ألزم امل�شرع املوظف املبعوث
ب�سداد قيمة ما �صرف له من خم�ص�صات وبدالت يف حالة �إنهاء البعثة من قبل
جلنة البعثات بوزارة التعليم العايل  ،ويف هذه احلالة تلتزم الوحدة التي يعمل بها
با�سرتداد تلك النفقات منه  ،وا�ستثناء من ذلك �أجاز امل�شرع لوزير التعليم العايل
الإعفاء من هذا االلتزام بناء على تو�صية من جلنة البعثات بوزارة التعليم العايل
وبعد موافقة وزارة املالية .
وحيث �إنه ب�إعمال ما تقدم  ،وملا كان الثابت من الأوراق �أن املوظف املعرو�ضة
حالته �أوفد يف بعثة درا�سية لدرا�سة مرحلة البكالوريو�س تخ�صـ�ص ( هند�سة
كهربائية ) على نفقة وزارة  ........اعتبارا من ...........حتى ، ........
وبتاريخ  .........تقدم بطلب لإنهاء بعثته الدرا�سية ب�سبب الظروف ال�صحية
واالجتماعية املتعلقة مبر�ض  ............والتي انتهت بوفاة  ، ..........وعليه
قامت جهة عمل املوظف مبخاطبة وزارة  ...........ب�ش�أن رغبة املوظف �إنهاء
بعثته الدرا�سية  ،وبعر�ض املو�ضوع على جلنة البعثات بوزارة التعليم العايل �أ�صدرت
- 189 -

قرارها باملوافقة على �إنهاء البعثة الدرا�سية للموظف املعرو�ضة حالته وتطبيق
املادة ( )25من قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية .
وحيث �إنكم تت�ساءلون عن مدى وجوب ا�سرتداد ما �صرف للمعرو�ضة حالته
من خم�ص�صات وبدالت يف �أثنــاء مدة �إيفاده  ،ف�إنه وملا كانت املادة ( )25من
قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية تلزم املوظف يف هذه احلالة ب�سداد قيمة
ما �صرف له من خم�ص�صات وبدالت وتتوىل الوحدة التي يعمل بها ا�سرتداد
النفقـــات امل�شــار �إليهـــا متى قررت جلنــة البعثات بوزارة التعليم العالـي �إنهــاء
بعثته  ،ويف ذات الوقت �أجازت �إعفاءه من هذا االلتزام بقرار من الوزير بناء
على تو�صية اللجنة وبعد موافقة وزارة املالية .
وحيث �إن البني من الأوراق �أن مكتب  ....................قام مبخاطبة
وزارة  ...............طالبا �إعفاء املوظف من رد ما �أنفق عليه من مبالغ مالية
وبدالت  ،غري �أن وزيرة  ...........ردت بكتابها رقم .................. :
امل�ؤرخ  .................املوافق  .................و�أفادت ب�أن جلنة البعثات
مل توافق على طلب الإعفاء  ،وتكرر طلب مكتب � .................إال �أن الرد
جاء بعدم املوافقة  ،فقد �أ�ضحى لزاما على اجلهة الإدارية التي يعمل بها املعرو�ضة
حالته ا�سرتداد ما �صرف له من خم�ص�صات وبدالت يف �أثناء �إيفاده .
لذلك انتهـى الـر�أي �إىل وجـوب ا�ستــرداد مــا �صـرف للمعرو�ضــة حالتــه
من خم�ص�صات وبدالت يف �أثناء �إيفاده على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و2013/599/ 1 / 19 /م) بتاريخ 2013/3/24م
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()18
بتاريخ 2013/3/25م
 - 1موظف  -تكليف  -الأ�صل حظر اجلمع بني وظيفتني باجلهاز الإداري للدولة -
ا�ستثناء  -جواز تكليف املوظف ب�أعباء وظيفة �أخرى �إىل جانب وظيفته
الأ�صلية  -ا�ستحقاق املوظف املكلف للمكاف�أة املن�صو�ص عليها قانونا .
و�ضع امل�شرع �أ�صال عاما يف جمال تنظيم الوظيفة العامة يق�ضي بعدم جواز اجلمع
بني وظيفتــني باجلهــاز الإداري للدولــة  -ا�ستثنــاء من الأ�صـــل العــام �أجـــاز
امل�شرع تكليف املوظف القيام ب�أعباء وظيفة �أخرى �إىل جانب وظيفته الأ�صلية
على �أن يكون ذلك مل�صلحة عامة اقت�ضته  ،و�أن يكون ب�صفة م�ؤقتة نظري مقابل
حدده البند (هـ) من املــادة ( )85من الالئحــة التنفيذيــة ال�صادرة باملر�سـوم
ال�سلطانـي رقم ( 84/52امللغاة)  ،والبند ( )5من املادة ( )92من الالئحة التنفيذية
ال�سارية ال�صادرة بالقرار رقم  2010/9وذلك بالن�سبة للأعمال التي تت�سم بطابع
اال�ستمرار واالنتظام  -م�ؤدى ذلك � -أحقية املوظف املكلف ب�أعباء وظيفة �أخرى
�إىل جانب وظيفته الأ�صلية يف احل�صول على املكاف�أة املن�صو�ص عليها قانونا متى
توافرت �شروطها  -تطبيق .

 - 2موظف � -أحكام تقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة له .

تتقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة للموظفني قبل وحدات اجلهاز
الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وما يف حكمها بانق�ضاء خم�س
�سنوات ميالدية من تاريخ ا�ستحقاقها  ،وذلك مبوجب �أحكام القانون املايل
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  - 97/47يبد�أ �سريان التقادم من الوقت الذي
ي�صبح فيه الدين م�ستحق الأداء  -م�ؤدى ذلك  -انق�ضاء احلق يف املكاف�أة ال�شهرية
عن املدة ال�سابقة على خم�س �سنوات من تاريخ تقدمي طلب �صرف املكاف�أة ما لـم
يثبـت تقديـم الطلــب يف تاريخ �سابق علـــى ذلك � -سريـــان �أحكــام التقــادم
على املكاف�أة امل�ستحقة للموظف نظري تكليفه القيام ب�أعباء وظيفة �أخرى بالإ�ضافة
�إىل وظيفته الأ�صلية  -تطبيق .
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فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  .................امل�ؤرخ ...............
املوافق  ...........يف �ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى التزام
وزارة  ..............املوقرة ب�صرف مكاف�أة �شهرية مقطوعة لبع�ض املوظفني
الذين مت تكليفهم ب�أعباء وظيفة �أخرى �إ�ضافة �إىل �أعمال وظيفتهم الأ�صلية .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -كما يبني من الأوراق  -يف �أن وزارة ............
قد �أ�صدرت عددا من القرارات تت�ضمن تكليف العديد من موظفيها القيام بعمل
�آخر �إ�ضافة �إىل عملهم الأ�صلي  ،ومن هذه احلاالت :
 الفا�ضلة  ................م�ساعد املدير العام  ............مت تكليفهابالقيام ب�أعمال مدير دائرة . .............
 الفا�ضل  ................مدير دائرة  ..............بالوكالة التابعةملكتب الوزير مت تكليفه بالقيام ب�أعمال دائرة . ..............
 الدكتور  .................مفت�ش مواقع �سياحية مت تكليفه بالقيامب�أعمال مدير دائرة . ..................
 الفا�ضل  ...............مت تكليفه بالقيام ب�أعمال ق�سم .............التابع لدائرة . .........
 الفا�ضل  ...............مت تكليفه بالقيام ب�أعمال ق�سم ...........التابع ملكتب . ........
وتذكرون معاليكم �أن وزارتكم املوقرة ب�صدد درا�سة منح املذكورين وغريهم
ممن �صدرت يف حقهم قرارات تكليف للقيام ب�أعمال �إ�ضافية �إىل جانب �أعمال
وظيفتهم الأ�صلية مكاف�آت عن العمل الذي مت تكليفهم به  ،وذلك عن املدد ال�سابقة
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وفق تواريخ تكليفهم املو�ضحة بالك�شف الواردة به �أ�سما�ؤهم  ،و�أنه قد م�ضى
على ذلك مدد زمنية لي�ست بالق�صرية  ،و�أن وزارتكم وهي ب�صدد املنح ارت�أت
اال�ستئنا�س بر�أي وزارة ال�ش�ؤون القانونية يف مدى �أحقية وكيفية �صرف هذه
املكاف�آت ومدى قانونيتها من عدمه .
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" .
وتن�ص املادة ( )63من ذات القانون على �أنه  " :يحظر على املوظفني :
�أ  -اجلمــع بني وظيفتني باجلهاز الإداري للدولة �إال �إذا اقت�ضت امل�صلحة
العامـة تكليـف املوظـف القيام مبقابل وب�صفة م�ؤقتــة ب�أعبــاء وظيفــة
�أخرى " ..........
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 .
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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 يلي :
 - 1الأعمال التي لها �صفة اال�ستمرار واالنتظام متنح عنها مكاف�أة
�شهرية مقطوعة حتددها وتدفعها اجلهة املكلف لها املوظف مبا
ال يتجاوز ( )% 50من راتبه الأ�سا�سي .
 - 2الأعمال التي لي�ست لها �صفة اال�ستمرار واالنتظام وتتعلق باملهارات
والقدرات ال�شخ�صية متنح عنها مكاف�أة مقطوعة مقابل كل عمل
طبقا للقواعد املقررة يف اجلهة املكلف بها املوظف  ،وي�صدر قرار
التكليف من رئي�س الوحدة التي يكلف املوظف العمل بها بعد
موافقة جهة العمل الأ�صلية" .
وتنــ�ص املــادة ( )104من قانـون اخلدمة املدنية ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي
رقم  2004/120على �أنه  " :يحظر على املوظف الآتي :
�أ  -اجلمــع بني وظيفتــه و�أيــة وظيفـــة �أخــرى باجلهــاز الإداري للدولـــة
�إال �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة تكليفه ب�أعباء وظيفية �أخرى ب�صفة م�ؤقتة
مبقابل  ،وذلك طبقا للقواعد وال�شروط التي حتددها الالئحة " .
وتن�ص املادة ( )91من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة
بالقرار رقم  2010/9على �أن "يكون تكليف املوظف ب�أعباء وظيفة �أخرى مبوجب
- 194 -

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 .
 - 2القيـام ب�أعبـاء وظيفــة �أخـرى بـذات الوحدة التي يعمـل بهــا املوظـف
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 ذات الالئحة على �أنه  " :ال يجـوز التكليـف ب�أعباء
وظيفـة �أخرى �إال �إذا توافرت ال�شروط الآتية :
� - 1أن تقت�ضي امل�صلحة العامة قيام املوظف ب�أعباء الوظيفتني .
� - 2أن يكون التكليف لدى �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة �إذا كان للقيام
ب�أعباء وظيفة خارج الوحدة .
� - 3أن يكـون التكليـف ب�صفـة م�ؤقتة وللفرتة التي يتطلبها حتقيق امل�صلحة
العامة .
� - 4أال يرتتب على التكليف �إخالل بواجبات وم�س�ؤوليات الوظيفة الأ�صلية .
�	- 5أن مينح املوظف مكاف�أة �شهرية ال تزيد على ( )%50من راتبه الأ�سا�سي ،
على �أن تتحمل الوحدة املكلف لديها هذه املكاف�أة .
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وتن�ص املادة ( )44من القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  98/47على
�أن " تتقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة للموظفني قبل وحدات
اجلهاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وما يف حكمها بانق�ضاء خم�س
�سنوات ميالدية من تاريخ ا�ستحقاقها ".
وتن�ص املادة ( )45من القانون ذاته على �أنه " :مع عدم الإخالل ب�أحكام املواد
�أرقام ( )48 ، 47 ، 44من هذا القانون ال يبد�أ �سريان التقادم �إال من الوقت الذي
ي�صبح فيه ال َّد ْين م�ستحق الأداء .
	- 1ال ي�سـري التقـادم كلمـا وجـد مانـع يتعـذر معـه علـى الدائـن �أن يطالـب
بحقه .
 - 2ينقطع التقادم باملطالبــة املعتربة قانونا  ،ويبــد�أ تقــادم جديد ي�ســري
من تاريخ انتهاء الأثر املرتتب على �سبـب االنقطــاع  ،وتكــون مدتــه
هي مدة التقادم الأوىل" .
كما تن�ص املادة ( )46من ذات القانون على �أن" يرتتب على التقادم  -وفقا
لأحكام هذا القانون  -انق�ضاء احلقوق املالية للأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة
وكذلك الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة ملوظفي وحدات اجلهاز الإداري
للدولة . "....
ومفاد ما �سبق من ن�صو�ص �أن امل�شرع و�ضع �أ�صال عاما يف جمال تنظيم
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
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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 .
وبتطبيق ما تقدم على احلاالت املعرو�ضة ف�إنه ملا كان الثابت من الأوراق �أنه
قد مت تكليف املعرو�ضة حاالتهم ب�أعباء وظيفية �أخرى بوزارة .............
بالإ�ضافة �إىل �أعباء وظيفتهم الأ�صلية  ،ف�إنه يجب �صرف تلك املكاف�أة باعتبارها
حقا قانونيا توافر مناط ا�ستحقاقه و�صرفه لهم يف �إطار الن�سب املحددة قانونا .
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  ،ومقت�ضى ذلك �أن ينق�ضي احلق يف املكاف�أة ال�شهرية
عن املدة ال�سابقة على خم�س �سنوات من تاريخ تقدمي طلب �صرف املكاف�أة ما مل
يثبت تقدمي املوظفني املعرو�ضة حاالتهم الطلبات يف تاريخ �سابق على ذلك .
لذلك انتهى الر�أي �إىل �أحقية موظفي وزارة  ............املعرو�ضة حاالتهم
واملرفقة بالكتاب امل�شار �إليه يف �صرف املكاف�أة ال�شهرية املقررة نظري تكليفهم
ب�أعباء وظائف �أخرى بالإ�ضافة �إىل �أعباء وظائفهم الأ�صلية مع مراعاة �أحكام
التقادم اخلم�سي  ،وفقا ملا �سبق ذكره وعلى النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و2013/631/ 1 / 55 /م ) بتاريخ 2013/3/25م
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()19
بتاريخ 2013/3/27م
 - 1عقد  -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
يقررها القانون  -مقت�ضى تلك القاعدة  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه
وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -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  -عدم قانونية قيام اجلهة الإدارية بتعديل قيمة العقد  -تطبيق .

 - 2نظرية الظروف اال�ستثنائية � -شروط انطباقها .
امل�ستقر عليه فقها وق�ضاء و�إفتاء هو �أن مقت�ضيات �ضمان �سري املرفق العام
بانتظام ّ
واطراد  ،كما توجب على املتعاقد اال�ستمرار يف تنفيذ العقد  ،ولو كان
هذا التنفيذ ع�سريا  ،ف�إنها ت ُـن�شئ له حقا يف التوازن املايل للعقد  -م�ؤداه  -التزام
جهة الإدارة املتعاقدة بتعوي�ضه تعوي�ضا جزئيا عما قد يكون قد حلقه من خ�سارة
نتيجة لهذا التنفيذ � -أ�سا�س ذلك  -نظرية الظروف اال�ستثنائية  -ي�ستلزم �إعمال
هذه النظرية وجود ظروف ا�ستثنائية �أيا كانت طبيعتها ( �سيا�سية �أو اقت�صادية �أو
طبيعية ) عند تنفيذ العقد مل تكن متوقعة عند �إبرامه  ،وال ي�ستطيع املتعاقد دفعا
لها  ،و�أن يتم تنفيذ العقد الإداري تنفيذا كامال  ،و�أن تختل اقت�صاديات العقد ب�سبب
تلك الظروف  ،ب�أن يلحق املتعاقد من جراء التنفيذ خ�سارة فادحة  -تطبيق .
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فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ........بتاريخ  ......املوافق ..........
ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي عن مدى قانونية الزيادة التي �أجرتها وزارة .........
على قيمة العقود املوقعة مع �شركة  .........ب�ش�أن توفري خدمات التغذية
والنظافة والغ�سيل لبع�ض . ...........
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن وزارة .........
�أبرمت ع�شرة عقود مع �شركة  ، ..............منها ت�سعة عقود مو�ضوعها
تقدمي خدمات التموين والغذاء لـ ، ...................والعقد الأخري مو�ضوعه
تقدمي خدمات  .........التابع للمديرية العامة  .......مبحافظة ، ........
وجميعها ملدة � 36شهرا اعتبارا من  ...........وحتى  ، ...........وذلك يف
�إطار املناق�صة رقم  ...............التي وافق جمل�س  ............على �إ�سنادها
�إىل ال�شركة املذكورة .
وتذكـــرون �أنه نظــرا لزيــادة الأ�سعار ال�سوقية للمواد الغذائيــة  ،تقدمــت
�شركة  ..........بتاريخ  .............بطلب للوزارة لزيادة قيمة العقود امل�شار
�إليها بن�سبة ال تقل عن ( )%20مبا يعادل مبلغ ( .........ر.ع) .............
رياال عمانيا  ..........بي�سة  ،متم�سكة يف حال عدم املوافقة على هذا الطلب
ب�إنهاء تلك العقود ب�إرادتها املنفردة بعد �إخطار الوزارة ومنحها مهلة �ستة �أ�شهر
عمال بالإجازة املخولة لها مبوجب ن�صو�صها  ،و�أنه قد مت يف حينه عر�ض املو�ضوع
على جمل�س  ..............الذي �أفاد ب�أنه طاملا مت توقيع العقود مع ال�شركة
املنفذة ف�إن بنودها و�شروطها ت�صبح مرجعا لكل ما ين�ش�أ من نزاعات �أو مطالبات
باعتبارها �شريعة املتعاقدين و�أ�سا�س الف�صل فيما بينهم  ،و�أنه على الوزارة النظر
يف هذه املطالبات والف�صل فيها وفق �أحكام وبنود العقود  ،ومبا يتفق وم�صلحتها ،
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وبناء عليه وحتى ال تت�أثر اخلدمة املقدمة للمر�ضى فقد قامت الوزارة بالتفاو�ض
مع ال�شركة املذكورة حول ذلك  ،وقد �أ�سفر هذا التفاو�ض عن توقيع مالحق لتلك
العقود بزيادة قيمـة كـل منها بن�سبة ( )%15للفرتة املتبقية مـن مـدة التنفيـذ ،
ومقدارها (� )24شهرا اعتبارا من � ، ...........إال �أن وزارة ................
ر�أت �ضرورة الوقوف على مدى قانونية الزيادة التي �أجرتها الوزارة على العقود
امل�شار �إليها حتى يت�سنى لها �صرف املبالغ املرتتبة على هذه الزيادة .

وعليه تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين .
وردا على ذلك نفيد ب�أن القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء يف االلتزامات
التعاقدية تق�ضي بــ�أن العقد �شريعة املتعاقدين  ،فـال يجوز نق�ضــه �أو تعديلـه
�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 .
وبناء عليه  ،وملا كانت ن�صو�ص العقود امل�شار �إليها قد خلت من �أي حكم يق�ضي
بالتزام وزارة  .............بتعديلها على نحو يق�ضي بزيادة قيمتها عن املتفق
عليه تعوي�ضا ل�شركة  ..............عما يكون قد �أ�صابها من �أ�ضرار نتيجة زيادة
�أ�سعار ال�سوق  ،ومن ثم تكون مطالبة ال�شركة بتاريخ  .............بتعديل تلك
العقود بزيادة قيمتها بن�سبة ال تقل عن ( )%20مبا يعادل ( ..............ر.ع)
 ...........رياال عمانيا  ............بي�سة  ،غري قائمة على �سند من العقد ،
وي�ضحى امتثال وزارة  ...........لهذا املطلب غري قائم على �سند من القانون
لكونها غري ملزمة قانونا ب�أكرث مما ورد الن�ص عليه يف تلك العقود .
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وال ينال من ذلك ما ت�ضمنته مطالبة �شركة  ...............من تهديد
ب�إنهاء العقود امل�شار �إليها ب�إرادتها املنفردة يف حال عدم املوافقة على مطلبها
بزيادة قيمة تلك العقود بن�سبة معينة عمال بن�ص البند ( )3 - 22منها الذي ين�ص
على �أنه  " :يحق للمتعهد �إنهاء التعاقد لأي �سبب بعد �إ�شعار الوزارة على الأقل ()6
�ستة �أ�شهر"  ،حيث �إن هذا الن�ص مبا ت�ضمنه من تخويل املتعاقد �صالحية �إنهاء
التعاقد لأي �سبب بعد �إ�شعار الوزارة قبل ذلك ب�ستة �أ�شهر على الأقل  ،ال يعد ن�ص
�إذعان يوجب على وزارة  ...........النزول على �إرادة املتعهد وتلبية مطالبه
كلما هدد با�ستخدام تلك ال�صالحية ولو كانت مطالبه غري قانونية � ،إذ �إن الإطار
احلاكم لتنفيذ هذا العقد  -وفقا للم�ستقر عليه يف تنفيذ العقود � -أن يكون هذا
التنفيذ مبا يتفق ومبد�أ ح�سن النية  ،ومن ثم ف�إن كل خروج على هذا املبد�أ  -مبا
يف ذلك التهديــد ب�إنهــاء العقـود قبل مدتها بالإرادة املنفـردة لأ�سبـاب غيــر
قانونية  -يعد ف�شال من ال�شركة يف التقيد بتنفيذ التزاماتها  ،يحق معه للوزارة
وفقا حلكم البند ( )7 - 20من العقود ذاتها م�صادرة �سند الأداء  ،والتو�صية ب�إ�سناد
االتفاقية لأي مقاول �أو متعهد �آخر .ال �سيما و�أن مهلة الأ�شهر ال�ستة الواجب على
املتعاقد مراعاتها بني الإخطار بالعزم على اتخاذ قرار الإنهاء واتخاذ هذا القرار
تعد فرتة كافية لقيام الوزارة ب�إ�سناد العقد ملقاول �أو متعهد �آخر دون م�سا�س
ب�سريان املرفق لأي معوقات حتول دون �سريه بانتظام ّ
واطراد .
وحيث �إنه ولئن كان ذلك كذلك � ،إال �أن امل�ستقر عليه فقها وق�ضاء و�إفتاء هو
�أن مقت�ضيات �ضمان �سري املرفق العام بانتظام ّ
واطراد  ،كما توجب على املتعاقد
اال�ستمرار يف تنفيذ العقد  ،ولو كان هذا التنفيذ ع�سريا  ،ف�إنها ت ُـن�شئ له حقا
يف التوازن املايل للعقد يخل�ص يف التزام جهة الإدارة املتعاقدة بتعوي�ضه تعوي�ضا
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جزئيــا عمــا قد يكون قد حلقه من خ�سارة نتيجة لهــذا التنفيذ  ،وذلك يف �إطار
ما ي�سمى بنظرية الظروف اال�ستثنائية  ،والتي ي�ستلزم �إعمال حكمها توافر الآتي :
 وجـود ظـروف ا�ستثنائيـة �أيـا كانـت طبيعتهـا � -سيا�سيـة �أو اقت�صاديـة�أو طبيعية  -عند تنفيذ العقد  ،مل تكن متوقعة عند �إبرامه  ،وال ي�ستطيع
املتعاقد دفعا لها .
	�أن يتم تنفيذ العقد الإداري تنفيذا كامال .	�أن تختل اقت�صاديات العقد ب�سبب تلك الظروف  ،ب�أن يلحق املتعاقد -من جراء التنفيذ  -خ�سارة فادحة .
(يراجـــع فــــــي هـــذا ال�سيــــــاق فتـــــوى وزارة ال�شـــــ�ؤون القانونيـــــة
رقم و�ش ق/م و 2008/1607/5/44/بتاريخ 2008/10/15م )
بناء على ذلك  ،وملا كان البني من الأوراق �أن العقود حمل طلب الر�أي قد ن ّفذت
تنفيذا كامال  ،ف�إنه يحق لوزارة � ............إعمال �أحكام نظرية الظروف
اال�ستثنائية يف عالقاتها ب�شركة  .................يف �إطار تلك العقود  ،وذلك
متى توافرت �شروطها على النحو املبني �سلفا .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم قانونية ما قامت به وزارة  ..........من تعديل
العقود الع�شرة حمل طلب الر�أي بزيادة قيمة كل منها بن�سبة ( ، )%15ودون
الإخالل بحقها يف �إعمال نظرية الظروف اال�ستثنائية يف �إطار تلك العقود متى
توافرت �شروطها  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و2013/636/1/7 /م) بتاريخ 2013/3/27م
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()20
بتاريخ 2013/3/27م
اعتماد �أكادميي  -نظام الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  - 2010/54خ�ضوع م�ؤ�س�سات التعليم العايل للأنظمة واملعايري
والإجراءات اخلا�صة باالعتماد الأكادميي التي ت�ضعها الهيئة العمانية لالعتماد
الأكادميي .
�ألزم امل�شرع مبوجب نظام الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2010/54م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية واخلا�صة وغريها من
اجلهات املعنية بالتقيد بالأنظمة واملعايري والإجراءات اخلا�صة باالعتماد الأكادميي
التي ت�ضعها الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي  -كما ناط بالهيئة تنظيم جودة
التعليم العايل يف ال�سلطنة واملحافظة على امل�ستوى الذي يحقق املعايري الدولية
وت�شجيع م�ؤ�س�سات التعليم العايل على حت�سني جودتها الداخلية  -م�ؤدى ذلك -
�أن م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية واخلا�صة وغريها من اجلهات املعنية ملزمة
بالتقيد بالأنظمة واملعايري والإجراءات اخلا�صة باالعتماد الأكادميي التي ت�ضعها
الهيئة  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ......:امل�ؤرخ  ..........املوافق .............
ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول مدى �إلزامية خ�ضوع م�ؤ�س�سات التعليم العايل
لعمليات االعتماد الأكادميي التي تقوم بها الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أنه بتاريخ ...........
�أبدى  ...................مالحظته بوجوب تقا�ضي الهيئة العمانية لالعتماد
الأكادميي ر�سوما نظري قيامها بتدقيق جودة م�ؤ�س�سات التعليم العايل �إعماال
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حلكم املادة ( )18من نظام الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  ، 2010/54ويف �ضوء هذه املالحظة �أثار عدد من ...............
حتفظا ب�ش�أن فر�ض ر�سوم على هذه امل�ؤ�س�سات نظري اعتمادها كم�ؤ�س�سات
واعتماد الربامج التي تطرحها خ�شية ان�سحابها من عمليات االعتماد امل�ؤ�س�سي
والرباجمي الذي تقوم به الهيئة يف حال فر�ض ر�سوم عليها  ،الأمر الذي ر�أى
معه  ....................ا�ستطالع ر�أي هذه الوزارة يف مدى �إلزامية خ�ضوع
م�ؤ�س�سات التعليم العايل لعمليات االعتماد الأكادميي التي تقوم بها الهيئة .

و�إزاء ذلك تطلبون الر�أي يف املو�ضوع .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )7من نظام الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/54تن�ص على �أن " تلتزم م�ؤ�س�سات التعليم
العايل احلكومية واخلا�صة  ،وغريها من اجلهات املعنية  ،بالأنظمة واملعايري
والإجراءات اخلا�صة باالعتماد الأكادميي التي ت�ضعها الهيئة  ،ومبوافاتها مبا
تطلبه من بيانات و�إح�صاءات تراها �ضرورية ملمار�سة اخت�صا�صاتها ".
كما تن�ص املادة ( )8من هذا النظام على �أن " تعمل الهيئة على تنظيم جودة
التعليم العايل بال�سلطنة مبا ي�ضمن له اال�ستمرار يف املحافظة على امل�ستوى الذي
يحقق املعايري الدولية وت�شجيع م�ؤ�س�سات التعليم العايل على حت�سني جودتها
الداخلية  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
�أ  -و�ضع نظام يت�ضمــن معاييــر و�إجــراءات تدقيق اجلــودة واالعتمــاد
امل�ؤ�س�سي والرباجمي مل�ؤ�س�سات التعليم العايل  ،و�إجراءات االعرتاف
بربامج التعليم العايل الأجنبية يف ال�سلطنة .
ب  -تدقيق جودة م�ؤ�س�سات التعليم العايل .
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ج  -اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل وفقا للمعايري املقررة يف هذا ال�ش�أن .
د  -اعتماد برامج التعليم العايل وفقا للمعايري املقررة يف هذا ال�ش�أن ،
واالعرتاف بالربامج الأكادميية الأجنبية املطروحة يف ال�سلطنة . " ...
وامل�ستفاد من هذين الن�صني �أن امل�شرع �ألزم م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية
واخلا�صة وغريها من اجلهات املعنية بالتقيد بالأنظمة واملعايري والإجراءات اخلا�صة
باالعتماد الأكادميي التي ت�ضعها الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي  ،وناط
بالهيئة تنظيم جودة التعليم العايل يف ال�سلطنة واملحافظة على امل�ستوى الذي
يحقق املعايري الدولية وت�شجيع م�ؤ�س�سات التعليم العايل على حت�سني جودتها
الداخلية عن طريق قيامها بو�ضع نظام يت�ضمن معايري و�إجراءات تدقيق اجلودة
واالعتماد امل�ؤ�س�سي والرباجمي مل�ؤ�س�سات التعليم العايل  ،ف�ضال عن االعرتاف
بربامج التعليم العايل الأجنبية يف ال�سلطنة  ،وتدقيق جودة م�ؤ�س�سات التعليم
العايل  ،واعتماد براجمها التعليمية  ،واالعرتاف بالربامج الأكادميية الأجنبية
املطروحة يف ال�سلطنة .
وبناء على ما تقدم  ،يت�ضح جليا �أن م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية
واخلا�صة وغريها من اجلهات املعنية ملزمة بالتقيد بالأنظمة واملعايري والإجراءات
اخلا�صــة باالعتمــاد الأكادميي التي ت�ضعهــا الهيئة طبقا ل�صريح حكــم املادة ()7
من نظام الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي امل�شار �إليه .
لذلك انتهى الر�أي �إىل �إلزامية خ�ضوع م�ؤ�س�سات التعليم العايل لعمليات
االعتماد الأكادميي التي تقوم بها الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2013/654/7/49/م) بتاريخ 2013/3/27م .
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()21
بتاريخ 2013/3/27م
م�أمور ال�ضبط الق�ضائي  -قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  - 99/97عدم �إلزام م�أمور ال�ضبط الق�ضائي ب�أداء ميني معينة قبل القيام
بواجبات وظيفته خللو القانون من مثل هذا االلتزام .
حدد امل�شرع يف قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97
م�أموري ال�ضبط الق�ضائي  ،وح�صرهم يف فئتني  :الأوىل  :يتمتع �أفرادها بتلك
ال�صفة بحكم وظائفهم  .والثانية  :يتمتع �أفرادها بتلك ال�صفة يف تطبيق قوانني
معينة يف نطاق �أعمال وظائفهم مبوجب قرار من وزير العدل برت�شيح من الوزير
املخت�ص  -كما بني امل�شرع اخت�صا�صات م�أمور ال�ضبط الق�ضائي دون تفرقة بني
الفئتني  ،وتتمثل يف البحث عن اجلرائم ومرتكبيها وجمع اال�ستدالالت و�إجراء
املعاينات الالزمة لت�سهيل حتقيق الوقائع التي تبلغ �إليهم  ،واتخاذ جميع الو�سائل
الالزمة للمحافظة على �أدلة اجلرمية  -يخ�ضع م�أمورو ال�ضبط الق�ضائي يف
ممار�ستهم لهذه الوظيفة لإ�شراف االدعاء العام  -خلت ن�صو�ص قانون الإجراءات
اجلزائية من ن�ص يق�ضي ب�إلزام م�أمور ال�ضبط الق�ضائي �أيا كانت الفئة التي ينتمي
�إليها ب�أداء ميني معينة قبل القيام بواجبات وظيفته  -م�ؤدى ذلك � -أن م�أموري
ال�ضبط الق�ضائي غري ملزمني بح�سب الأ�صل ب�أداء ميني معينة قبل مبا�شرة
مهام وظائفهم  ،ما مل تن�ص على خالف ذلك ن�صو�ص قانونية خا�صة  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتابكم رقم  .............. :بتاريخ .....................
املوافق  .................ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى �إمكانية
�أداء ق�سم اليمني القانونية للموظفني حاملي �صفة ال�ضبطية الق�ضائية �أمام رئي�س
الوحدة .
ويخلــ�ص املو�ضوع  -ح�سبمـا يبني من كتابكـم امل�شــار �إليـــه � -أنه ا�ستنـــادا
�إىل ما ورد يف املادة ( )3من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم
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ال�سلطاين رقم  2001/114ويف �إطار حر�ص وزارة  .................على تطبيق
القوانني من خالل م�أموري ال�ضبط الق�ضائي ح�سب الأنظمة والقوانني املعمول بها
يف الوزارة  ،ف�إنكم تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى �إمكانية �أداء ق�سم
اليمني القانونية للموظفني حاملي �صفة ال�ضبط الق�ضائية �أمام رئي�س الوحدة .

وردا على ذلك نفيد ب�أنه :
تن�ص املادة ( )30من قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  99/97على �أنه " :يقوم م�أمورو ال�ضبط الق�ضائي بالبحث عن اجلرائم
ومرتكبيها وجمع اال�ستدالالت و�إجراء املعاينات الالزمة لت�سهيل حتقيق الوقائع
التي تبلغ �إليهم  ،وعليهم �أن يتخذوا جميع الو�سائل الالزمة للمحافظة على �أدلة
اجلرمية " .
وتن�ص املادة ( )31منه على �أنه  " :م�أمورو ال�ضبط الق�ضائي يف دوائر
اخت�صا�صهم :
�	- 1أع�ضاء االدعاء العام .
� - 2ضباط ال�شرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة �شرطي .
� - 3ضبـاط جهـات الأمـن العام  ،والرتـب النظاميـة الأخـرى بدءا من رتبة
جندي .
 - 4الوالة ونوابهم .
 - 5كل من تخوله القوانني هذه ال�صفة .
ويجوز بقرار من وزير العدل  -باالتفاق مع الوزير املخت�ص  -تخويل بع�ض املوظفني
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية بالن�سبة �إىل اجلرائم التي تقع يف دوائر اخت�صا�صهم ،
وتكون متعلقة ب�أعمال وظائفهم " .
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وتن�ص املادة ( )32من القانون ذاته على �أن  " :يكون م�أمورو ال�ضبط الق�ضائي
خا�ضعيـن لإ�شـراف االدعاء العـام فيمــا يتعلـق ب�أعمـال وظائفهـم  ،وللمدعـي
العـام �أن يطلـب �إىل اجلهـة املخت�صة النظر يف كـل مـا يقـع منهـم من خمالفـات
�أو تق�صري يف عملهم �أو يطلب رفع الدعوى الت�أديبية  ،وذلك دون �إخالل برفـع
الدعوى العمومية " .
وتنـــ�ص املادة ( )11من قانــون االدعــاء العــام ال�صــادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  99/92على �أن ":ي�ؤدي �أع�ضاء االدعاء العام قبل مبا�شرة وظائفهم اليمني
الآتية :
" �أق�سم بالله العظيم �أن �أكون �أمينا على الدعوى العمومية  ،و�أن �أ�سهر على تطبيق
القوانني وتنفيذ الأحكام بكل حياد وعدالة "
ويكون �أداء املدعـي العـام اليمني �أمام جاللة ال�سلطان بح�ضور املفت�ش العام
لل�شرطة واجلمــارك  ،ويكون �أداء �شاغلي وظائف االدعاء العـام الأخـرى �أمـام
املفت�ش العام بح�ضور املدعي العام  ،ويثبت ذلك يف �سجل خا�ص " .
وتن�ص املادة الثانية من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/25با�ستقالل االدعاء
العام على �أنه " :يتوىل املدعي العام �صالحيات املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك
املن�صو�ص عليها يف قانون االدعاء العام امل�شار �إليه " .
وتن�ص املادة ( )3من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2001/114على �أنه  " :يكون ملفت�شي البيئة والأ�شخا�ص الذين ي�صدر
بتحديدهم قرار من وزير العدل  -باالتفاق مع الوزير � -صفة ال�ضبطية الق�ضائية
يف تطبيق هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة لها " .
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ومفاد هذه الن�صو�ص �أن امل�شرع حدد يف قانون الإجراءات اجلزائية م�أموري
ال�ضبط الق�ضائي  ،وح�صرهم يف فئتني  ،الأوىل يتمتع �أفرادها بتلك ال�صفة بحكم
وظائفهم ك�أع�ضاء االدعاء العام  ،و�ضباط ال�شرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا
من رتبة �شرطي  ،و�ضبـاط جهات الأمـن العام والرتب النظامية الأخــرى بــدءا
من رتبة جندي  ،والوالة ونوابهم  ،وغريهم ممن ن�صت القوانني على منحهم تلك
ال�صفة  ،كل يف دائرة اخت�صا�صه  ،والفئة الثانية يتمتع �أفرادها بتلك ال�صفة
يف تطبيق قوانني معينة يف نطاق �أعمال وظائفهم مبوجب قرار من وزير العدل
برت�شيح من الوزير املخت�ص  ،وبني امل�شرع اخت�صا�صات م�أمور ال�ضبط الق�ضائي
دون تفرقة بني الفئتني  ،والتي تخل�ص يف البحث عن اجلرائم ومرتكبيها وجمع
اال�ستدالالت و�إجراء املعاينات الالزمة لت�سهيل حتقيق الوقائع التي تبلغ �إليهم ،
واتخـاذ جميـع الو�سائل الالزمة للمحافظــة على �أدلــة اجلرميــة  ،و�أخ�ضعهـــم
يف ممار�ستهم لهذه الوظيفة لإ�شراف االدعاء العام حيث �أجــاز للمدعــي العـــام
�أن يطلب �إىل اجلهة املخت�صة النظر يف كل ما يقع منهم من خمالفات �أو تق�صري
يف عملهم � ،أو يطلب رفع الدعوى الت�أديبية  ،وذلك دون �إخالل برفع الدعوى
العمومية  ،وقد خلت ن�صو�ص قانون الإجراءات اجلزائية من ن�ص يق�ضي ب�إلزام
م�أمور ال�ضبط الق�ضائي � -أيا كانت الفئة التي ينتمي �إليها  -ب�أداء ميني معينة قبل
القيام بواجبات وظيفته .
وبناء على ما تقـدم  ،ف�إن م�أموري ال�ضبط الق�ضائي بح�سب الأ�صل يكونون
غيـر ملزمـني بـ�أداء ميني معينة قبل مبا�شرة مهام وظائفهــم  ،مــا لــم تنــ�ص
على خالف ذلك ن�صو�ص قانونية خا�صة  ،كما هو احلال بالن�سبة لأع�ضاء االدعاء
العام .
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وملا كانت ن�صو�ص قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2001/114ذات ال�صلة باحلالة املعرو�ضة  ،قد خلت من ن�ص يق�ضي
بوجوب �أداء من يتمتعون ب�صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف نطاق تطبيقه �أي ميني
�أمام �أي جهة قبل توليهم مهام �أعمالهم  ،ف�إنه ال يجوز قانونا �إلزامهم ب�أداء هذه
اليمني .
وال يجوز يف هذا املقام القيا�س على �أع�ضاء االدعاء العام الذين �أفرد لهم
امل�شرع يف قانون االدعاء العام ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  99/92ن�صا يف
هذا اخل�صو�ص  ،هو ن�ص املادة ( )11الذي يق�ضي ب�إلزام ع�ضو االدعاء العام
مبا�شرته مهام وظيفته �أداء اليمني املبينة �صيغتها يف هذا الن�ص  ،وهو ن�ص
خا�ص ورد ا�ستثناء من الأ�صل العام املقرر ب�ش�أن م�أموري ال�ضبط الق�ضائي  ،فال
يجوز القيا�س عليه �أو التو�سع يف تف�سريه  ،ف�ضال عن �أن علة ا�ستلزام هذا الق�سم
بالن�سبة لأع�ضاء االدعاء العام لي�س �صفتهم م�أمورين لل�ضبط الق�ضائي  ،و�إمنا
�صفتهم �أع�ضاء باالدعاء العام الأمني على الدعوى العمومية  ،ملا تخوله لهم هذه
ال�صفة الأخرية من �صالحيات كبرية ووا�سعة تنطوي على م�سا�س باحلريات
ال�شخ�صية  ،وحرمة احلياة اخلا�صة كالقب�ض على الأفراد وتفتي�شهم و�س�ؤالهم
وا�ستجوابهم وحب�سهم احتياطيا على ذمة التحقيق  ،ودخول امل�ساكن والأماكن
اخلا�صة وتفتي�شها  ،و�إحالة املتهمني للمحكمة اجلزائية املخت�صة  ،ويعد الق�سم
�ضمانة لعدم اجلور على هذه احلقوق من خالل �إ�ساءة تلك ال�صالحيات .
لذا انتهى الر�أي �إىل عدم جواز �إلزام على موظفي وزارة .............
املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية �أداء ق�سم �أو ميني �أمام �أي جهة قبل مبا�شرتهم
مهام وظائفهم .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و2013/637/ 1 / 57 /م) بتاريخ 2013/3/27م .
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()22
بتاريخ 2013/3/30م
 - 1اخت�صا�ص  -وزارة التعليم العايل  -هي اجلهة املخت�صة بتنفيذ قانون البعثات
واملنح والإعانات الدرا�سية و�إ�صدار الئحته التنفيذية .
حظر امل�شرع مبقت�ضى �أحكام النظام الأ�سا�سي للدولة على �أي جهة بالدولة  ،ومن
بينها وحدات اجلهاز الإداري للدولة � ،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  -عهد امل�شرع �إىل وزارة التعليم العايل  ،دون غريها ،
االخت�صا�ص بتنفيــذ قانــون البعثــات واملنح والإعانات الدرا�سية و�إ�صـدار الئحته
التنفيذية  -تطبيق .

 - 2موظف  -تدريب  -التزام وحدات اجلهاز الإداري للدولة بالعمل على تدريب
موظفيها وفقا ملتطلبات العمل وخطط التدريب املعتمدة .
�أوجب امل�شرع مبوجب قانون اخلدمة املدنية التدريب على جميع املوظفني و�ألزم
الوحدات التي يعملون بها بالعمل على تدريب موظفيها املعينني بغري طريق
التعاقد وفقا ملتطلبات العمل وخطط وبرامج التدريب يف �ضوء خطط التنمية
العامة ويف حدود الإمكانيات املتاحة  ،على �أن ت�ضع هذه الوحدات خططها
ال�سنوية للتدريب وفقا للأ�س�س واملعايري التي ت�ضعها وزارة اخلدمة املدنية يف هذا
ال�ش�أن  -بينت الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية �أهداف التدريب والأحكام
املتعلقة ب�إيفاد املوظف للتدريب �سواء كان داخل ال�سلطنة �أم خارجها  -تطبيق .
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 - 3اخت�صا�ص  -االخت�صا�صات املعقـودة لأ�شخـا�ص القانـون العـام  -قواعد
االخت�صا�ص من النظام العام .
امل�ستقـر عليـه �أن االخت�صا�صـات املعقودة قانونـا لأ�شخا�ص القانون العام تقابـل
الأهلية بالن�سبة للأفراد و�أن قواعد االخت�صا�ص تتعلق بالنظام العام  ،فللم�شرع
ح�صريــا بيان حدودهـا ومداها  ،وذلك مبوجب �سند �إن�شائها ونظامها القانوين
 مقت�ضـــى ذلك  -ال يجــوز لتلك الأ�شخــا�ص التنـازل عنهـــا �أو االنتقــا�صمنهــا �إال يف احلدود التي بينها امل�شرع  ،كما ال يجوز لها جتاوز احلدود واملدى
الذي ر�سمه امل�شرع لتلك االخت�صا�صات وال�صالحيات انحرافا منها عن الأهداف
التي �أن�شئت لأجلها  ،كما �أن امل�شرع حدد ح�صرا لوحدات اجلهاز الإداري للدولة
اخت�صا�صــات معينة متـار�س كل منها اخت�صا�صاتها املر�سومــة لها دون حيـــد
�أو انحراف عما �أن�شئت من �أجله وبح�سب املرفق القوامة عليه  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ................. :امل�ؤرخ ................
املوافق  ...........ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين يف مدى اخت�صا�ص وزارة
 ............ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية للتدريب والبعثات واملنح والإعانات
الدرا�سية ملوظفي وزارة . ...............
وتخلــ�ص وقائـــع املو�ضـوع  -ح�سبما يبني من الأوراق املرفقـة بــه  -يف �أنـه
تبني  .................من خالل رقابته على �أعمال وزارة ................
�أنها �أ�صدرت بتاريخ  ..............املوافق  .............الالئحة التنظيمية
للتدريب والبعثات واملنح والإعانات الدرا�سية ملوظفي وزارة ال�صحة ال�صادرة
مبوجب القرار الوزاري رقم  ، 2006/64مما حدا � ................إىل خماطبة
وزارة  ..........ر�سميا وذلك بتاريخ  .............املوافق ................
انتهى فيها �إىل �أن الالئحة املذكورة ت�ضمنت بع�ض الأحكام املتعار�ضة مع قانون
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البعثات والئحته التنفيذية باملخالفة لالخت�صا�صات املمنوحة لوزارة ............
الأمر الذي يكون معه تلك الالئحة قد �صدرت من غري خمت�ص .
وتذكرون معاليكم �أن وزارة � ..............أفادت بتاريخ .............
املوافق  ..............بالت�أكيد على ما انتهى �إليه  .........من ر�أي ب�ش�أن تلك
الالئحة و�أنها ب�صدد تعديل تلك الالئحة يف القريب العاجل .
وت�ستطلعون معاليكم الر�أي ب�ش�أن مدى اخت�صا�ص وزارة .....................
ب�إ�صدار الالئحة املذكورة يف ظل عدم وجود تفوي�ض ت�شريعي يخولها �إ�صدار
الالئحة .
وردا علـى ذلك نفيـد بــ�أن املــادة ( )80من النظام الأ�سا�سـي للدولة ال�صــادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/101تن�ص على �أنه  " :ال يجوز لأية جهـة فـي الدولــة
�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 " .
وتنــ�ص املادة ( )54من قانــون اخلدمــة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانــي
رقــــم  2004/120علـــى �أنــه  ":التدريـــب واجــب علـى جميــع املوظفــــني ،
ويتعني على الوحدات العمل على تدريب املوظفني املعينني بغيــر طريـق التعاقد
بجميع درجاتهم وم�ستوياتهم الإدارية والفنية والكتابية واملهنية واحلرفية وفقا
ملتطلبــات العمــل وخطــط وبرامج التدريــب يف �ضـوء خطط التنميـة العامــة
ويف حدود الإمكانيات املتاحة " .
وتن�ص املادة ( )56من ذات القانون على �أنه  " :ت�ضع وزارة اخلدمة املدنية
الأ�س�س واملعايري اخلا�صة ب�إعداد خطط التدريب ال�سنوية للوحدات مبا يتفق
وطبيعة عمل كل وحدة وذلك بعد التن�سيق معها  ،ويتعني على هذه الوحدات
�إعداد خططها ال�سنوية للتدريب وفقا لتلك الأ�س�س واملعايري" .
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وتن�ص املادة ( )93من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بقرار
رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية رقم  2010/9على �أنه " :يكون تدريب املوظفني داخل
ال�سلطنة �أو خارجها بهدف رفع كفاءتهم واالرتقاء مب�ستويات الأداء والإجناز
باجلهاز الإداري للدولة من خالل تنمية قدراتهم " .
وتن�ص املادة ( )94من ذات الالئحة على �أنه  " :يكون �إيفاد املوظفني للتدريب
وفقا خلطة التدريب ال�سنوية املعتمدة والربنامج التدريبي املعد بناء عليها
ومبراعاة طبيعة الأعمال املرتبطة بهذا الربنامج  ،و�إذا كان التدريب مبوجب
منحة تدريبية تعني �أن تكون مقدمة من جهات معتمدة .
ويجــب �إذا كــان التدريــب خارج ال�سلطنة بهدف �إجادة �أي من اللغــات الأجنبيـة
�أن يكون للح�صول على م�ستوى ال متنحه جهات التدريب داخل ال�سلطنة" .
وتن�ص املادة ( )5من نظـام املجل�س العمانــي لالخت�صا�صـات الطبيــة املرفــق
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/31معدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/93على �أنه :
" يهدف املجل�س �إىل �إعداد وت�أهيل ورفع كفاءة الأطباء وتطوير �أدائهم املهني
و�إثراء الفكر العلمي لديهم  ،والو�صول �إىل االعرتاف الدويل برباجمه التدريبية " .
وتن�ص املادة ( )12من ذات النظام امل�شــار �إليه معدلــة باملر�سوم ال�سلطانــي
رقم  2011/93على �أنه " :دون الإخالل باالخت�صا�صات املعقودة لكل من املجل�س
التنفيذي والرئي�س التنفيذي  ،يخت�ص جمل�س الأمناء ب�إقرار اللوائح و�إ�صدار
القرارات والتو�صيات واتخاذ الإجراءات الالزمة ملمار�سة االخت�صا�صات املن�صو�ص
عليها يف املادة ( )6من هذا النظام  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
�	- 1إقـرار ال�سيا�سـة العامة التـي ي�سيـر عليهـا املجلـ�س يف تدريـب الأطبــاء
يف حدود االخت�صا�صات املعقودة للمجل�س .
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 - 2اعتماد خطط وبرامج التدريب الطبي التخ�ص�صي .
 - 3اعتمـاد الهيكــل التنظيمـي للمجلـ�س والتق�سيمـات الفرعيـة وحتديـد
اخت�صا�صاتها  ،وذلك بعد موافقة وزارة املالية .
�	- 4إقرار اللوائح الفنية (لوائح تدريب الأطباء) واللوائح املالية والإدارية
والئحة �ش�ؤون املوظفني باملجل�س  ،وذلك بعد موافقة وزارة املالية .
 - 5اعتماد �شروط قبول املتدربني يف كل تخ�ص�ص وحتديد عددهم .
"......................................
وتن�ص املادة ( )11من الئحة تدريب الأطباء باملجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية املرفقة بقرار رئي�س جمل�س الأمناء رقم  " 2008/103الالئحة التنفيذية
�سابقا " على �أنه  " :يلتزم املتدرب ب�أحكام هذه الالئحة وبقواعد و�أنظمة التدريب
ال�صـادرة من املجل�س واللجــنة العلميــة للتخ�صــ�ص وبالربامج و�أنظمــة املركــز
التدريبي الذي يتدرب فيه  ،ويحظر عليه العمل يف القطاع اخلا�ص �أثناء فرتة
الربنامج التدريبي " .
وتن�ص املادة ( )12من ذات الالئحة امل�شار �إليها على �أنه  " :يحدد املجل�س مدة
التدريب الالزمة لكل برنامج تدريبي  ،ويف حالة عدم اجتياز املتدرب الربنامج
يجوز منحه مدة �إ�ضافية ال تزيد على �سنتني " .
وتن�ص املادة ( )13من ذات الالئحــة امل�شــار �إليها معدلة بقـرار رئـي�س
جمل�س الأمناء رقم  2011/2على �أنه  " :يجوز للمجل�س �إيفـاد املتـدرب للتدريب
خارج ال�سلطنة ملدة ال تزيــد علـى �ســت �سنــوات  ،ويجوز مدها ل�سنة �أخــرى
متى اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك .
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كما يجوز للمجل�س �إيفاد املتدرب حل�ضور م�ؤمترات وندوات وامتحانات
تخ�ص�صية ملدة ال تزيد على �أ�سبوعني على �أن يقدم يف جميع الأحوال ما يثبت
ح�ضوره لهذه الفعاليات " .
كمـا تنــ�ص املادة ( )2مـن املر�سـوم ال�سلطانـي رقــم  2002/83ب�إ�صـدار قانون
البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية على �أنه  " :ي�صدر وزير التعليم العايل الالئحة
التنفيذية للقانون املرافق "............
وتن�ص املادة (  )1من قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية امل�شار �إليه على
�أنه  " :يف تطبيق �أحكام القانون يكون للكلمات والعبارات التالية  ،املعنى املحدد
قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 الــــوزارة  :وزارة التعليم العايل . الـــــوزير  :وزير التعليم العايل .".......................
وتن�ص املادة (  )2من ذات القانون على �أنه  " :ت�سـري �أحكــام هذا القانــون
على البعثات الدرا�سية الداخلية �أو اخلارجية وعلى املنح والإعانات الدرا�سية .
وال ت�سري على املهام والدورات والدرا�سات التي تهدف �إىل ت�أهيل املوظفني
بوحدات اجلهاز الإداري للدولة ورفع كفاءتهم الوظيفية  ،وال ت�ؤدي �إىل احل�صول
على م�ؤهل يف التعليم دون اجلامعي �أو اجلامعي �أو درجة علمية يف الدرا�سات
العليا  ،كما ال ت�سري على حاالت �إيفاد املوظفني للدرا�سة باملعاهد التابعة للوحدات
احلكومية التي يعملون بها " .
كما ين�ص البند رقم ( )7من امللحق رقم ( )1اخت�صا�صات وزارة التعليم العايل
املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/6بتحديد اخت�صا�صات وزارة التعليم العايل
واعتماد هيكلها التنظيمي على �أنه :
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"  - 7تطبيق قانون البعثات والإعانات الدرا�سية و�إتاحة الفر�ص �أمام امل�ؤهلني
ملتابعة درا�ستهم العليا يف التخ�ص�صات التي حتتاج �إليها البالد ".
ومفاد الن�صو�ص املتقدمة �أن امل�شرع حظر مبقت�ضى �أحكام النظام الأ�سا�سي
للدولة على �أي جهة بالدولة  -ومن بينها وحدات اجلهاز الإداري للدولة � -إ�صدار
�أنظمة �أو لوائح �أو قرارات �أو تعليمات تخالـف �أحكام القوانني واملرا�سيم النافـذة
�أو املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البالد  ،ويف هذا
ال�سياق و�سد امل�شرع لوزارة التعليم العايل  -دون غريها  -االخت�صا�ص بتنفيذ
قانون البعثات والإعانات الدرا�سية و�إ�صدار الئحته التنفيذية .
وحيث �إن امل�شـرع قد �أوجـب  -مبوجـب قانـون اخلدمـة املدنيـة  -التدريــب
على جميع املوظفني و�ألزم الوحدات التـي يعملون بها بالعمل على تدريب موظفيها
املعينني بغري طريق التعاقد وفقا ملتطلبات العمل وخطــط وبرامــج التدريــب
يف �ضوء خطط التنمية العامة ويف حدود الإمكانيات املتاحة على �أن ت�ضع هذه
الوحدات خططها ال�سنوية للتدريب وفقا للأ�س�س واملعايري التي ت�ضعها وزارة
اخلدمة املدنية يف هذا ال�ش�أن  ،وبينت الالئحــة التنفيذيـة لهذا القانون  -وفقا
للن�صو�ص الآنف ذكرها � -أهــداف التدريـب والأحكام املتعلقــة ب�إيفـاد املوظــف
للتدريب �سواء كان داخل ال�سلطنة �أم خارجها .
ومن حيث �إن امل�شرع قد قرر حلكمة �أدركها �أحكاما خا�صة لتدريب الأطباء
مبوجـب �أحكـام نظـام املجل�س العماين لالخت�صا�صــات الطبيــة والئحـة تدريـب
الأطباء امل�شار �إليهما .
وحيث �إنه مـن امل�ستقر عليـه �أن االخت�صا�صـات املعقـودة قانونا لأ�شخــا�ص
القانون العام تقابل الأهلية بالن�سبة للأفراد و�أن قواعد االخت�صا�ص تتعلق بالنظام
العام  ،فللم�شرع ح�صريا بيان حدودها ومداها  ،وذلك مبوجب �سند �إن�شائها
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ونظامها القانوين  ،ومن ثم فال يجوز لتلك الأ�شخا�ص التنازل عنها �أو االنتقا�ص
منها �إال يف احلدود التي بينها امل�شرع  ،كما ال يجوز لها جتاوز احلدود واملدى
الذي ر�سمه امل�شرع لتلك االخت�صا�صات وال�صالحيات انحرافا منها عن الأهداف
التي �أن�شئت لأجلها  ،كما �أن امل�شرع حدد ح�صرا لوحدات اجلهاز الإداري للدولة
اخت�صا�صــات معينــة متـار�س كل منها اخت�صا�صاتهــا املر�سومـة لها دون حيــد
�أو انحراف عما �أن�شئت من �أجله وبح�سب املرفق القوامة عليه .
وبالبناء على ما تقدم وحيث �إن الثابت من الأوراق �أن وزارة ...............
بتاريخ  ............املوافق � ..............أ�صدرت الالئحة التنظيمية
للتدريب والبعثات واملنح والإعانات الدرا�سية ملوظفي وزارة  .......مبوجب
القرار الوزاري رقم  2006/64مت�ضمنة بع�ض الأحكام التي تتعلق مب�سائل تدريب
موظفيها وهو ما متلكه مبوجب االخت�صا�ص املعقود لها قانونا بذلك  ،غري �أن
الالئحة امل�شار �إليها قد ت�ضمنت �أي�ضا �أحكاما تتعلق بالبعثات واملنح والإعانات
الدرا�سية  ،تلك الأحكام التي هي من اخت�صا�ص وزارة التعليم العايل وفقا لقانون
البعثات والإعانات الدرا�سية امل�شار �إليه  ،ومن ثم ف�إنها تكون قد جتاوزت حدود
اخت�صا�صاتها املقررة قانونا وخرجت عن نطاق امل�شروعية �إذ ال ي�سوغ لوزارة
ال�صحة ممار�سة اخت�صا�ص و�سّ َده امل�شرع لوزارة لتعليم العايل دون غريها .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم اخت�صا�ص وزارة  ............ب�إ�صدار الالئحة
التنظيمية للتدريب والبعثات واملنح والإعانات الدرا�سية ملوظفي وزارة ........
امل�شار �إليها على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و�ش ق/م و2013/657/7/22/م) بتاريخ 2013/3/30م
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()23
بتاريخ 2013/3/30م
تخ�صي�ص  -قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به  -مناط
الإفادة من امليزة املقررة با�ستمرار معاملة املوظف ب�أحكام قانون معا�شات
ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني .
قرر امل�شرع مبوجب قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة بــه
ال�صـــادر باملر�ســـوم ال�سلطانــي رقم  2004/78ميــــزة للموظفيــن املنتقليــــن
من وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه (�سابقا) �إىل �شركة الكهرباء القاب�ضة �أو �أي
من ال�شركات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )66من القانون  -م�ؤداها � -أنه ال يجوز
�أن تقل حقوقهم ومزاياهم الوظيفية يف تلك ال�شركات عن مزاياهم وحقوقهم
الوظيفية التي كانوا يتقا�ضونها يف وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه (�سابقا) مبا
يف ذلك رواتبهم وبدالتهم وذلك يف اليوم ال�سابق لتاريخ التحويل  -كما ي�ستمر
خ�ضوعهم فيما يتعلق ب�ش�ؤونهم التقاعدية لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني  -ي�شرتط لذلك ا�ستمرار املوظف يف العمل
يف �أي كيان خلف حتى تاريخ انتهاء خدمته  -الكيان اخللف هو كل �شخ�ص
يتم التحويل �إليه طبقا ملنهاج التحويل  ،وي�شمل ال�شركات املن�صو�ص عليها يف
املادة ( )66من القانون وال�شركات اجلديدة التي تقوم �شركة الكهرباء القاب�ضة
بت�أ�سي�سها وغريها من ال�شركات التابعة لها التي تقوم بتوجيهها لغر�ض �أو
نحو توفري �سعة �إنتاجية جديدة وكذا �إدارة �أو ت�شغيل �أو �صيانة بع�ض �أ�صولها
�أو ما ي�ؤول �إليها من من�ش�آت كهربائية �أو �إنتاجية �أو �شبكات �أو ما يكون من تلك
املن�ش�آت مملوكا ملرخ�ص له �ألغيت رخ�صته عمال بحكم املادة ( )121من القانون -
مناط الإفادة من امليزة املقررة با�ستمرار معاملة املوظف ب�أحكام قانون معا�شات
ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني هــو ا�ستمرار املوظف املنتقل
يف العمل يف �أى كيان خلف حتى تاريخ انتهاء خدمته  -يتوافر هذا املناط يف
حال االنتقال من كيان خلف �إىل كيان خلف �آخر  -تطبيق .
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فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ..................بتاريخ ...............
املوافق  .............ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين حول مدى ا�ستمرارية
�سريان قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني على
املوظفني العمانيني بال�شركة العمانية  ...................يف حال نقل بع�ضهم
�إىل �شركة  ..........والبع�ض الآخر �إىل ال�شركة العمانية . ..............
وتتح�صل وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من كتاب طلب الر�أي والأوراق
املرفقة � -أن الهيئة العامة  - ............وفقا لقرار جمل�س الوزراء املوقر يف
جل�سته رقم  .........بتاريخ  - .........تقوم حاليا باتخاذ �إجراءات �إعادة
هيكلة نظام كهرباء �صاللة و�إلغاء عقد االمتياز املوقع مع �شركة ............
وقد قامت �شركة الكهرباء القاب�ضة ب�شراء �أ�سهم امل�ستثمرين ب�شركة ظفار للطاقة
متهيدا لإعادة هيكلتها .وتذكرون �أنه �سيتم ف�صل وتوزيع مهام �شركة .........
�إىل ثالث �شركات  ،بحيث تتوىل ال�شركة العمانية  ............مهام �إن�شاء
و�إدارة خطوط نقل الكهرباء  ،بينما تقوم �شركة  ............مبهام توليد
الطاقة وتتوىل �شركة  ............مهام التوزيع والإمداد  .وت�شريون �إىل �أن
هيئة تنظيم الكهرباء �ستمنح الرتاخي�ص الالزمة لل�شركات لأداء مهامها وفقا
لقانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به  .كما تبدون �أنه
يوجد لدى ال�شركة العمانية  ............مكتب  ...........يعمل به ت�سعة
موظفني عمانيني لإدارة عقد االمتياز امل�شار �إليه وت�سري عليهم �أحكام قانون
معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني وفق ما ن�ص عليه
قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به  ،ومل تعد هناك حاجة
�إىل ا�ستمرار عمل املكتب امل�شار �إليه  ،وقد تقرر نقل ه�ؤالء املوظفني �إىل �شركة
 ............وال�شركة العمانية  .............وثار خالف لدى الهيئة حول
مدى ا�ستمرارية �سريان قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة
العمانيني على املوظفني امل�شار �إليهم بعد نقلهم �إىل ال�شركتني امل�شار �إليهما .
- 220 -

وعليه ف�إنكم ت�ستطلعون الر�أي .
وردا على ذلك نفيد �أن املادة ( )1من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء
واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/78تن�ص على �أن " يف
تطبيق �أحكام هذا القانون تكون للعبارات والكلمات التالية املعاين املبينة قرين كل
منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر . .. :
الكيان اخللف � :أي �شخ�ص يتم التحويل �إليه طبقا ملنهاج التحويل  ،وي�شمل
ال�شركات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )66من هذا القانون"....
وتن�ص املادة ( )65من ذات القانون واملعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/59
على �أنه "مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )13من هذا القانون تخت�ص �شركة
الكهرباء القاب�ضة بتنفيذ �سيا�سة احلكومة التي يقرها جمل�س الوزراء ب�ش�أن
تخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به  ،وتلتزم يف ذلك بالطريقة التي
حتددها الهيئة العامة للكهرباء واملياه .
وبالإ�ضافـة �إلـى االخت�صا�صـات املعقودة لها ب�أحكـام هـذا القانـون تختـ�ص
ال�شركة بالآتي ... :
هـ  -ت�أ�سي�س �شركات جديدة �أو توجيه �أية �شركة من ال�شركات التابعة لها
وذلك لغر�ض �أو نحو توفري �سعة �إنتاجية جديدة � ،أو �إدارة �أو ت�شغيل �أو
�صيانة بع�ض �أ�صولها �أو ما ي�ؤول �إليها من من�ش�آت كهربائية �أو �إنتاجية
�أو �شبكات �أو ما يكون من تلك املن�ش�آت مملوكا ملرخ�ص له �ألغيت رخ�صته
عمال بحكم املادة ( )121من هذا القانون  ،وكل ما تقدم على النحو الذي
حتدده الهيئة العامة للكهرباء واملياه "....
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و تن�ص املادة ( )66من ذات القانون واملعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/59
على �أنه "تكون ملكية الدولة للأ�سهم يف ال�شركات الآتية من خالل ملكيتها لأ�سهم
�شركة الكهرباء القاب�ضة :
�أ 	-ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه (�ش.م.ع.م)
ب 	-ال�شركة العمانية لنقل الكهرباء (�ش.م.ع.م) ...
ط 	-ال�شركـــات التـــي يتـــم ت�أ�سي�سهــا وفقــــا حلكــــم البنديـــن (هـ  ،ح)
من املادة ال�سابقة ".
وتن�ص املادة ( )138من ذات القانون على �أنه "مع عدم الإخالل باحلقوق
واملزايا التي تقررها اللوائح املتعلقة ب�ش�ؤون املوظفني التي ت�صدرها �شركة
الكهرباء القاب�ضة �أو �أي من ال�شركات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )66من هذا
القانون ال يجوز �أن تقل احلقوق واملزايا الوظيفية للموظفني املنتقلني �إىل �أي من
تلك ال�شركات عن مزاياهم وحقوقهم الوظيفية التي كانوا يتقا�ضونها يف الهيئة
العامة للكهرباء واملياه مبا يف ذلك رواتبهم وبدالتهم وذلك يف اليوم ال�سابق
لتاريخ التحويل ".
وتن�ص املادة ( )139منـه علـى �أنـه "ا�ستثناء مـن �أحكـام قانـون الت�أمينـات
االجتماعية امل�شار �إليه ت�ستمر معاملة املوظفني املذكورين باملادة ال�سابقة ب�أحكام
قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني امل�شار �إليه
وت�سدد ا�شرتاكاتهـم وت�سـوى حقوقهم التقاعدية وفقا لأحكامــه ويكــون الكيـان
اخللف ملزما ب�سداد ا�شرتاكات املوظفني املنتقلني �إليه �إىل �صندوق املعا�شات
واملكاف�آت التي ت�شتمل على ح�صة املوظف املنتقل وح�صة الكيان اخللف ".
وتن�ص املادة ( )141من ذات القانون على �أنه "ي�شرتط للإفادة من �أحكام
املواد ( )138و( )139و( )140ال�سابقة �أن ي�ستمر املوظف املنتقل يف العمل يف �أي
كيان خلف حتى تاريخ انتهاء خدمته ".
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وحيث �إن مفاد ما تقدم �أن امل�شرع قرر ميزة للموظفني املنتقلني من وزارة
الإ�سكان والكهرباء واملياه (�سابقا) �إىل �شركة الكهرباء القاب�ضة �أو �أي من ال�شركات
املن�صو�ص عليها يف املادة ( )66امل�شار �إليها  ،م�ؤداها �أنه ال يجوز �أن تقل حقوقهم
ومزاياهم الوظيفية يف تلك ال�شركات عن مزاياهم وحقوقهم الوظيفية التي كانوا
يتقا�ضونها يف وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه (�سابقا) مبا يف ذلك رواتبهم
وبدالتهم وذلك يف اليوم ال�سابق لتاريخ التحويل  ،كما قرر لهم ميزة �أخرى
تتمثل يف ا�ستمرار خ�ضوعهم  -فيما يتعلق ب�ش�ؤونهم التقاعدية  -لقانون معا�شات
ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني  ،وذلك �شريطة ا�ستمرار
املوظف يف العمل يف �أي كيان خلف حتى تاريخ انتهاء خدمته  ،ووفقا للمواد
( )66( ، )65( ، )1من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به
ف�إن الكيان اخللف هو كل �شخ�ص يتم التحويل �إليه طبقا ملنهاج التحويل  ،وي�شمل
ال�شركات املن�صو�ص عليها يف املادة ( ، )66ومنها ال�شركة العمانية لنقل الكهرباء ،
كما ي�شمـل ال�شركات اجلديـدة التي تقــوم �شركــة الكهرباء القاب�ضة بت�أ�سي�سهـا
وغريها من ال�شركات التابعة لها التي تقوم بتوجيهها لغر�ض �أو نحو توفري �سعة
�إنتاجية جديدة وكذا �إدارة �أو ت�شغيل �أو �صيانة بع�ض �أ�صولها �أو ما ي�ؤول �إليها
من من�ش�آت كهربائية �أو �إنتاجية �أو �شبكات �أو ما يكون من تلك املن�ش�آت مملوكا
ملرخ�ص له �ألغيت رخ�صته عمال بحكم املادة ( )121من هذا القانون .
و حيـث �إنه ب�إعمـال ما تقــدم وملا كان الثابت  -وفقا ملا �أفـاد بـه كتــاب طلب
الر�أي � -أن �شركة  .......قامت ب�شراء �أ�سهم امل�ستثمرين يف �شركة ، ........
ومن ثم �أ�ضحت ال�شركة الأخيـــرة تابعـــة لهــا ومملوكة بالكامل للحكومة  ،و�إنه
جاري هيكلة ال�شركة املذكورة على غرار املتبع يف مناطق ال�سلطنة و�سيتم ف�صل
وتوزيع مهام ال�شركة على ثالث �شركات وهي ال�شركة العمانية ..............
و�شركة  .........و�شركة . .............
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وحيث �إن ال�شركة العمانية  ( ............وهي �إحدى الكيانات اخللف
املن�صو�ص عليها �صراحة يف املادة  66من القانون امل�شار �إليه ) ترغب يف
نقل بع�ض العاملني بها  -ممن يعملون مبكتبها يف � - ..........إىل �شركة
 ...........وال�شركة العمانية  ، ...............وكانت ال�شركة الأخرية
من الكيانات اخللف املن�صو�ص عليها �صراحة يف البند ( ب) من املادة ( ) 66
من القانون امل�شار �إليه  ،وكذلك ف�إن �شركة  .........قد �أ�ضحت  -بعد �شراء
�شركة الكهرباء القاب�ضة لأ�سهم امل�ستثمرين بها  -تابعة لتلك ال�شركة ومملوكة
بالكامل للحكومة وبالتايل تندرج يف مفهوم الكيان اخللف وفقا لأحكام املواد
(  ) 66 ، 65 ، 1من القانون امل�شار �إليه .
وبناء على ما تقدم  ،وملا كان مناط الإفادة من امليزة املقررة يف املادة ()139
اخلا�صة با�ستمرار معاملة املوظف ب�أحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملوظفي احلكومة العمانيني هــو ا�ستمرار املوظف املنتقل يف العمل يف �أي كيان
خلف حتى تاريخ انتهاء خدمته  ،وكان الثابت �أن املوظفني امل�شار �إليهم واملزمع
نقلهم يعملون يف �إحدى الكيانات اخللف وجاري نقلهم �إىل كيان خلف �آخر على
نحو ما �سلف بيانـه  ،ومن ثم فقد توافر يف حقهم مناط الإفـادة من حكــم املــادة
(  ) 139من القانون امل�شار �إليه .
ولذلك انتهى الر�أي �إىل ا�ستمرار �سريان قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
اخلدمة ملوظفــي احلكومــة العمانيني على املوظفني املزمع نقلهـــم مــن ال�شركــة
� ............إىل كل من �شركة  ...........وال�شركة العمانية ، ............
وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2013/658/1/58/م) بتاريخ 2013/3/30م
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()24
بتاريخ 2013/4/9م
مناق�صات  -قانون املناق�صات � -صالحيات اللجان الداخلية للمناق�صات  -عدم
جواز التفاو�ض مع �صاحب العطاء الأقل �إذا انتفت علة التفاو�ض .
ناط امل�شرع مبوجب قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/36
املعدل مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/19مبجل�س املناق�صات تويل
م�س�ؤولية جميع املناق�صات احلكومية  -ي�ستثنى من ذلك املناق�صات التي ال تتجاوز
قيمتها مليون ريال عماين  ،حيث �أ�سند م�س�ؤوليتها للجان الداخلية للمناق�صات
يف اجلهات املعنية املخاطبة ب�أحكام قانون املناق�صات  -الغاية من ذلك  -ت�سهيل
وتب�سيط �إجراءات املناق�صات احلكومية و�إ�ضفاء املزيد من املرونة عليها  -تتمثل
م�س�ؤولية اللجان الداخلية للمناق�صات يف تويل جميع ال�صالحيات املقررة
ملجل�س املناق�صات �أيا كان �صعيد ورودها يف قانون املناق�صات امل�شار �إليه وتخت�ص
مبا يخت�ص به عامة  -ي�شمل ذلك اخت�صا�ص جمل�س املناق�صات بالتفاو�ض مع
�صاحب العطاء الأقل املقرتن بتحفظات للتنازل عنها حتى يكون عطا�ؤه متفقا
و�شروط املناق�صة  -علة جواز التفاو�ض طبقا حلكم املادة ( )33من قانون املناق�صات
�أن يكون �صاحب العطاء الأقل مقرتنا بتحفظ �أو حتفظات  ،واحلكمة منه هي
جعل عطاء املتنــاق�ص متفقــا و�شروط املناق�صــة من خالل تنازله عن تلك
التحفظـات � -أثر انتفـــاء العلة  -عـدم �صالحيــة اللجنـة الداخليـة للمناق�صـــات
يف التفـاو�ض � -أ�سا�س ذلك � -أن العلة تدور مع املعلول وجودا وعدما  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتــــب املتبادلــــة بيـــن الوزارتـــني واملنتهيــــة بالكتـــاب
رقم  ..........بتاريخ  ............املوافق  .................ب�ش�أن م�شروع
�إن�شاء  .................بوالية  ..............مبحافظة ، ................
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و�إمياء �إىل طلب �سعادة وكيل وزارة  ................بتو�ضيح مدى ال�صالحية
املمنوحة واملق�صودة للجنة املناق�صات الداخلية يف اجلهات املعنية وفقا لن�ص املادة
( )15من قانون املناق�صات ال�صادر مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2008/36
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن اللجنة الداخلية
للمناق�صات بوزارة  ...............قررت يف جل�ستها رقم .............
املنعقدة بتاريخ  ...........بعد فتح مظاريف العطاءات املوافقة على التفاو�ض
مع ثاين �أقل العطاءات �سعرا وهي �شركة  .................لتخفي�ض �سعرها ،
وبناء على العر�ض املعدل املقدم من قبل ال�شركة املذكورة قررت اللجنة الداخلية
للمناق�صات يف جل�ستها رقم  .......املنعقدة بتاريخ � ...........إ�سناد م�شروع
�إن�شاء  ..........بوالية  .....مبحافظة � ........إىل �شركة . ..............
وقد نوهت وزارة ال�ش�ؤون القانونية لدى �إجرائها للمراجعة القانونية لعقد
م�شروع �إن�شاء  .....................يف كتابها رقم ....................
امل�ؤرخ يف � ..............إىل �أن الإجراء �أعاله يخالف �صحيح حكم القانون ،
حيث �إن املادة ( )33من قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/36
حظرت الدخول يف مفاو�ضات مع �أي من املتناق�صني بعد فتح املظاريف � ،إال �إذا
كــان العطــاء الأقل مقرونا بتحفظ �أو حتفظات  ،وذلك للتنازل عن حتفظاتــه ،
على �أن يتم التفاو�ض معهـم بقرار من جملــ�س املناق�صــات وفقــا للمــادة ()34
من قانون املناق�صات املذكور  ،ويكون البت يف نتيجة التفاو�ض للمجل�س وحده .
ورغبة من وزارة  .............يف معرفة مفهوم ن�ص املادة ( )15من قانون
املناق�صات امل�شار �إليه ونطاق تطبيقه  ،فقد طلب مبوجب الكتاب امل�شار �إليه
تو�ضيح مدى ال�صالحية املمنوحة واملق�صودة للجنة الداخلية للمناق�صات بوزارة
 ..........يف �ضوء املادة املذكورة .
- 226 -

وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )8من قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2008/36املعدل مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/19تن�ص
على �أنه "يتوىل 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 .
ب  -النظر يف التقارير التي تعدها الأمانة العامة واتخاذ القرارات ب�ش�أنها .
ج  -ت�شكيل جلان املناق�صات يف �أنحاء ال�سلطنة وحتديد �صالحياتها 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 �	-إعـــادة تقييــم املــوردين واملقاوليــن واملكاتب اال�ست�شارية امل�شـار �إليهــم
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 تنفيـذ الأعمـال املوكولـة �إليهم وتطبيـق اجلـزاءات التـي ينـ�ص عليهـا
القانون .
و � -أية اخت�صا�صات �أخرى ين�ص عليها يف �أي قانون �آخر ".
وتنــ�ص املادة ( )15من القانــون ذاتـه املعدلة مبوجـب املر�سـوم ال�سلطانـي
رقم  2011/120على �أنه " ا�ستثناء من ن�ص املادة ( )8من هذا القانون تتوىل جلنة
داخلية يف اجلهة املعنية برئا�سة رئي�س تلك اجلهة �أو من يفو�ضه �صالحية املجل�س
بالن�سبة �إىل املناق�صات التي ال تتجاوز قيمتها مليون ريال عماين ".....
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كما تنـ�ص املادة ( )33من القانون ذاته املعدلة مبوجـب املر�سـوم ال�سلطانـي
رقم  2011/120على �أنه " ال يجوز بعد فتح املظاريف الدخول يف مفاو�ضة مع �أحد
من مقدمي العطاءات يف �ش�أن تعديل عطائه �إال �إذا كان العطاء الأقل مقرتنا
بتحفــظ �أو حتفظــات وكان �أقل عطاء غري مقرتن ب�شيء من ذلك تزيـد قيمتــه
على العطاء املقرتن بتحفظات .
ويجـوز التفاو�ض مع مقدم �أقل عطاء مقرتن بتحفظات لينـزل عــن كـل
حتفظاته �أو بع�ضها مبا يجعل عطاءه متفقا مع �شروط املناق�صة بقدر الإمكان ،
فــ�إذا رفــ�ض فيجوز التفاو�ض مع من يليه بحيث ال جترى مفاو�ضة يف التعديـل
مع �صاحب عطاء �إال �إذا رف�ض هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات الأقل منه " .
ومفاد الن�صو�ص �سالفة الذكر � ،أن امل�شرع قد ناط مبجل�س املناق�صات تويل
م�س�ؤولية جميع املناق�صات احلكومية  ،وا�ستثنى املناق�صات التي ال تتجاوز قيمتها
مليون ريال عماين من ذلك  ،حيث �أ�سند م�س�ؤولية هذه املناق�صات للجان الداخلية
للمناق�صات يف اجلهات املعنية املخاطبة ب�أحكام قانون املناق�صات امل�شار �إليــه ،
وذلك ت�سهيال وتب�سيطا لإجــراءات املناق�صــات احلكوميــة ولإ�ضفــاء املزيد من
املرونة عليها  ،حيث تتمثل هذه امل�س�ؤولية يف تويل اللجان الداخلية للمناق�صات
جميع ال�صالحيات املقررة ملجل�س املناق�صات �أيا كان �صعيد ورودها يف قانون
املناق�صات امل�شار �إليه وتخت�ص مبا تخت�ص به عامة  ،وي�شمل ذلك اخت�صـا�ص
جملـ�س املناق�صــات بالتفاو�ض مع �صاحــب العطاء الأقــل املقتـــرن بتحفظات
للتنازل عنها حتى يكون عطا�ؤه متفقا و�شروط املناق�صة .
ولئــن كان مـا تقــدم � ،إال �أن م�سلــك اللجـنة الداخليـة للمناق�صــات بــوزارة
 ...........اخلا�ص بالتفاو�ض مع �صاحب العطاء التايل للنزول ب�أ�سعاره كي
تتفق والقيمة التقديرية مل�شروع �إن�شاء  ..........امل�شار �إليه قد جانبه ال�صواب
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مبخالفته �صحيح حكم املادة ( )33من قانون املناق�صات امل�شار �إليه � ،إذ �إن علة
جواز التفاو�ض هي �أن يكون �صاحب العطاء الأقل مقرتنا بتحفظ �أو حتفظات ،
واحلكمة منه هي جعل عطاء املتناق�ص متفقا و�شروط املناق�صة من خالل تنازله
عـن تلك التحفظــات  ،و�إذا انتفت علة هذا احلكــم يف احلالــة املعرو�ضـــة  ،فــال
ي�سوغ احلديــث عــن �صالحيــة اللجنــة الداخلية للمناق�صات يف التفــاو�ض ،
ت�أ�سي�ســا على �أن العلة تـدور مع املعلول وجودا وعدما  ،ومن ثم يعـد م�سـلك
اللجنــة امل�شــار �إليهـا يف هذا اخل�صو�ص خمالفا لأحكام القانون .
وال ينال من ذلك نبل الغاية والرغبة يف تنفيذ م�شروع �إن�شاء ...........
امل�شار �إليه يف حدود القيمة التقديرية املعتمدة وتوفري اجلهد والوقت � ،إذ املناط
فـي تطبيــق الأحكـام القانونيـة هــو توافــر عالتها وليــ�س نبــل غايــات القائـم
على تطبيقها .
لذلك انتهى الر�أي �إىل �أن م�سلك اللجنة الداخلية للمناق�صات بوزارة .........
بالتفاو�ض مع �صاحب العطاء التايل للنزول ب�أ�سعاره كي تتفق والقيمة التقديرية
مل�شروع �إن�شاء  ...............امل�شار �إليه قد جانبه ال�صواب مبخالفته �صحيح
حكم املادة ( )33من قانون املناق�صات امل�شار �إليه على النحو الوارد بالأ�سباب .
وختامـا  ،نـود الإحاطـة بـ�أن العمـل قـد ا�ستقر بوزارة ال�شــ�ؤون القانونيـــة
على �أن يكون طلب الر�أي القانوين بكتاب موجه �إىل معالـي وزير ال�ش�ؤون القانونية
من رئي�س الوحدة طالبة الر�أي ا�ستنادا �إىل �صفته القانونية يف متثيلها  ،الأمر
الذي يرجى مراعاته م�ستقبال .

فتوى رقم (و�ش ق/م و2013/750/1/5/م) بتاريخ 2013/4/9م
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()25
بتاريخ 2013/4/21م
اخت�صا�ص  -قانون الإجراءات اجلزائية  -اجلهة املخت�صة ب�إحالة الدعوى �إىل �أي
حمكمة �أخرى خمت�صة نوعيا بها .
حدد امل�شرع يف معر�ض تنظيمه الخت�صا�ص املحاكم يف املواد اجلزائية مبوجب
املــادة ( )141مــن قانــون الإجراءات اجلزائية ال�صــادر باملر�ســـوم ال�سلطانـــي
رقم  ، 99/97االخت�صا�ص باملكان الذي وقعت فيه اجلرمية �أو الذي يقيم فيه املتهم
�أو الذي يقب�ض عليه فيه � -أجاز �إحالة الدعوى العمومية �إىل �أي حمكمة �أخرى
خمت�صة نوعيا بالدعوى على �أن يكون ذلك بقرار من وزير العدل لأ�سباب يقدرها
وبناء على طلب رئي�س املحكمة املخت�صة �أو املدعي العام  -عدم تعديل �أو �إلغاء ن�ص
املادة ( )141امل�شار �إليه �صراحة �أو �ضمنا  -م�ؤدى ذلك � -أن اخت�صا�ص وزير العــدل
الــوارد يف املــادة ( )141املذكــورة يبقـى قائمــا ونافـــذا �إلــى �أن يتــم تعديلــه
�أو �إلغا�ؤه  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ....... :امل�ؤرخ  ............املوافق ...........
ب�ش�أن طلب الر�أي القانوين حول مدى اخت�صا�ص  .................مبمار�سة
االخت�صا�ص املن�صو�ص عليه يف الفقرة الثانية من املادة ( )141من قانون
الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 99/97
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف تلقي ف�ضيلتكم
كتاب  ...........رقم  ..........امل�ؤرخ  ..........ب�ش�أن طلب نقل حماكمة
�أحد املتهمني من املحكمة املخت�صة �إىل حمكمة اجلنايات مب�سقط نظرا لطبيعة
الدعوى وذلك ا�ستنادا �إىل ن�ص الفقرة الثانية من املادة ( )141من قانون الإجراءات
اجلزائية امل�شار �إليه  ،وقد ثار خالف يف الر�أي حول مدى اخت�صا�ص ............
مبمار�ســة االخت�صـا�ص املن�صو�ص عليه يف الفقرة الثانية من املـادة املذكـورة ،
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حيث ذهب ر�أي �إىل عدم اخت�صا�ص  .........مبمار�سة ذلك االخت�صا�ص وقوفا
على �صراحة الن�ص  ،بينما ذهب ر�أي �آخر �إىل اخت�صا�ص  ...........مبمار�سة
ذلك االخت�صا�ص يف �ضوء �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/10ب�ش�أن تنظيم
�إدارة �ش�ؤون الق�ضاء الذي غايته ومق�صده ا�ستقالل الق�ضاء .

و�إذ تطلبون ف�ضيلتكم الر�أي يف املو�ضوع .
نفيد ب�أن املادة ( )141من قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  99/97املعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/59تن�ص على �أنه
"يتحـدد االخت�صـا�ص باملكـان الذي وقعت فيه اجلرميـة �أو الـذي يقيــم فيـه املتهـم
�أو الذي يقب�ض عليه فيه .
ويجوز بقرار من وزير العدل لأ�سباب يقدرها وبناء على طلب رئي�س املحكمة
املخت�صة �أو املدعي العام �إحالة الدعوى العمومية �إىل �أية حمكمة �أخرى خمت�صة
نوعيا بالدعوى " .
وتن�ص املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2012/10ب�ش�أن تنظيم �إدارة
�ش�ؤون الق�ضاء على �أنه "ميار�س جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية املن�صو�ص عليه يف قانون
ال�سلطة الق�ضائية امل�شار �إليه االخت�صا�صات املعقودة لوزارة العدل كما ميار�س
رئي�س املجل�س االخت�صا�صات وال�صالحيات املعقودة لوزير العدل املن�صو�ص عليها
فــي القانــون املذكـور فيما عدا االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها يف املادتني ()78
و( )99منه" .
وتن�ص املادة التا�سعة من املر�سوم ذاته على �أنه " على اجلهات املعنية  -كل
فيما يخ�صه  -اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا املر�سوم " .
ومفاد ن�ص املادة ( )141من قانون الإجراءات اجلزائية امل�شار �إليه �أن امل�شرع
يف معــر�ض تنظيمـه الخت�صـا�ص املحاكم يف املـواد اجلزائيـة حـدد االخت�صــا�ص
باملكان الذي وقعت فيه اجلرمية �أو الذي يقيم فيه املتهم �أو الذي يقب�ض عليه فيه ،
و�أجاز �إحالة الدعوى العمومية �إىل �أي حمكمة �أخرى خمت�صة نوعيا بالدعوى
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على �أن يكون ذلك بقرار من وزير العدل لأ�سباب يقدرها وبناء على طلب رئي�س
املحكمة املخت�صة �أو املدعي العام .
وحيث �إن الثابت مما تقدم �أن هذا الن�ص مل ينله �أي تعديل مبوجب املر�سوم
ال�سلطاين رقم ( )2012/10الذي ناط يف املادة الأوىل منه مبجل�س ال�ش�ؤون الإدارية
املن�صو�ص عليه يف قانون ال�سلطـة الق�ضائية ممار�سة االخت�صا�صات املعقودة
لوزارة العدل وبرئي�س املجل�س ممار�سة االخت�صا�صات وال�صالحيات املعقودة
لوزير العدل املن�صـو�ص عليهــا يف القانــون املذكور فيمــا عــدا االخت�صا�صــات
املن�صو�ص عليها يف املادتني ( )78و( )99منه ومل يلغ �صراحة �أو �ضمنا  ،ف�إن
اخت�صا�ص وزير العدل الوارد يف املادة ( )141املذكورة يبقى قائما ونافذا �إىل �أن
يتم تعديله �أو �إلغا�ؤه .
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه قد �سبق لوزارة ال�ش�ؤون القانونية �أن انتهت �إىل الر�أي ذاته
ب�شـــ�أن املـــادة ( )31مـــن قانون الإجــراءات اجلزائيــــة وذلـك فــي فتــواها
رقـــم (و �ش ق/م و2012/829/22/4/12/م) امل�ؤرخة 2012/5/1م واملوجهة �إىل �سعادة
املدعي العام .
ويجدر التنويه يف هذا ال�ش�أن �إىل ن�ص املادة التا�سعة من املر�سوم ال�سلطاين
رقم ( )2012/10ب�ش�أن تنظيم �إدارة �ش�ؤون الق�ضاء الذي يوجب على اجلهات املعنية
اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكامه  ،وكان من مقت�ضيات تنفيذ �أحكام
املر�سوم املذكور �أن تن�شط اجلهات املعنية �إىل اتخاذ �إجراءات تعديل املرا�سيم
والقوانني التي تتنافى مع �أحكام ذلك املر�سوم وحتقيق املق�صد الذي ابتغاه امل�شرع
من ورائه  ،وهو ما مل تقم به تلك اجلهات علما ب�أنه م�ضى على العمل باملر�سوم
ال�سلطاين رقم (  ) 2012/10ما يزيد على ال�سنة .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2013/842/13/12/م) بتاريخ 2013/4/21م .
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()26
بتاريخ 2013/4/28م
موظف � -إجازة اعتيادية  -الهيئة العامة للكهرباء واملياه � -شروط التعوي�ض
النقدي عن �إجازته .
و�ضع امل�شرع مبوجب الئحة �ش�ؤون املوظفني للهيئة العامة للكهرباء واملياه �أ�صال
عامـا يق�ضـي بوجــوب منح املوظـــف �سنويا �إجـازة اعتياديـة ال تقــل مدتهـــا
عن ( ) % 75من ا�ستحقاقه ال�سنوي  ،م�ضافا �إليها ما ال يجاوز ( )75خم�سة و�سبعني
يوما من ر�صيده من تلك الإجازات � -إذا حالت ظروف العمل دون منحه هذا
اال�ستحقاق وجب متكينه من التمتع به يف وقت الحق من العام ذاته � ،أو العام
الذي يليه على الأكرث  ،و�إال �سقط حقه فيما زاد منه على ا�ستحقاق ثالث �سنوات
بحلول الأول من يناير من العام التايل  -ا�ستثناء من ذلك  -التعوي�ض النقدي
عن الر�صيد الزائد عن ا�ستحقاق ( )3ثالث �سنوات مبقدار راتب يومني من راتبه
الكامــل عن كل يــوم � -شروطـه � -سقوط حق املوظف يف التمتـع بالقــدر الزائد
من ا�ستحقاقـــه  ،و�أن يكــون هذا ال�سقــوط راجعا �إىل الهيئة �إما لعـدم منحــه
تلك الإجازة � ،أو ت�أجيلها �أو تق�صريها �أو قطعها ل�ضرورة �أو �أ�سباب قوية تقت�ضيها
م�صلحــة العمــل بنـاء على طلب مكتوب من الرئي�س املبا�شـر � ،أو �إنهائهـا بقـرار
من ال�سلطة املخت�صة  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة املنتهية بالكتاب رقم  ........امل�ؤرخ .........
املوافق  ، ........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى التزام الهيئة
العامة  ...............بتعوي�ض بع�ض موظفيها عن ا�ستحقاقهم من الإجازات
االعتيادية نقدا  ،يف حال اقت�ضت م�صلحة العمل عدم متتعهم بتلك الإجازة.
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وتتح�صـل وقائع املو�ضــوع  -ح�سبمـا يبني من الأوراق  -يف �أن الفا�ضــل/
 ، ..........وهو ي�شغل وظيفة  .............بالدرجة  ..........بالهيئة
العامة  ، ........رخ�ص له ب�إجازة اعتيادية مدتها ( ).....يوما من ............
�إىل  ، ..............و�أثناء متتعه بتلك الإجازة مت قطعها مبوافقة رئي�س الهيئة
مل�صلحة العمل  ،وا�ستدعا�ؤه ملبا�شرة العمل بتاريخ  ، ...........و�أنه بلغ ر�صيده
من الإجازات االعتيادية ( )........يوما  ،كما �أن الفا�ضل............... /
وهو ي�شغل وظيفة  ..........بالدرجة  .......بالهيئة  ،تقدم بطلب للرتخي�ص
له ب�إجازة اعتيادية مدتها ( )........يوما خالل عام 2012م  ،ورف�ض طلبه
ملقت�ضيات م�صلحة العمل نظرا لعدم وجود بديل له خالل الفرتة حمل الطلب ،
وكان قد �سبق له التقدم بطلب مماثل خالل عام 2011م  ،وقد حالت �أي�ضا م�صلحة
العمل دون تلبية طلبه  ،مما ترتب عليه تراكم ر�صيده من الإجازات االعتيادية
حتى بلغ يف  )...........( ........يوما .
وتذكـــرون �أنــــه قد ثــار الت�ســا�ؤل حول مدى �إمكانية تعويــ�ض املذكوريــن
عن ر�صيديهما من الإجازات االعتيادية  ،وعليه تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين .
ور ّدا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )155من الئحة �ش�ؤون املوظفني للهيئة العامة
للكهرباء واملياه ال�صادرة بالقرار الإداري رقم  2010/2تنـ�ص علـى �أنــه  " :ي�ستحــق
املوظف �سنويا �إجازة اعتيادية براتب كامل على النحو الآتي :
. .................................................. - 1
 )36( - 2يوما ل�شاغلي وظائف الدرجات من (اخلام�سة) حتى (ال�سابعة) .
 )30( - 3يوما ل�شاغلي وظائف باقي الدرجات " .
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وتن�ص املادة ( )157من ذات الالئحة على �أنه  " :يجب �أن يتمتع املوظف
�سنويا ب�إجازة اعتيادية ال تقل مدتها عن ( )% 75من اال�ستحقاق ال�سنوي ما مل
تقت�ض م�صلحة العمل غري ذلك  ،وال يجوز �أن يجاوز ر�صيد املوظف من املدد
املتبقية من هذه الإجازة ا�ستحقاق ثالث �سنوات �إال يف حالة ت�أجيل �أو تق�صري
الإجــازة �أو قطعهـــا ل�ضرورة �أو لأ�سباب قوية تقت�ضيها م�صلحــة العمــل وبنــاء
علــى طلـــب مكتــوب من رئي�سه املبا�شــر  ،على �أن يتمتــع املوظــف بالإجـازة
�أو ما تبقى منها بح�سب الأحوال يف وقت الحق من نف�س العام �أو العام الذي يليه
على الأكرث و�إال �سقط حقه فيها تلقائيا بحلـول الأول من يناير من العام التايل قبل
احل�صول عليها  ،ما مل يكن عدم ح�صوله على الإجازة لأ�سباب اقت�ضتها م�صلحة
العمل بالهيئة وبناء على طلبها " .
وتن�ص املادة ( )158من ذات الالئحة على �أنه  " :للموظف احلق يف احل�صول
على �إجازة من ر�صيد �إجازاته االعتيادية بالإ�ضافة �إىل ما ي�ستحقه منها عن ال�سنة
اجلاريـة حتــى تاريخ قيامه بالإجازة ومبا ال يجاوز ( )75خم�ســـة و�سبعـني يومــا
يف ال�سنة ما مل تقت�ض م�صلحة العمل غري ذلك " .
وتن�ص املادة ( )159من ذات الالئحة على �أنه  " :دون الإخالل بحق املوظف
يف احل�صول على ا�ستحقاقه من الإجازة االعتيادية وفقا حلكم املادتني ()158 ، 157
من هذه الالئحة  ،يجوز لرئي�س الهيئة بناء على مقت�ضيات م�صلحة العمل �إنهاء
الإجازة االعتيادية املرخ�ص له بها وا�ستدعا�ؤه ملبا�شرة عمله  ،ويف تلك احلالة
يجب تعوي�ض املوظف عن ا�ستحقاقه من الإجازة االعتيادية ببدل نقدي يعادل
مقداره راتب يومني من راتبه الكامل عن كل يوم من تلك املدة  ،وذلك يف حالة
�سقوط حقه يف الإجازة ب�سبب تعذر تطبيق حكم املادتني املذكورتني يف �ش�أنها" .
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ومفاد هذه الن�صو�ص �أن امل�شرع  ،حر�صــا منــه علــى متتـع موظفي الهيئة
العامة للكهرباء واملياه با�ستحقاقهم ال�سنوي من الإجازات االعتيادية  ،و�ضع �أ�صال
عامــا يق�ضـي بوجــوب منــح املوظــف �سنويــا �إجازة اعتياديــة ال تقـل مدتها
عن ( ) % 75من ا�ستحقاقه ال�سنوي  ،م�ضافا �إليها ما ال يجاوز ( )75خم�سة و�سبعني
يوما من ر�صيده من تلك الإجازات  ،و�إذا حالت ظروف العمل دون منحه هذا
اال�ستحقاق وجب متكينه من التمتع به يف وقت الحق من العام ذاته � ،أو العام
الذي يليه على الأكرث  ،و�إال �سقط حقه فيما زاد منه على ا�ستحقاق ثالث �سنوات
بحلول الأول من يناير من العام التايل  ،و�إذا كان عدم متتع املوظف بهذا القدر
الزائد راجعا �إىل م�صلحة العمل ومقت�ضياته ا�ستحق املوظف عنه تعوي�ضا يعادل
مقداره راتب كامل عن يومني مقابل كل يوم  ،ومن ثم يبدو جليا �أن امل�شرع حدد
نطاق املخاطبني باحلكم اخلا�ص با�ستحقاق تعوي�ض نقدي عن ر�صيد الإجازات
االعتيادية �أثناء اخلدمة  ،باملوظف الذي يزيد ر�صيده من الإجازات االعتيادية
عن ا�ستحقاق ثالث �سنوات  ،وا�شرتط ال�ستحقاقـــه هــذا التعويـ�ض � ،سقـوط
حقـه فــي التمتـع بالقـــدر الزائــــد عـن هــذا اال�ستحقــاق  ،و�أن يكـــون هذا
ال�سقـوط راجعـا �إىل الهيئـة �إما لعـدم منحه تلك الإجازة � ،أو ت�أجيلها �أوتق�صريها
�أو قطعهــا ل�ضرورة �أو لأ�سباب قوية تقت�ضيها م�صلحة العمل بناء على طلب
مكتوب من الرئي�س املبا�شر � ،أو �إنهائها بقرار من ال�سلطة املخت�صة .
وما �سنه امل�شرع من �أحكام يف هذا اخل�صو�ص �صار واجب التطبيق اعتبارا
مــن اليــوم التالــي لتاريخ ن�شر الئحـة �ش�ؤون املوظفني بالهيئـة يف اجلريــدة
الر�سمية � ،أي من تاريخ 2010/10/17م  ،الأمر الذي يعني وجوبا التزام الهيئة
اعتبارا من هذا التاريخ �إعمال الأ�صل امل�شار �إليه  ،بتمكني موظفيها من التمتع
�سنويا با�ستحقاقهم من الإجازات االعتيادية يف احلدود املقررة قانونا يف �ضوء
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م�صلحة العمل  ،و�إال التزمت بتعوي�ضهم نقدا يف حال �سقوط حقهم يف التمتع
بهذا اال�ستحقاق وتوافر ال�شروط املنوه بها والتي تعد مناطا لهذا التعوي�ض .
وي�ستفاد مما تقدم � ،أن حق املوظف يف التمتع بالقدر الزائد من الإجازات
االعتيادية عن احلد اجلائز قانونا االحتفاظ به وترحيله ل�سنوات الحقة ومقداره
ا�ستحقاق ثالث �سنوات  ،له دورة �سقوط تبد�أ من تاريخ جتاوز هذا احلد وتنتهي
بنهاية العام التايل  ،ويرتتب على انتهاء العام الأخري وحلول الأول من يناير من
العام الذي يليه �سقوط حق املوظف يف هذا القدر الزائد  ،ومن ثم يعو�ض عنه
نقدا متى توافرت ال�شروط امل�شار �إليها .
وبناء على ما تقدم  ،وملا كان البني من الأوراق �أن الفا�ضل، .......... /
ي�شغل الدرجة  ......وله ر�صيد من الإجازات االعتيادية مقداره ()..........
يومــا  ،وكــان ا�ستحقاقه ال�سنوي من الإجازات االعتياديـة  ،وفقـا حلـكـــم
املادة ( )155من الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة ( )36يومــا � ،أي �أن جممــوع
ا�ستحقاقــه مـــن الإجــازات االعتياديــة يف ثــالث �سنــوات هو ( )108يومــــا
( 36يوما × � 3سنوات)  ،ومن ثم يكون ر�صيده القائم من تلك الإجازات ال يزال دون
احلد الأق�صى للر�صيد اجلائز قانونا االحتفاظ به وترحيله من �سنة لأخرى حتى
انتهاء مــدة خدمــته وهـو ( )108يومــا  ،ومـن ثـم يكـون حقــه يف التمتـع به
ال يزال قائما مل ي�سقط بعد  ،وعليه ال ي�ستحق عنه تعوي�ضا نقديا النتفاء مناط
اال�ستحقاق ب�ش�أنه  ،على نحو ما �سلف بيانه .
�أما فيما يتعلق بالفا�ضل ............... /ف�إن البني من الأوراق �أنه ي�شغل
الدرجة  .......بالهيئة و�أن ر�صيده من الإجازات االعتيادية بتاريخ � - .......أي
يناير التايل لتاريخ العمل بالئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة  -بلغ ( ).....يوما ،
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وكــان ا�ستحقاقــه ال�سنــوي من الإجـازات االعتياديـة  ،وفقـا حلكـم املـادة ()155
من الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة  )30( ،يوما  ،ما يعني �أن جمموع ا�ستحقاقه
من الإجازات االعتيادية يف ثالث �سنوات هو ( )90يوما ( 30يوما × �3سنوات) ،
ومن ثم يكون ر�صيده من الإجازات االعتيادية يف التاريخ امل�شار �إليه قد جتاوز
ا�ستحقـــاق ثـــالث �سنــوات بـ ( )96يومــا  ،و�إذ حــل الأول مـــن ينايـــر 2011م
ثـم الأول من يناير 2012م على هذا القدر الزائد دون متتع املذكور به  ،ف�إنه تكون
قد اكتملت ب�ش�أنه دورة ال�سقوط الأوىل  ،وملا كان الثابت من الأوراق �أن عدم
متتع املذكور بهذا القدر كان �سببه مقت�ضيات م�صلحة العمل  ،ف�إنه ي�ستحق عنه
تعوي�ضا نقديا بواقع راتب كامل عن يومني مقابل كل يوم � ،أما ما زاد على هذا
القدر ف�إنه ال يزال دون احلد اجلائز قانونا االحتفاظ به من هذا الر�صيد وترحيله
ل�سنوات تالية  ،ومن ثم مل تبد�أ �أ�صال بالن�سبة له دورة �سقوط  ،ومن ثم ال ي�ستحق
عنه تعوي�ضا نقديا النتفاء مناط اال�ستحقاق ب�ش�أنه  ،على نحو ما �سلف بيانه .

لذلك انتهى الر�أي �إىل :
 - 1عدم �أحقية الفا�ضل .................. /يف تعوي�ض نقدي عن ر�صيده
من الإجازات االعتيادية .
 - 2التزام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ب�أن ت�ؤدي للفا�ضل............. /
تعوي�ضـا نقديـا عن القــدر الزائـد على ر�صيـده من الإجازات االعتياديـة
اجلائز قانونا االحتفاظ به  ،ومقداره ( )...............يوما .
وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2013/880/1/58/م) بتاريخ 2013/4/28م
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()27
بتاريخ 2013/4/30م
 - 1قانون  -قانون املناق�صات  -نطاق �سريانه  -عدم جواز اال�ستثناء من تطبيق
القانون �إال بن�ص �صريح يقرره  -مبد�أ جتنب ت�ضارب امل�صالح .
ت�ســري �أحكــام قانــون املناق�صــات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/36
على وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وال�شركات ذات
ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلـة اململوكة بالكامل للحكومة  -ا�ستثناء مـن ذلـك
 ال ت�ســري علـى وحـدات الأمـن والدفـاع والوحـدات التــي تطبــق القانـوناخلـا�ص بالنظام املالــي لديــوان البالط ال�سلطاين �أو �أي جهة حكومية �أخرى يرد
با�ستثنائها ن�ص يف �أي قانون �آخر  -انطالقا من مبد�أ جتنب ت�ضارب امل�صالــح
حظــر امل�شـرع علــى العاملني بتلك اجلهـات و�أزواجهـم و�أقاربهـم حتـى الدرجـة
الثانيــة � ،أن يتقدمــوا لهــا ب�صــورة مبا�شــرة �أو غيــر مبا�شــرة بعطـــاءات
�أو عــرو�ض  -كما حظــر امل�شـرع علـى تلــك اجلهــات ك�أ�صـل عــام  ،التعاقــد
مــع املذكوريـن ل�شــراء �أ�صنـاف منهــم �أو تكليفهــم بتنفيــذ �أعمـال �أو تقديــم
خدمـات لها  -ا�ستثنــاء مــن ذلك  -يجوز التعاقد فـي حــاالت ال�ضــرورة
ل�شــراء م�ؤلفاتهــم و�أعمالهـم الفنيـة �أو تكليفهم بالقيام بها  -ال يجــوز اال�ستثناء
مـن تطبيـق القانــون �إال بنـ�ص �صريـح يقـرره  ،كمـا �أن اال�ستثـناء ال يقـا�س
عليـه وال يتو�سع يف تف�سريه  -تطبيق .
 - 2قانون  -قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  - 2011 /112مفهوم امل�س�ؤول احلكومي واحلظر الوارد عليه .
و�سع امل�شرع من نطاق تعريف امل�س�ؤول احلكومي بحيث ي�شمل جميع �شاغلي
املنا�صـب احلكوميــة بوحـدات اجلهـاز الإداري للدولـة �سـواء �أكـان �شغـل املن�صـب
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�أو الوظيفـة بطريقـة دائمـة �أو م�ؤقتة  ،وي�شمل التعريف من 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  -حظر امل�شرع على وحدات 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  -كما حظر على امل�س�ؤول احلكومي
�أو �أبنائه الق�صر �أن يكون لأي منهم ح�صة يف �أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أو عمل يهدف
�إىل الربح ويت�صل بجهة عمله بطريقة مبا�شرة  ،ما مل يكن اكت�ساب تلك احل�صة
�سابقا على العمل ب�أحكام هذا القانون  -احلكمة من ذلك  -رغبة امل�شرع يف حماية
املال العــام  -ال يجوز اال�ستثناء من تطبيق القانون �إال بن�ص �صريح يقرره  ،كما
�أن اال�ستثناء ال يقا�س عليه وال يتو�سع يف تف�سريه  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ..............امل�ؤرخ ................
املوافق  ..............ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين والإفادة حول رغبة
وزارة  .......ا�ستثنائها من تطبيق �أحكام املادة ( )6من قانون املناق�صات ال�صادر
باملر�سـوم ال�سلطـاين رقم  2008/36معدلة باملر�سوم ال�سلطانــي رقم 2011/120
واملادة ( )6من قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم . 2011 /112
ويتلخ�ص املو�ضوع  -ح�سبما يبني من كتاب معاليكم  -يف �أن وزارة ..........
تتعــر�ض لبعـ�ض املعوقـات عنـد اتخـاذ القرارات املرتبطة باملناق�صات املطروحة
مـن قبـل �أجهزتها بالوزارة �أو املديريات  ........باملحافظات  ،تتمثل يف �أن
�أعـداد املوظفـيـن بالـوزارة تقـدر بـ (� )70٫000سبعـني �ألــف موظـف وموظـفة ،
و�أن بع�ض ال�شركات التي تتقدم بعطاءاتها لتنفيذ �أعمال ل�صالح وزارة .........
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مملوكـة لأقـارب هـ�ؤالء املوظفيـن  ،ممـا يعيـق �إ�سنادها �إليهم �إذ �أن املادة ( )6مـن
قانون املناق�صات امل�شار �إليه حظرت على العاملني باجلهات احلكومية  -اخلا�ضعة
لأحكام ذلك القانون ومن �ضمنها وزارة  - ............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 التعاقد مع املذكورين ل�شراء �أ�صناف
منهم �أو تكليفهم بتنفيذ �أعمال �أو تقدمي خدمات لها  ،كما �أن املادة ( )6من قانون
حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح امل�شار �إليه حظرت على وحدات اجلهاز
الإداري للدولــة التــي ي�شـرف عليهـا امل�سـ�ؤول احلكومـي التعامـل مـع �أي �شركة
�أو م�ؤ�س�سة تكون له م�صلحة فيها �سواء بطريق مبا�شرة �أو غري مبا�شرة  ،وتبدي
وزارة � ..................أن ال�شركات امل�ستبعدة تطبيقا حلكم املادتني امل�شار
�إليهما تكون �أحيانا هي �صاحبة �أقل العطاءات و�أف�ضلها و�أن�سبها مما يحول دون
ا�ستفادة الوزارة من مزايا ال�سعر �أو اجلودة  ،كما �أن �صلة مالكي تلك ال�شركات
باملوظفني بالوزارة ال عالقة له وال ت�ؤثر يف قرارات الإ�سناد  ،خا�صة �أن ا�ستبعادهم
علـى هـذا النـحو �سيـ�ؤدي �إلـى الإ�ضـرار ب�أعمـال الوزارة وم�شاريعهـا ومتطلباتهـا
ال �سيما و�أنه ال يوجد غريهم ممن يقوم مبثل هذه الأعمال يف بع�ض املحافظات .
نفيد معاليكم ب�أن املادة ( )2من قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2008/36معدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/19تن�ص على �أنه  " :ت�سري
�أحكام هذا القانون على وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة وال�شركات ذات ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة اململوكة بالكامل للحكومة
با�ستثناء وحدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون اخلا�ص بالنظام
املايل لديوان البالط ال�سلطاين �أو �أية جهة حكومية �أخرى يرد با�ستثنائها ن�ص
يف �أي قانون �آخر" .
- 241 -

وتن�ص املادة ( )6من القانون ذاته معدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/120
على �أنه  " :ال يجوز للعاملني يف اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون و�أزواجهم
و�أقاربهــم حتــى الدرجــة الثانيــة �أن يتقدمــوا ب�صورة مبا�شــرة �أو غيــر
مبا�شـــرة بعطــاءات �أو عــرو�ض لتـلك اجلهـات  ،كمــا ال يجــوز التعاقــد معهــم
ل�شراء �أ�صناف �أو تكليفهم بتنفيذ �أعمال �أو تقدمي خدمات وذلك مع عدم الإخالل
بقانون حمايـة املـال العـام وجتنـب ت�ضـارب امل�صالـح ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي
رقم  ، 2011/112وي�ستثنى من ذلك  -يف حالة ال�ضرورة � -شراء م�ؤلفاتهم و�أعمالهم
الفنيـة �أو تكليفهـم للقيـام بها  ،وذلك بقرار م�سبب من رئي�س اجلهة املعنية فيما
ال يجاوز خم�سة �آالف ريال عماين ومن جمل�س املناق�صات فيما يزيد على ذلك ،
وب�شرط �أال ي�شاركوا ب�أية �صورة من ال�صور يف �إجراءات التكليف" .
وتن�ص املادة ( )1من قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر
باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2011 /112علـى �أنـه  " :فـي تطبيـق �أحكـام هذا القانون
يكـون للكلمـات والعبـارات الآتـية 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 حكـم امل�سـ�ؤول احلكومـي �أع�ضـاء جمل�س عمـان  ،وممثلــو احلكومــة
فــي ال�شركات  ،والعاملون بال�شركات اململوكة للحكومة بالكامل �أو تلك التي
ت�ساهم فيها بن�سبة تزيد على ( )%40من ر�أ�س مالها . " .......................
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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 يكـون لـه ح�صة فـي �أي �شركـة �أو م�ؤ�سـ�سة �أو عمـل يهدف
�إىل الربح  ،و يت�صل بجهة عمله بطريقة مبا�شرة .
وي�ستثنى من ذلك من اكت�سب تلك احل�صة قبل العمل ب�أحكام هذا القانون" .
وحيث �إن البني من ن�صو�ص قانون املناق�صات امل�شار �إليه � ،أن �أحكامه ت�سري
على كافة وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وال�شركات
ذات ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة اململوكة بالكامل للحكومة با�ستثناء وحدات
الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط
ال�سلطاين �أو �أي جهة حكومية �أخرى يرد با�ستثنائها ن�ص يف �أي قانون �آخر ،كما
�أن امل�شرع قد حظر  -يف �إف�صاح جهري  -على العاملني بوحدات اجلهاز الإداري
للدولـة والهيئات وامل�ؤ�س�سـات العامـة وال�شركــات اململــوك ر�أ�س مالهــا بالكامـل
للحكومة  -با�ستثناء وحدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون اخلا�ص
بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين والوحدات احلكومية الأخرى امل�ستثناة
مبوجـــب نـــ�ص يف قانـــون �آخـر  -و�أزواجهم و�أقاربهم حتى الدرجة الثانيـة ،
�أن يتقدموا لهــا ب�صــورة مبا�شــرة �أو غيــر مبا�شــرة بعطــاءات �أو عــرو�ض ،
كما حظر امل�شرع علــى تلــك اجلهــات  -ك�أ�صل عــام  -التعاقــد مع املذكــورين
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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 .
كمــا �أن امل�شـرع ورغبـة منـه يف حمايـة املـال العام فقد و�سع يف املادة ()1
من قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح امل�شار �إليه من نطاق تعريف
امل�س�ؤول احلكومي بحيث �شمل العاملني يف اجلهات امل�شار �إليها وبع�ض الفئات
الأخرى  ،وحظر يف املادة ( )6من القانون ذاته على وحدات 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  ،كما حظر امل�شرع يف املادة ()11
من القانون ذاته على امل�س�ؤول احلكومي �أو �أبنائه الق�صر �أن يكون لأي منهم ح�صة
يف �أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أو عمل يهدف �إىل الربح ويت�صل بجهة عمله بطريقة
مبا�شرة  ،ما مل يكن اكت�ساب تلك احل�صة �سابقا على العمل ب�أحكام هذا القانون .
وحيـث �إنـه ال يجـوز اال�ستثـناء مـن تطبيـق القانـون �إال بنـ�ص �صريـح  ،و�أن
اال�ستثناء ال يقا�س عليه وال يتو�سع يف تف�سريه ،و�أنه ال اجتهاد مع �صراحة الن�ص .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم وكانت وزارة  ...............تندرج �ضمن
اجلهات التي ت�سري عليها �أحكام قانون املناق�صات وقانــون حمايــة املـال الــعام
وجتنـب ت�ضـارب امل�صالح امل�شار �إليهـما  ،ولـم ينــ�ص امل�شـرع �صراحـة فـي �أي
مـن هذين القانونني على ا�ستثنائها من تطبيق بع�ض �أحكامهما  ،فمن ثم ف�إنه
ال يجـوز واحلـال كذلـك ا�ستثنائهـا مـن تطبيــق �أحكـام املـادة ( )6مـن قانـون
املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقـم  2008/36معدلـة باملر�سوم ال�سلطانـي
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رقم � ، 2011/120أو من تطبيق �أحكام املادة ( )6من قانون حماية املال العام وجتنب
ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2011 /112و�أن ال�سبيل ملعاجلة
الإ�شكاليات التي �أثارتها وزارة  .............وغريها من اجلهات التي ت�سري
عليها �أحكام القانونني امل�شار �إليهما ب�سبب هذين الن�صني هو تعديل القانونني
املذكورين  ،وذلك بو�ضع �ضوابط تطبيق احلظر املن�صو�ص عليه فيهما  ،ومبا
يتالفى الإ�شكاليات امل�شار �إليها يف كتاب طلب الر�أي �أو �أي �إ�شكاليات �أخرى تكون
قد نتجت عن تطبيق الن�صو�ص �سالفة الذكر .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم جواز ا�ستثناء وزارة  .............من تطبيق
�أحكام املادة ( )6من قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/36
معدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/120واملادة ( )6من قانون حماية املال العام
وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2011/112وذلك
للأ�سباب املنوه بها .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و 2013/902/1/5/م ) بتاريخ 2013/4/30م

- 245 -

()28
بتاريخ 2013/4/30م
الأمانة الفنية للجنة الوزارية للتخ�صي�ص  -قانون التخ�صي�ص  -اجلهة التي تبا�شر
اخت�صا�صات الأمانة الفنية بعد �إلغاء وزارة االقت�صاد الوطني .
جلاللة ال�سلطان  ،حفظه الله ورعاه  ،اخت�صا�صا ح�صريا ب�إن�شاء وتنظيم وحدات
اجلهــاز الإداري للدولــة و�إلغائهــا طبــقا لنــ�ص املادة ( )42من النظام الأ�سا�سي
للدولــة  -مبوجــب �أحكــام املر�سـوم ال�سلطاين رقم � 2012/30آلت �إىل الأمانة العامة
للمجل�س الأعلى للتخطيط خم�ص�صات وموجودات بع�ض التق�سيمات التنظيمية
بـوزارة االقت�صـاد الوطـني " امللغــاة "  ،ومنهـا خم�صـ�صات وموجـودات املديرية
العامة ل�ش�ؤون القطاع اخلا�ص  ،كما نقل �إليها جميع موظفي تلك التق�سيمات
بذات درجاتهم املالية  -مبوجب �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/32ب�إ�سناد
بع�ض االخت�صا�صات  ،عهد �إىل وزارة املالية مبمار�سة اخت�صا�صات و�صالحيات
وزارة االقت�صاد الوطني " امللغاة " املن�صو�ص عليها يف قانون التخ�صي�ص وقانون
تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به  -كما عهد �إىل الوزير
امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية مبمار�سة االخت�صا�صات وال�صالحيات املقررة لوزير
االقت�صاد الوطني يف هذين القانونني  -م�ؤدى ذلك  -اخت�صا�ص وزارة املالية
مبمار�سة اخت�صا�صات و�صالحيات الأمانة الفنية للجنة الوزارية للتخ�صي�ص
املن�صو�ص عليها يف قانون التخ�صي�ص  -تطبيق .
بالإ�شـارة �إلـى كتـاب معاليكـم ...................................... :
امل�ؤرخ  ..............املوافق  ...............ب�ش�أن طلب الر�أي القانوين حول
اجلهة التي تبا�شر اخت�صا�صات الأمانة الفنية للجنة الوزارية للتخ�صي�ص املن�صو�ص
عليها يف قانون التخ�صي�ص ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2004/77
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وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أنه مت �إن�شاء
جلنة وزارية للتخ�صي�ص مبوجب �أحكام قانون التخ�صي�ص امل�شار �إليه و�إ�سناد
اخت�صا�صات �أمانتها الفنية �إىل  .................بوزارة ، .................
ومبوجب �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/30ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للتخطيط
و�إ�صدار نظامه �آلت �إىل الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط خم�ص�صات
وموجودات وموظفي بع�ض التق�سيمات التنظيمية من وزارة االقت�صاد الوطني
امللغاة  ،منها خم�ص�صات وموجودات املديرية العامة ل�ش�ؤون القطاع اخلا�ص ،
ومبوجب �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/32ب�إ�سناد بع�ض االخت�صا�صات
عهد امل�شرع �إىل وزارة املالية مبمار�سة اخت�صا�صات و�صالحيات وزارة االقت�صاد
الوطني املن�صو�ص عليها يف قانون التخ�صي�ص .
وتذكــرون معاليكــم �أن املرا�ســيم ال�سلطانيــة امل�شــار �إليهـا خلت ن�صو�صها
من حتديد اجلهة الإدارية التي تتوىل ممار�سة اخت�صا�صات الأمانة الفنية للجنة
الوزارية للتخ�صي�ص  ،وعليه تطلبون الإفادة بالر�أي القانونـي حــول اجلهـة التـي
تبا�شر تلك االخت�صا�صات .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( ) 42من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقــم  ، 96 /101معدلــة باملر�ســوم ال�سلطانــي رقم ، 2011/99
تن�ص على �أن " :يقوم جاللة ال�سلطان باملهام التالية :
......................................................................
 �إن�شاء وتنظيم وحدات اجلهاز الإداري للدولة و�إلغا�ؤها " .كمـا تنـ�ص املـادة ( )4مـن قانـون التخ�صـي�ص ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي
رقـم  2004/77علـى �أن " تن�شـ�أ جلـنـة وزاريـة للتخ�صيـ�ص  ،يتـم ت�شكيلـهـا بقـرار
من جمل�س الوزراء " .
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وتن�ص املادة ( )7من ذات القانون على �أن  " :تتوىل املديرية العامة ل�ش�ؤون
القطاع اخلا�ص بالوزارة اخت�صا�صات الأمانة الفنية للجنة الوزارية للتخ�صي�ص ".
وتن�ص املادة ( )8من ذات القانون على �أن  " :تختـ�ص الأمانـة الفنيـة امل�شـار
�إليها يف املادة ال�سابقة بالآتي :
............................................
كما تن�ص املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/38ب�إلغـاء وزارة
االقت�صاد الوطني على �أنه  " :تلغى وزارة االقت�صاد الوطني . "...............
كما تن�ص املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/30ب�إن�شاء املجل�س
الأعلى للتخطيط و�إ�صدار نظامه على �أنه " ين�ش�أ مبوجب هذا املر�سوم جمل�س
ي�سمى " املجل�س الأعلى للتخطيط " ويعمل يف �ش�أنه ب�أحكام النظام املرفق " .
وتن�ص املادة الثانيـة مـن ذات املر�سـوم علـى �أنه " يكـون للمجلـ�س الأعلـى
للتخطيط �أمانة عامة تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل الإداري واملايل . "..
وتن�ص املادة الثالثـة من ذات املر�سوم على �أنه " ت�ؤول �إلـى الأمانة مـن وزارة
االقت�صاد الوطني " امللغاة " جميع املخ�ص�صات واملوجودات اخلا�صة باملديريات
العامــة للتخطيــط التنمــوي  ،وتنمية القطاعات اخلدمية  ،وتنمية القطاعات
الإنتاجية  ،والعالقات االقت�صادية ،و�ش�ؤون القطاع اخلا�ص  ،والتق�سيمات الإدارية
التابعة لوكيلي وزارة االقت�صاد الوطني لل�ش�ؤون االقت�صادية و�ش�ؤون التنمية  ،كما
ينقل �إليها بذات درجاتهم املالية جميع موظفي املديريات املذكورة " .
كمـا تنـ�ص املادة الثامنـة مـن املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2012/32ب�إ�سنـاد بع�ض
االخت�صا�صات على �أنه " تتوىل وزارة املالية ممار�سة اخت�صا�صات و�صالحيات
وزارة االقت�صاد الوطني " امللغاة " املن�صو�ص عليها يف قانون التخ�صي�ص وقانون
تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليهما  ،ويبا�شر
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الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية االخت�صا�صات وال�صالحيات املقررة يف هذين
القانونني لوزير االقت�صاد الوطني  ،كما تتوىل وزارة املالية ممار�سة اخت�صا�ص
الوزارة امل�شار �إليها املتعلقة مب�شاركة ال�سلطنة يف املنظمات واللجان الدولية ذات
الطابع املايل " .
ومفــاد هــذه الن�صو�ص �أن جاللــة ال�سلطـان  -حفظــه اللـه ورعـاه  -مبـا
لـــه مــن اخت�صــا�ص ح�صــري ب�إن�شـــاء وتنظيــــم وحـــدات اجلهــــاز الإداري
للدولــة و�إلغائها  -على نحو ما قننه ن�ص املادة ( )42من النظام الأ�سا�سي للدولة
معدال باملر�سوم ال�سلطاين رقم � - 2011 / 99أ�صدر جاللته �أعزه الله  ،املر�سوم
ال�سلطاين رقم  2011 / 38ب�إلغاء وزارة االقت�صاد الوطني  ،واملر�سوم ال�سلطاين
رقـم  2012 / 30ب�إن�شـاء املجلــ�س الأعــلى للتخطيـط  ،والـذي مبوجـب �أحكامــه
�آلت �إلــى الأمانة العامة لهذا املجل�س خم�ص�صات وموجودات بع�ض التق�سيمات
التنظيمية بوزارة االقت�صاد الوطني " امللغاة "  ،ومنها خم�ص�صات وموجودات
املديرية العامة ل�ش�ؤون القطاع اخلا�ص  ،كما نقل �إليها جميع موظفي تلك
التق�سيمات بذات درجاتهم املالية  ،كما �أ�صدر جاللته � -أعزه الله  -املر�سوم
ال�سلطاين رقـم  2012/32ب�إ�سناد بع�ض االخت�صا�صات  ،ومبوجب �أحكامــه عهــد
�إىل وزارة املالـية مبمار�سـة اخت�صا�صـات و�صالحيـات وزارة االقت�صـاد الوطنـي
" امللغاة " املن�صــو�ص عليـها فـي قانـون التخ�صيـ�ص وقانون تنظيم وتخ�صي�ص
قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليهما  ،كما عهد �إىل الوزير امل�س�ؤول
عن ال�ش�ؤون املالية مبمار�سة االخت�صا�صات وال�صالحيات املقررة لوزير االقت�صاد
الوطني يف هذين القانونني .
وبناء على ما تقدم  ،وملا كان الثابت �أن اخت�صا�صات و�صالحيات وزارة
االقتـ�صاد الوطني " امللغاة " املنــ�صو�ص عليهــا يف قانون التخ�صي�ص الـــ�صادر
باملر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  ، 2004/77قد �آلت مبوجــب �أحكـــام املر�سوم
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ال�سلطاين رقـم  2012/32ب�إ�سناد بعـ�ض االخت�صا�صات �إلــى وزارة املالــيــة ،
دون تفرقــة فــي هــذا اخل�صــو�ص بيــن التق�سيمــات التنظيمية املختلفـــة
بــوزارة االقت�صــاد الوطنــي " امللغاة "  ،ومنها اخت�صا�صات املديرية العامـــة
ل�شــ�ؤون القطـــاع اخلـــا�ص  ،ف�إن وزارة املالية اعتبارا من 2012/5/26م -
تاريــخ العمــل بهـــذا املر�ســوم � -صارت هـي اجلهـة املخت�صــة قانونـا مبمار�ســة
اخت�صا�صــات و�صالحيــات الأمانــة الفنــية للجنة الوزارية للتخ�صي�ص املن�صو�ص
عليها يف قانون التخ�صي�ص والتي كان �أمر ممار�ستها منوطا بتلك املديرية .
ال ينــال مــن ذلــك  ،اكتفاء امل�شرع يف املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/30
ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للتخطيط و�إ�صدار نظامه  ،بالن�ص على �أيلولة خم�ص�صات
وموجـودات بعـ�ض التق�سيمـات التنظيميـة بـوزارة االقت�صـاد الوطنـي " امللغاة "
ونقـل موظفيـها �إلـى الأمانـة العامـة للمجلـ�س الأعلـى للتخطيـط  ،دون �إ�شـارة
�إلـى اجلهة التي �آلت �إليها اخت�صا�صات تلك التق�سيمات التنظيمية � ،إذ �أن ذلك
ممـا يوجبـه املنطـق والـذوق القانونـي ال�سليـم  ،حيـث �إن ن�صـو�ص املر�سـوم
ال�سلطانـي رقـم  2012/32ب�إ�سناد بع�ض االخت�صا�صات ال�صادر فـي ذات التاريـخ ،
قد تناولت تلك امل�س�ألة بالتنظيم  ،ومن ثم مل تعد ثمة حاجة �أو موجب لتكرار الن�ص
على هذا احلــكم يف املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/30امل�شــار �إليه  ،وعليه ال يكون
لعدم التكرار يف هذا املر�سوم �أي داللة معتربة يف حتديد اجلهة التي �آلت �إليها
اخت�صا�صات املديرية امل�شار �إليها باملخالفة ل�صراحة الن�صو�ص املنوه بها .
لذلك انتهــى الــر�أي �إلـى اخت�صـا�ص وزارة املاليـة مبمار�ســة اخت�صا�صات
و�صالحيات الأمانة الفنية للجنة الوزارية للتخ�صي�ص املن�صو�ص عليها يف قانون
التخ�صي�ص .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2013/903/1/20/م) بتاريخ 2013/4/30م
- 250 -

()29
بتاريخ 2013/4/30م
 - 1مناق�صات  -قانون املناق�صات  -يحظر على املوظف يف اجلهات اخلا�ضعة
لأحكامه الدخول يف الأعمال التي جتريها هذه اجلهات .
حظر امل�شرع مبوجب قانون املناق�صات  ،يف �سبيل حتقيق �أكرب قدر من احلماية
للمال العام  ،على املوظف يف �أحد اجلهات اخلا�ضعة لأحكامه الدخول يف الأعمال
التي جتريها هذه اجلهات �سواء كان ذلك يف املناق�صات التي تطرحها �أو عند
�شـراء الأ�صـناف �أو تنفيـذ الأعمـال مـن قبلهـم  ،و�سـواء تـم هـذا التعامـل ب�صورة
مبا�شره �أو غري مبا�شرة � -أثر ذلك  -عدم جواز قبول العطاء  -تطبيق .

 - 2مناقـ�صات  -قانــون حمايـة املــال العـام وجتنـب ت�ضارب امل�صـالح  -يحظـر
على امل�س�ؤول احلكومي 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  -املق�صود بامل�س�ؤول
احلكومي .
حظر امل�شرع مبوجب �أحكام قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح
على امل�س�ؤول احلكومي 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  -الهدف من ذلك � -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 � -أ�سا�س ذلك � -ستتوافر يف �ش�أن
امل�س�ؤول احلكومي 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 �أن وجوده يف الوحدة
الإدارية قد ميكنه من االطالع على �أمور تف�صيلية �أو قد ي�شوب يف �ش�أن التعامل
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معه �شبهة حماباة �أو غري ذلك مما يتنافى مع طبيعة املال العام وحرمته  -عرف
امل�شرع امل�س�ؤول احلكومي ب�صيغة عامة بحيث ي�شمل جميع �شاغلي املنا�صب
احلكومية بوحدات اجلهاز الإداري للدولة �سواء �أكان �شغل املن�صب �أو الوظيفة
بطريقة دائمة �أو م�ؤقتة  ،وي�شمل التعريف من مل ينطبق عليهم و�صف املوظف
العام ك�أع�ضاء جمل�س عمان  ،وممثلو احلكومة يف ال�شركات والعاملون بال�شركات
اململوكـة بالكامـل للحكومـة وال�شركـات التـي ت�ساهـم احلكومـة فيها بن�سبة تزيد
على ( )%40من ر�أ�س مالها � -أثر ذلك  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكـــم رقم ............... :املـــــ�ؤرخ...........
املوافــق ....................ب�شــ�أن طلـب الإفادة بالر�أي القانوين يف مدى
جواز قبول العطاء املقدم من قبل �شركة  ......................يف املناق�صة
رقــم  ..............بخ�صو�ص عقد تقدمي خدمة الغ�سيل اخلا�ص بـ ............
وتتح�صــل وقائــع املو�ضــوع  -ح�سبــمـا يبـيــن مــن الأوراق  -فـي �أن
وزارة .................طرحت املناق�صة رقم  ..........بخ�صو�ص عقد تقدمي
خدمة ( ...........................مناق�صة حمدودة)  ،وتقدم للمناق�صة
عطاء واحد فقط من قبل �شركة � - ...........شركة حمدودة امل�س�ؤولية ، -
وتذكرون �أن الفا�ضلة  ........................... /والتي تعمل باملديرية
العامة  ...............بوزارة  ،...............هي �أحد ال�شركاء يف ال�شركة
املذكورة  ،و�أنها غري منوط بها �إجراء املعاملة الر�سمية بنف�سها وال متلك الت�أثري
يف �إجراء هذه املعامالت  ،لأنها لي�ست ع�ضوا يف جلنة املناق�صات املخت�صة
بالرت�سية ،وال متلك ت�شكيلها �أو اعتماد تو�صياتها .

و�إزاء ما تقدم ف�إنكم تطلبون الر�أي القانوين يف مدى جواز قبول العطاء
املقدم من �شركة  ................يف املناق�صة امل�شار �إليها .
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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�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�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�ســ�ؤول احلكومــي  :كل �شخـ�ص ي�شغل من�صبا حكوميا � ،أو يتوىل عمال
ب�صفــة دائمــة �أو م�ؤقــتة فــي �إحــدى وحــدات اجلهـاز الإداري للدولة  ،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 " .
كما تن�ص املادة ( )11من ذات القانون على �أنه "ال يجوز لأي م�س�ؤول حكومي
�أو �أبنائه الق�صر � ،أن يكون له ح�صة يف �أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أو عمل يهدف �إىل
الربح  ،ويت�صل بجهة عمله بطريقة مبا�شرة . "....
وي�ستفاد من الن�صو�ص �سالفة الذكر �أن امل�شرع ويف �سبيل حتقيق �أكرب قدر
مـن احلمايـة للمال العـام حظـر على املوظف يف �أحـد اجلهات اخلا�ضعة لأحكام
قانون املناق�صات الدخول يف الأعمال التي جتريها هذه اجلهات �سواء كان ذلك
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يف املناق�صات التي تطرحها �أو عند �شراء الأ�صناف �أو تنفيذ الأعمال من قبلهم ،
و�ســواء تــم هــذا التعامـل ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة  ،كما حظر امل�شرع -
فــي تطبيـق �أحكـام قانـون حمايـة املـال العـام وجتنـب ت�ضـارب امل�صالـح امل�شـار
�إليـه  -على امل�س�ؤول احلكومي 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
تربمــها اجلهــة التـي يعمـل 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 �أن وجوده يف الوحدة الإدارية قد ميكنه من االطالع
على �أمور تف�صيلية �أو قد ي�شوب يف �ش�أن التعامل معه �شبهة حماباة �أو غري ذلك
مما يتنافى مع طبيعة املال العام وحرمته .
و�إدراكا من امل�شرع لأهمية حماية املال العام فقد عرف امل�س�ؤول احلكومي
ب�صيغة عامة بحيث ي�شمل جميع �شاغلي املنا�صب احلكومية بوحدات اجلهاز
الإداري للدولة �سواء �أكان �شغل املن�صب �أو الوظيفة بطريقة دائمة �أو م�ؤقتة  ،بل
�أن امل�شرع مل يقت�صر على املوظف الذي يعمل بوحدات اجلهاز الإداري للدولة و�إمنا
�أدرج يف ذلك حكما من مل ينطبق عليهم ك�أع�ضاء جمل�س عمان  ،وممثلو احلكومة
يف ال�شركات والعاملون بال�شركات اململوكة بالكامل للحكومة وال�شركات التي
ت�ساهم احلكومة فيها بن�سبة تزيد على ( )%40من ر�أ�سمالها .
وبتطبـــيق مـــا تقـــدم علــى احلالـــة املعرو�ضــة  ،وملــا كـــان الثابــــت
من الأوراق �أن الفا�ضلة  ................................../هي �أحـد ال�شركاء
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يف �شركة  - ..................التي تقدمت بعطاء لوزارة .................
للفوز باملناق�صة رقم  ............لتقدمي خدمة الغ�سيل اخلا�ص بـ- .............
وهي يف ذات الوقت موظفة  -م�س�ؤول حكومي  -يف وزارة ،..............
ف�إنه يتوافر يف �ش�أن هـذه احلالـة �شبهـة ت�ضـارب امل�صالـح وا�ستغـالل النفـوذ ،
وال يجــوز قبــول العطــاء املقــدم مـن هذه ال�شركة �إعماال للحظر املن�صو�ص
عليه يف املادة ( )6من قانون املناق�صات واملادة ( )11من قانون حماية املال العام
وجتنب ت�ضارب امل�صالح امل�شار �إليهما  ،بح�سبان �أن الن�ص على احلظر يف املادتني
جاء عاما ومل يقيد بكون املوظف �أو امل�س�ؤول احلكومي هو الذي يجري املعاملة
بنف�سه �أو بكونه قادرا على الت�أثري يف �إجرائها  ،والعام يبقى على عمومه ما مل
توجد قرينة ت�صرفه من العموم �إىل اخل�صو�ص .
وال ينال مما تقدم املحاجة ب�سابقة �إفتاء الوزارة يف حاالت م�شابهة للحالة
املعرو�ضة  ،بح�سبان �أن وزارة ال�ش�ؤون القانونية تقوم بدرا�سة وبحث كل مو�ضوع
على حدة يف �ضوء الن�صو�ص احلاكمة له وما يحيط به من ظروف ومالب�سات ،
والر�أي الذي تخل�ص �إليه ب�ش�أنه يكون خا�صا باحلالة الواقعية للمو�ضوع املعرو�ض ،
وال ميثل مبد�أ عاما .
لـذلك انتهـى الـر�أي �إلـى عــدم جـواز قبـول العطــاء املقــدم مــن قبــل
�شركـة  ..............فـي املناق�صـة رقم  .........لتقدمي خدمة ..............
بـ ...........على النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق  /م و2013/916/1/7/م ) بتاريخ 2013/4/30م
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()30
بتاريخ 2013/5/7م
 - 1عقد  -قاعدة العقد �شريعة املتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل
عليه وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية .
امل�ستقر عليه فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات التعاقدية � ،أن العقد �شريعة املتعاقدين
فـال يجـوز نق�ضـه �أو تعديـله �إال مبـوافقة الطرفني �أو للأ�سباب التي يقررها القانون
 مقت�ضى القاعدة  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد�أح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -يجب لتحديد حقوق والتزامات
الطرفني الوقـوف علـى عبـارات العقـد متـى كانـت �ألفاظـها وعباراتها وا�ضحة
ال غمو�ض فيها  ،قاطعة داللتها على حقيقة الإرادة امل�شرتكة للمتعاقدين  ،وعـدم
ت�أويلها واالنحراف بها عن حقيقة تلك الإرادة  -يف حال اخلالف بني الطرفني
لغمو�ض تلك الألفاظ �أو العبارات يجب البحث بكل ال�سبل عن حقيقة الإرادة
امل�شرتكة للطرفني دون تغليب �إرادة �أحدهما على الآخر  -تطبيق .

 - 2عقد  -عقد �إداري  -قاعدة العقد �شريعة املتعاقدين  -يجوز ا�ستثناء جلهة
الإدارة تعديله �أو �إنها�ؤه ب�إرادتها املنفردة .
امل�ستقر عليه يف العقود الإدارية �أنه يجوز جلهة الإدارة  ،العتبارات م�صلحة املرفق
العـام ومقت�ضـيات �ضمـان �سيـره بانتظام وا�ضطراد  ،تعديل العقد الإداري زيادة
�أو نق�صانا ب�إرادتها املنفردة يف حدود معينة ودون حاجة �إىل موافقة املتعاقد
الآخـر �أو �إلـى النـ�ص علـى ذلـك فـي العـقد  -كمـا يجـوز لهـا �إنهـاء العقـد ب�إرادتهـا
املنفـردة متـى توافـرت تلك االعتـبارات  -يعتبـر ذلك ا�ستثنـاء من قاعدة العقد
�شريعة املتعاقدين  -ال يخل ذلك بحق اجلهة املتعاقد معها يف التعوي�ض �إن كان له
مقت�ضى  -تطبيق .
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فبالإ�شــارة �إلــى كتـاب معاليكــم رقــم  .........امل�ؤرخ ...............
املوافق  .........................فـــي �ش�أن طلب الر�أي القانوين حول الآتي :
� - 1صياغـة ر�سالـة ف�سـخ عقـد  ..................،......املبـرم بـني
م�ؤ�س�سة  ..........................و�شركة ...................
بتاريخ  ، .......................وبــما ال يحمــل امل�ؤ�س�ســـة �أيــة
م�س�ؤوليــــة من جراء هذا الف�سخ .
 - 2مدى التزام م�ؤ�س�سة  .....................ب�إعادة �ضمان التنفيذ
املقدم من �شركة  .................بــعد ف�ســخ العــقد  ،يف ظـــل
وجود بند يف العقد يعطي امل�ؤ�س�سة احلق يف احت�ساب غرامة ت�أخري
مقدارها ( )1800ريال عماين يوميا يف حال الت�أخري عن التوريد
والرتكيب عن املوعد املتفق عليه .
وتتح�صــل وقائــع املو�ضــوع  -ح�سبمــا يبـيــن مــن الأوراق  -فــي �أن
م�ؤ�ســ�سة  ....................و�شركة � ......................أبرمتا عقد
بتاريخ  .................لتوريد وتركيب  ..................للم�ؤ�س�سة ،
مببلغ قدره ( ..................ر.ع) � ................ألف ريال عماين ،
وبتاريخ � ...................أخطرت ال�شركة امل�ؤ�س�سة بر�سالة مكتوبة تفيد �أنها
�شرعت بتاريخ  ................يف اتخاذ �إجراء ت�صفية مبدئية على الأ�صول
اململوكة لها ومت تكليف مدير لتلك الت�صفية مبوجب �أمر من املحكمة املخت�صة
بــ ، ..................و�إحلاقا لهذه الر�سالة خاطبت ال�شركة امل�ؤ�س�سة بر�سالة
ثانية بتاريخ �.....................أفادت فيها ب�أن عمليات ال�شركـة م�ستمـرة
خـالل فتـرة الت�صفيـة  ،وبـ�أن جميـع امل�شاريـع التـي تقـوم بتنفيذها حاليا
م�ضمونة ماليا من قبـل مدير الت�صفية  ،مو�ضحة �أن اخلطوة التـي �أقدمت عليها
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واملتمثلــة يف �إجراء ت�صفية مبدئية جاءت يف �ضوء معطيات الأزمة املاليـة ،
ورغبــة ال�شركـة فـي مواجهتـها مـن خـالل �إعـادة الهيـكلة  ،نظرا لأنه ال ميكـن
وفقـا للنـظم الأملانيـة والأوروبيـة �إجـراء �إعـادة هيكلـة بهـذا احلـجم �إال من خـالل
�إجـراء تلك الت�صفـية  ،وردا على ذلك �أعربت امل�ؤ�سـ�سة لل�شركـة يف ر�سالتها
امل�ؤرخة  ...............................عن ا�ستيائها ب�سبب عدم �إخطارها
منذ البداية ب�إجراء الت�صفية املبدئية  ،كما �أعربت عن قلقها البالغ ب�ش�أن مقدرة
ال�شركـة علـى تنفـيذ التزاماتـهـا التعاقديـة  ،وطلبـت منـها ت�أكيـدات مكتوبـة
يف �صورة �إقرار من مدير الت�صفية يفيد عدم ت�أثر التزامات ال�شركة بتوريد
وتركيب �آلة الطباعة مو�ضوع العقد بالو�ضع اجلديـد  ،بالإ�ضافة �إىل ت�أكيدات
�أخرى مكتوبة تفيد بقدرتها على توفري ال�صيانة وقطع الغيار للآلة مدة (� )15سنة
من تاريخ تركيبها  ،و�أخريا �أكدت امل�ؤ�س�سة يف تلك الر�سالة على طلبها ال�سابق
ب�ضـرورة قيـام ال�شركـة بتمديـد �ضمـان الدفـعة املقدمـة  -واملقـدرة بن�سـبة%10
مـن قيمـة العـقد  -حتى تاريخ ال�شحن .
وردا علـى ر�سالـة امل�ؤ�س�سـة امل�ؤرخـة � .........................أفادت
�شركة  .............................بر�سالتها امل�ؤرخة .................
ب�أنها تعتذر عن الت�أخري يف الرد لظروف الفرتة االنتقالية التي مرت بها ال�شركة
وت�ؤكد على انتهاء عملية الت�صفية وما �أ�سفرت عنه خالل �شهر ..................
من تق�سيم ال�شركة املتعاقدة �إىل �شركتني منف�صلتني هما �شركة ..............
والتي �أوكل �إليها �صناعة �آالت  ................و�شركة .................
والتي �أوكل �إليها جميع �أعمال �شركة  ....................يف ق�سم �آالت الويب
مبا يف ذلك املوارد الب�شرية وامل�صانع والآالت واملعرفة التقنية وبراءات االخرتاع
والعقود واخلدمات وتوريد قطع الغيار وغريها من الأ�صول التابعة لق�سم �أنظمة
الويب يف �شركة  .....................با�ستثناء �آالت  ، sheetfeedو�أنها
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بد�أت �أعمالها اعتبارا من  ،......................وت�ؤكد على �أن عملياتها يف
ال�شرق الأو�سط مل تت�أثر بتلك التطورات و�أنها م�ستمرة يف تقدمي اخلدمة ذاتها
بالفنيني �أنف�سهم  ،و�أن تقدمي خدمات ال�صيانة وقطع الغيار م�ستمرة لفرتة غري
حمدودة  ،تتجاوز مدة الـ (� )15سنة التي طلبتها امل�ؤ�س�سة  ،مع التنويه �إىل �أن
ال�شركة ا�ستمرت دون انقطاع خالل الفرتة االنتقالية يف تقدمي هذه اخلدمات  ،كما
�أفادت يف الر�سالة ذاتها �أنها  -مبوافقة امل�ؤ�س�سة � -ست�ستمر يف تنفيذ التزاماتها
بتوريد �آلة الطباعة وفقا للعقد املوقع معها بتاريخ ،.........................
وك�إجراء �شكلي ف�إنها �ستقوم ب�إعداد خطاب للم�صادقة عليه من امل�ؤ�س�سة يفيد
موافقتها على تنفيذ العقد من قبل �شركة  ..........................ل�صالح
�شركة  ،..................................وبعدها �ستقوم ال�شركة ب�إ�صدار
�ضمـان بنكـي جديـد للدفـعة املقدمـة  ،ويف �ضـوء اجتمـاع نائب مدير ال�شركة
اجلديدة والرئي�س التنفـيذي للم�ؤ�سـ�سة  ،بعثت ال�شركـة اجلديـدة �إىل امل�ؤ�سـ�سة
ر�سالة بتاريخ  ...........................تو�ضح فيه �أنها م�ستعدة لال�ستمرار
يف تنفيذ العقد و�أن فرتة االنقطاع ملدة �شهرين لن ت�ؤثر على مدة �إجمايل امل�شروع
و�أن الآلة �ستكون جاهزة لل�شحن قبل �إمتام املبنى اجلديد للم�ؤ�س�سة والذي قامت
�شركة تابعة لل�شركة اجلديدة بو�ضع خرائط التخطيط املبدئي له ويدعو نائب
رئي�س ال�شركة الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سة زيارة بع�ض مواقع .............
يف  ..............التي ت�ستخدم نف�س الآلة  ،كما يدعوه لزيارة م�صنع ال�شركة
اجلديدة يف  ...............مل�شاهدة التقدم يف �سري عملية ت�صنيع الآلة املتفق
عليها يف العقد واالطالع بو�ضوح على املدى الذي و�صلت �إليه ال�شركة يف االلتزام
بالعقد .
ويف ر�سالتها املوجهة �إىل جمل�س املناق�صات بتاريخ ....................
خل�صـت تلك ال�شركة املراحل التي متت بدءا من توقيـع العقد حتى ذلك التاريـخ ،
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�أفـادت فيـها ب�أنـه خـالل الفتـرة االنتقاليـة تـم توجيـه الن�صــح للم�ؤ�ســ�سة
ل�سحـب مبلـغ الدفعـة املقدمـة و�إ�صـدار تعليمـات مل�صـرف ال�شركـة للموافــقة
علـى هــذه العمليــة  ،و�أنهـا قامـت خــالل �شهــر................م ب�إبـالغ
م�ؤ�س�سـة  ................................با�ستمرار العقد املذكور والتي مل
تعرت�ض على ذلك  ،ما يعني عدم رغبة �أي من الطرفني يف �إلغاء العقد  ،و�أن عملية
ت�صنيع �آلة الطباعة �شارفت على االنتهاء  ،وقام مهند�سوها بتقدمي كامل درا�سة
اال�ست�شارات الفنية املتعلقة باملبنى من خالل ثالث زيارات امتدت كل منها ثالثة
�أيام  ،كما قامت بتقدمي جميع اخلرائط اخلا�صة باملبنى  ،وبناء عليه حثت جمل�س
املناق�صات على اال�ستمرار يف العقد والتوقيع على اتفاقية التحويل التي قدمت
للم�ؤ�س�سة خالل اجتماع املخت�صني باجلهتني خالل �شهر ،..................
وطلبت منه املوافقة على �إعادة حتويل  %10من قيمة العقد  -الدفعة الأوىل -
ح�سب ما مت االتفاق عليه .
وبتاريخ  .....................وجهت ال�شركة للم�ؤ�س�سة ر�سالة �أ�شارت
فيها �إىل عقد توريد وتركيب �آلة الطباعة  ،و�إىل الزيارات العديدة واملتكررة التي
قام بها ممثلوها للم�ؤ�س�سة  ،و�إىل زيارة وفد امل�ؤ�س�سة لل�شركة بـ...............
والتي مت خاللها اطالع الوفد على الأجزاء املختلفة لآلة الطباعة  ،و�إىل املناق�شات
التي دارت حول حتديث �آلة الطباعة واالتفاق على �أن تكون وفق �أحدث التقنيات
املطورة من قبل �شركة  ،...............و�إىل املفاو�ضات التي جرت على خيار
�إ�ضافة لوازم لتكوين جهاز الآلة  ،و�إىل �أن مرحلة اال�ست�شارات اخلا�صة بالعقد
قد اكتملت  ،و�إىل �أن ال�شركة تعاقدت من الباطن مع �شركة �أخرى على �أعمال
�أنظمة الغرفة  ،و�أكدت على �أن كل ذلك من �ش�أنه �أن ي�شكل خ�سائر مالية حمتملة
لل�شركـــة تفــوق املليــون ريــال عمانــي  ،وفــي اخلتام طالبت ال�شركة امل�ؤ�س�سـة
فـــي ر�سالتــها االلتــزام مبــواد العــقد وبالأخـ�ص التزامــها املنـ�صو�ص عليــه
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فـي املادة ( )5منــه بدفــع (  ) %10مــن قيمـة العــقد كدفعــة مقدمة  ،و�أفادت
ب�أن ت�أخر امل�ؤ�س�سة يف الوفاء بهذا االلتزام �سي�ؤدي �إىل �إحلاق خ�سائر مالية
ج�سيمة بال�شركـة  ،وبـناء عليـه طلبـت حتويـل ( )%10مـن قيمـة العـقد كدفـعة
مقدمـة خالل (� )8أيام من تاريخ الر�سالة .

وعليه ف�إنكم تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين .
وردا على ذلك نفيد �أن املادة ( )3من العقد امل�شار �إليه تن�ص على �أنه "يتعهد
الطــرف الثانــي بتــوريد وتركيب �آلة طباعة (ويب) يف مدة �أق�صاها � 18شهرا
من تاريخ التوقيع على هذا العقد  ،على �أن ال يدخل �ضمن هذه املدة الأيام التي
يكون الطرف الأول قد ت�سبب يف عملية ت�أخري توريد وتركيب الآلة " .
وين�ص يف الق�سم الثاين ( ال�شروط العامة ) من العقد ذاته  ،بعنوان التعريفات
والتف�سيــرات  ،علــى �أنــه " يقــ�صد بالكلمــات والعبـارات الآتية املعاين املبينة
�إىل جانب كل منها ما مل يت�ضح من �صراحة الن�ص �أو يقت�ضي �سياق الكالم غري
ذلك :
 - 1الطرف الأول  :م�ؤ�س�سة حكومية ي�ؤول �إليها حق الإ�شراف على هذا
العقد .
 - 2الطرف الثاين � :شركة مان روالند �أي.جي .
" ...............
وتن�ص املادة ( )13من العقد ذاته بعنوان غرامات الت�أخري وحدود امل�س�ؤوليـة ،
على �أنه "  -يحق للطرف الأول ح�ساب غرامة ت�أخري مقدارها (� )1800/-ألف
وثمامنائة ريال عماين يوميا وبحد �أق�صى ( )%10من قيمة العقد وذلك يف حالة
الت�أخري عن التوريد والرتكيب يف املوعد املتفق عليه يف هذا العقد  ،وحت�سب
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الغرامــة مـن اليــوم التالــي لتاريــخ انتهــاء املوعد املن�صو�ص عليه يف املادة ()3
من هذا العقد .
 يف حالة عدم قيام الطرف الثاين بالتوريد يف املوعد املحدد يحق للطرفالأول �إنهاء التعاقد واملطالبة ب�أية خ�سائر �أو تعوي�ضات " .
وتن�ص املادة "( )19من العقد ذاته بعنوان القانون املعمول به  ،على �أنه " تف�سر
�أحكام هذا العقد وفقا للقوانني املعمول بها يف �سلطنة عمان " .
وحيث �إن امل�ستقر عليه فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات التعاقدية � ،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 ،
ومن ثم ف�إنه لتحديد حقوق والتزامات الطرفني يجب الوقوف على عبارات
العقد متى كانت �ألفاظها وعباراتها وا�ضحة ال غمو�ض فيها  ،قاطعة داللتها على
حقيقة الإرادة امل�شرتكة للمتعاقدين  ،وعدم ت�أويلها واالنحراف بها عن حقيقة
تلك الإرادة  ،ويف حال اخلالف بني الطرفني لغمو�ض تلك الألفاظ �أو العبارات
فيجب البحث بكل ال�سبل عن حقيقة الإرادة امل�شرتكة للطرفني دون تغليب �إرادة
�أحدهما على الآخر .
وا�ستثناء من ذلك  -ح�سبما �أملته اعتبارات م�صلحة املرفق العام ومقت�ضيات
�ضمان �سريه بانتظام وا�ضطراد  -ف�إن امل�ستقر عليه �أي�ضا يف العقود الإدارية ،
�أنه ودون حاجة �إىل الن�ص يف العقد  ،يجوز جلهة الإدارة تعديل العقد الإداري
زيادة �أو نق�صانا ب�إرادتها املنفردة يف حدود معينة ودون حاجة �إىل موافقة
املتعاقد الآخر  -وهو ماقننه امل�شرع العماين يف املادة ( )42من قانون املناق�صات
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  - 2008/36بل يجـوز لها �إنهاء العقد ب�إرادتها
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املنفردة متى توافرت تلك االعتبارات  ،وذلك دون الإخالل بحق املتعاقد معها
يف التعوي�ض �إن كان له مقت�ضى .
وتطبيـقا لذلك علـى الوقائـع املعرو�ضـة  ،وفيمـا يتعلــق بالت�سـا�ؤل الأول
ب�شـ�أن �صياغـة ر�سالـة ف�سـخ عـقد توريـد وتركيـب �آلـة طباعة (ويب) املربم بني
م�ؤ�ســـ�سة  ..............و�شركة  ..............بتاريخ  ، .............ومبا
ال يحمل امل�ؤ�س�سة �أية م�س�ؤولية من جراء هذا الف�سخ  ،ف�إنه ملا كان الثابت من الأوراق
�أن �شركة  ..................املتعاقدة بتاريخ  ........................مع
م�ؤ�س�سة  ................................لتوريد وتركيب �آلة طباعة (ويب)
من نوع كرومان للم�ؤ�س�سة  ،مببلغ قدره ( ..............ر.ع ) ..............
�ألف ريال عماين  ،انتهت قانونا بهيكلتها �إىل �شركتني م�ستقلتني هما �شركة
 .........................و�شركة  ، .........................الأمر الذي
كان يحق معه مل�ؤ�س�سة  ......................................احلق  -وفق
املقرر قانونا  -ف�سخ العقد وفقا لأحكامه فيما لو كان االعتبار ال�شخ�صي قائما
بني الطرفني �أو تعذر تنفيذه لهذا ال�سبب  ،وهو ما ينفي وجوده امل�ستفاد من
الر�سائل املتبادلة بني امل�ؤ�س�سة و�شركة  ...........................من رغبة
الطرفني يف ا�ستكمال تنفيذ العقد رغم تلك امل�ستجدات ،ال�سيما ر�سالة امل�ؤ�س�سة
لل�شركة التي طلبت فيها تـ�أكيدات ب�ش�أن قدرة ال�شركة على تنفيذ العقد وتقدمي
�ضمانات مكتوبة يف هذا اخل�صو�ص  ،ورد ال�شركة على ذلك بالإيجاب بر�سالتها
مكتوبة �أكدت فيها على قدرتها يف الوفاء بكامل االلتزامات املن�صو�ص عليها
يف العقد امل�شار �إليه  ،فيما يتعلق بتوريد �آلة الطباعة وتركيبها و�صيانتها وت�أمني
قطع الغيار الالزمة لها لفرتة غري حمددة تتجاوز الـ (� )15سنة  ،وما �صحب ذلك
من عقد عــدة لقــاءات بيــن املخت�صيــن لدى الطرفني ،ما ينبئ عن عدم رغبة
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الطرفيـن فـي �إنهـاء العالقـة التعاقديـة وي�ؤكـد عـن �أنهـا ال زالت قائمـة  ،ومن ثم
ال يجوز للم�ؤ�س�سة �إنهاء �أو ف�سخ العقد لهذا ال�سبب .
و�إذ خلت الأوراق مما يثبت �أن �شركة - ..............................
ال�شركة اخللف � -أخلت ب�أي من التزاماتها التعاقدية  ،فال ي�سوغ للم�ؤ�س�سة �إنهاء
العقد عمال بحكم املادة ( )3من العقد امل�شار �إليه النتفاء مناطه .
و�إذ خلـت الأوراق �أي�ضــا مــمـا يفيـــد �أن ثمــة اعتــبــارات تتعـلــق
مب�صلحـة  ...............الذي تتوىل �إدارته م�ؤ�س�سة ....................
�أو ب�ضمان �سريه بانتظام وا�ضطراد توجب على امل�ؤ�س�سة التدخل لإنهاء العقد ،
ومن ثم ال ي�سوغ لها قانونا ا�ستعمال الرخ�صة املقررة لها يف �إنهاء العقد  ،وفق
امل�ستقر عليه يف العقود الإدارية  ،يف خ�صو�ص احلالة املعرو�ضة .
وفيما يتعلق بالت�سا�ؤل الثاين ب�ش�أن مــــدى التزام م�ؤ�س�سة ..............
ب�إعادة �ضمان التنفيذ املقدم من �شركة  ...................بعد ف�سخ العقد ،
يف ظل وجود بند يف العقد يخول امل�ؤ�س�سة احلق يف احت�ساب غرامة ت�أخري
مقدارهــا ( )1800ريــال عمانـي يوميا يف حال الت�أخري عن التوريد والرتكيب
عن املوعد املتفق عليه  ،ف�إنه مل يعد له حمل يف �ضوء الرد على الت�سا�ؤل الأول
بعدم جواز قيام امل�ؤ�س�سة بف�سخ العقد حمل الفتوى .
لذلك انتهى الر�أي �إىل �أنه ال يجوز مل�ؤ�س�سة  ...................يف احلالة
املعرو�ضة ف�سخ �أو �إنهاء العقد حمل الت�سا�ؤل النتفاء ال�سند القانوين  ،وذلك على
النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق  /م و2013/934/17/15/م ) بتاريخ 2013/5/7م
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()31
بتاريخ 2013/5/14م
 - 1قانون اخلدمة املدنية  -نطاق �سريانه � -أداة �شغل الوظائف بالن�سبة للعمانيني
وغريهم .
ب�سـط امل�شــرع �أحكــام قانــون اخلدمــة املدنيــة � ،سريانا  ،على املوظفني املدنيني
باجلهــاز الإداري للدولــة  -ا�ستثنـى منهـم املوظفني اخلا�ضعني ملرا�سيم �أو قوانني
�أو عقود خا�صة فيما انتظمته من �أحكام � -أحال فيما يتعلق بعقود غري العمانيني
�إلــى الالئحــة التنفيذيــة مــن حيـث حتديــد �أنواعهـا وتنظيم �أحكامها  -ترتيبا
على ذلك  -باين امل�شرع بني �أداة �شغل الوظائف بالن�سبة للعمانيني وغريهم ،
حيث جعل تعيني الفئة الأوىل بقرار من رئي�س الوحدة بينما جعله بالن�سبة
للأخرى مبا يربمه من عقود التوظيف  -كما مايز بني التاريخ الذي تبد�أ منه
العالقة الوظيفية فبينما تبد�أ من تاريخ �صدور القرار بالن�سبة للفئة الأوىل تكون
بالن�سبة للثانية من التاريخ املحدد يف العقد  -تطبيق .

 - 2موظـف  -طبيعــة عالقــة املوظف بجــهة الإدارة  -عالقـة تنظيمية بالن�سبة
للعمانيني وتعاقدية بالن�سبة لغريهم .
قرر امل�شرع �أ�صال عاما م�ستفادا من ن�صو�ص قانون اخلدمة املدنية يتمثل يف �أن
العالقة التي تربط املوظف العماين بالوحدة التي ي�شغل �إحدى وظائفها �إمنا هي
عالقة تنظيمية حتكمها القوانني واللوائح ال�صادرة يف هذا ال�ش�أن  -تختلف هذه
العالقة مع تلك التي تربط املوظف غري العماين الذي �أ�سند �إليه القيام مبهام �إحدى
هذه الوظائف باجلهة الإدارية �إذ هي عالقة تعاقدية ين�شئها العقد املربم بني هذه
اجلهة واملتعاقد معها وحتكمها ن�صو�صه املتفق عليها مكملة بالن�صو�ص القانونيــة
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املحــال �إليهـا  -ت�ضحـى تلك الن�صو�ص �سواء كان �صعيد ورودها قانونــا �أو الئحــة
ن�صــو�صا عقديــة مبــا متثله من التزامات �أو حقوق  -نزوال على طبيعة العالقة
املتباينة بالن�سبة للعمانيني وغري العمانيني التي تربطهم باجلهة الإدارية يتعني
النظر �إىل كل من العالقتني وفق طبيعتها و�إجراء مقت�ضياتها وفق الن�صو�ص
احلاكمة لها �سواء �أكانت قانونية �أو تعاقدية  -تطبيق .

 - 3عقد  -عقد توظيف  -تذاكر �سفر  -الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية
اجلديدة ال�صادرة بالقرار رقم  - 2010/ 9قاعدة العقد �شريعة املتعاقدين -
ا�ستحقاق املوظف املتعاقد تذكرة ال�سفر طبقا ملا مت االتفاق عليه يف العقد .
اعتبارا من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية اجلديدة ال�صادرة
بالقرار رقم � 2010/ 9صارت عقود التوظيف املرفقة بها  ،ومنها التعاقد على �شغل
الوظائف الدائمة جزءا ال يتجز�أ من هذه الالئحة  -مقت�ضى ذلك  -التزام اجلهات
الإدارية املخاطبة ب�أحكام قانون اخلدمة املدنية التقيد مبا ورد بها من �أحكام ومنها
مناذج العقود امللحقة بها  -مبوجب املادة ( )75منها تقرر للموظف غري العماين
تذاكر �سفر جوا بالدرجة ال�سياحية له ولزوجه ولثالثة من �أوالده ممن ال تتجاوز
�أعمارهم �إحدى وع�شرين �سنة �إذا كان ي�شغل �إحدى وظائف الدرجات من (�أ)
حتى الثامنة  ،وله وحده �إذا كان ي�شغل �إحدى وظائف باقي الدرجات  -عمال
بالأثر الفوري و املبا�شر للقاعدة القانونية اجلديدة يتعني على تلك اجلهات �أن تبادر
�إىل ت�ضمني هذه الأحكام يف العقود اجلديدة التي تربم بعد العمل ب�أحكام الالئحة
امل�شار �إليها وكذلك بالن�سبة للعقود التي يتم جتديدها بعد العمل بها � -أثر تراخي
اجلهة الإدارية يف تعديل العقد مبا يتفق مع �أحكام الالئحة التنفيذية  -ا�ستحقاق
املوظف لدرجة ال�سفر طبقا لأحكام العقد املربم معه � -أ�سا�س ذلك  -قاعدة العقد
�شريعة املتعاقدين  -تطبيق .
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فبالإ�شارة �إىل  .....................امل�ؤرخ بتاريخ ...................
املوافق  ....................ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى
�أحقية امل�ست�شار ...............(..................... /اجلن�سية ) لتذاكر
ال�سفر عن �سنوات تعاقده بدرجة رجال الأعمال وفقا لأحكام العقد املربم بينه
وبني وزارة .........................
وتتلخـــ�ص وقائــع املو�ضـــوع  -ح�سـبمـــا يبيـــن مــن الأوراق  -فـي �أن
وزارة  ..............تعاقدت مع امل�ست�شار...........(.................. /
اجلن�سية) ل�شغل وظيفة "م�ست�شار "..............بالدرجة املالية (�أ) ملدة عام
اعتبارا من  ،..................على �أن يتجدد العقد املربم بينهما تلقائيا بذات
ال�شروط ما مل يخطر �أحد الطرفني الطرف الآخر بعدم رغبته يف امتداد هذا العقد
قبل انتهائه ب�شهرين  ،وتذكرون معاليكم ب�أن املذكور قد تفاو�ض قبل التعاقد معه
على �أن تكون تذاكر ال�سفر امل�ستحقة له ولأفراد �أ�سرته بدرجة رجال الأعمال ،
ومت االتفاق معه على ذلك  ،وعند حترير العـقد بح�سـب �أحكـام امللحـق رقــم ()1
املرفق بالالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 - 84/52امللغاة واملعمول بها وقت التعاقد  -مت تغيري بنود العقد ليتوافق مع ما مت
االتفاق عليه فتم ا�ستبدال بعبارة ( الدرجة ال�سياحية ) الواردة بالبند ( )12املنظم
لتذاكر ال�سفر بفقرتيه (�أوال) و (ثانيا) عبارة ( درجة رجال الأعمال ) �إال �أنه وعند
�صرف التعوي�ض النقدي امل�ستحق للمذكور عن تذاكرال�سفر لل�سنة التعاقدية الأوىل
( ............م) مت ال�صرف له بفئة الدرجة ال�سياحية وذلك على خالف ما ن�ص
عليه العقد .
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وقد طلبت وزارة  ...................ر�أي وزارة  ...........ف�أفادت ب�أنه
ال ميكن االعتداد بالتعديل الوارد على البند رقم ( )12من العقد امل�شار �إليه  ،باعتباره
يت�ضمن قاعدة تنظيمية عامة ال يجوز اال�ستثناء منها يف حاالت فردية  ،كما �أن
تعديله ي�ستلزم موافقة جمل�س اخلدمة املدنية  ،وا�ستمر �صرف التعوي�ض النقدي
للمذكور عن ال�سنوات الالحقة بذات الفئة  -الدرجة ال�سياحية  -مع مطالباته
املتكـررة ب�أحقيـته للتعويــ�ض املتفـق عليـه فـي التعاقـد املبـرم معــه بدرجة
رجـال الأعمـال  ،وا�ستنـد يف مطالباتـه �إىل �أن العقد �شريعة املتعاقدين ويجب
تنفيذه طبقا ملا ا�شتمل عليه من �أحكام وال يجوز التحلل مما ورد به من التزامات ،
ف�ضـال عــن �أن التعاقد على �أ�سا�س من بنود و�أحكام امللحق رقم ( )1من الالئحة
التنفيذيــة لقانون اخلدمة املدنـية امل�شار �إليـها  ،ال مينـع من تعديــل بع�ضها طبقا
ملا تقت�ضيه م�صلحة العمل ووفقا لطبيعة و�أهمية الوظيفة � ،إذ امل�ستقر عليه �أنه
جمـرد منــوذج ا�سرت�شادي ولي�س ثمة مانع قانوين من ت�ضمينه �أحكاما مغايرة
�أو �إجراء تعديل على بع�ض بنوده  ،وقد �أ�شار املذكور �إىل �أنه وعلى فر�ض �أن الأمر
كان يتطلب احل�صول على موافقة جمل�س اخلدمة املدنية  ،الأمر الذي يلزم الوزارة
وحدها وال �ش�أن له بذلك  ،حيث �أنه كان ب�صدد عقد مكتوب مت ت�ضمينه �شروطه
التي ارت�ضتها الوزارة املتعاقدة وقام بتوقيعها مع من ميثلها  ،ومن ثم يتعني على
تلك اجلهة االلتزام مبا جاء به العقد من �أحكام .
ويف �ضوء ما تقدم ف�إنكم تطلبون الر�أي يف مدى �أحقية امل�ست�شار....... /
 ............(....................................اجلن�سية ) لتذاكر ال�سفر
عـــن �ســنوات تعاقــده بــدرجة رجال الأعمــال وفـقا لأحكــام العقد املربم بينه
وبني وزارة .........................
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وردا على ذلك نفيد ب�أن :
املادة الثانية من مر�سوم �إ�صدار قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2004/120تن�ص على �أنه "ي�صدر جمل�س اخلدمة املدنية الالئحة
التنفيذية لهذا القانون  ،كما ي�صدر نظام ت�صنيف وترتيب الوظائف بعد املوافقة
عليهما من جمل�س الوزراء  ،و�إىل �أن ت�صدر الالئحة التنفيذية ي�ستمر العمل
بالالئحة ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( )84/52فيما ال يتعار�ض مع �أحكام
القانون املرافق .
ويكون تعديل الالئحة والنظام امل�شار �إليهما بقرار من جمل�س اخلدمة املدنية" .
وتن�ص املادة ( )1من قانون اخلدمة املدنية امل�شار �إليه على �أنه " ت�سري �أحكام
هذا القانون على املوظفني املدنيني باجلهاز الإداري للدولة  ،فيما عدا املوظفني
الذين تنظم �ش�ؤون توظفهم مرا�سيم �أو قوانني �أو عقود خا�صة فيما ن�صت عليه
هـذه املرا�سـيم �أو القوانـني �أو العقـود مـن �أحكـام  .وتنظـم الالئـحة �أنـواع و�أحكـام
العقود التي تربم مع املوظفني الذين ت�سري يف �ش�أنهم �أحكام هذا القانون " .
وتن�ص املادة ( )16من ذات القانون على �أنه " يكون التعيني بقرار من رئي�س
الوحــدة �أو مبــا يربمــه من عقود التوظيف املرفقة بالالئحة  ،ويجوز لرئي�س
الوحدة التفوي�ض يف ذلك يف حاالت ال�ضرورة  .ويكون التعيني من تاريخ �صدور
القرار �أو التاريخ املحدد يف العقد ح�سب الأحوال " .
وتنــ�ص املــادة الثالثــة مــن مــواد �إ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة
املدنيـة ال�صـادرة بالقــرار رقــم  2010 / 9على �أنــه " ين�شـر هذا القرار يف اجلريدة
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الر�سمــية  ،ويعمـل بـه مـن اليـوم التالـي لتاريــخ ن�شــره " وقــد ن�شــر هــذا
القرار يف عدد اجلريدة الر�سمية رقم ( )922ال�صادر بتاريخ 2010/11/1م  ،و عمل
به اعتبارا من 2010 / 11 / 2م .
وتنــ�ص املــادة ( )75مــن الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة
بالقــرار رقـم  2010/9على �أنه " ي�ستحــق املوظــف غري العماين تذاكر �سفر جوا
بالدرجة ال�سياحية له ولزوجه ولثالثة من �أوالده ممن ال تتجاوز �أعمارهم �إحدى
وع�شرين �سنة �إذا كان ي�شغل �إحدى وظائف الدرجات من (�أ) حتى الثامنة  ،وله
وحده �إذا كان ي�شغل �إحدى وظائف باقي الدرجات . "...
كما تن�ص املادة ( )4من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة
باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( 84/52امللغاة) على �أنه " املوظفون غري العمانيني الذين
ي�شغلون وظائف على درجات �أو فئات اجلدولني امللحقني بقانون اخلدمة املدنية
يخ�ضعون لأحكام العقود الواردة يف املالحق ( ، )3،2،1بهذه الالئحة كل ح�سب
عقده وتطبق عليهم الأحكام الواردة بقانون اخلدمة املدنية وهذه الالئحة واللوائح
التي ت�صدر يف هذا ال�ش�أن فيما مل يرد به ن�ص خا�ص يف عقودهم " .
وتن�ص املادة ( )25من ذات الالئحة على �أنه " تعد وحدة �ش�ؤون املوظفني
باجلهة بعد ا�ستيفاء م�سوغات التعيني والعر�ض على جلنة �ش�ؤون املوظفني قرارات
التعيني من عدد من الن�سخ وتوقع من ال�سلطة املخت�صة بالتعيني .
كما تعد عقود خدمة غري العمانيني من عدد من الن�سخ توقع من رئي�س
الوحدة نيابة عن احلكومة ومن املتعاقد معه بالأ�صالة عن نف�سه . " .....
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وحيث �إن البند ( )3من العقد املربم بني وزارة  .........وامل�ست�شار املعرو�ضة
حالتــه ينــ�ص علـى �أنــه " �إذا لــم يخطــر �أحد الطرفني الطرف الآخر بعدم
رغبته يف امتداد هذا العقد قبل انتهائه ب�شهرين على الأقل اعترب العقد متجددا
تلقائيا ملدة �سنة ثانية ويتجدد من �سنة �إىل �أخرى بنف�س الطريقة " .
وحيث �إن البند ( )12من ذات العقد ين�ص على �أنه � " :أوال  :ي�ستحق الطرف
الثاين تذاكر �سفر بدرجة رجال الأعمال له ولزوجه ولثالثة من �أوالده حتى �سن
احلادية والع�شرين  ،يف احلالتني الآتيتني :
�أ  -من � .............إىل مقر العمل بال�سلطنة عند بدء اخلدمة
ب  -من مقر العمل بال�سلطنة �إىل  ..............عند انتهاء اخلدمة
لأي �سبب من الأ�سباب ب�شرط مغادرة ال�سلطنة املبا�شرة . "......
ومفاد هذه الن�صو�ص �أن امل�شرع ب�سط �أحكام قانون اخلدمة املدنية � -سريانا -
على املوظفني املدنيني باجلهاز الإداري للدولة  ،وا�ستثنى منهم املوظفني اخلا�ضعني
ملرا�سيم �أو قوانني �أو عقود خا�صة فيما انتظمته من �أحكام  ،و�أحال فيما يتعلق
بعقــود غــري العمانيــني �إلــى الالئحـة التنفيذية من حيث حتديد �أنواعها وتنظيم
�أحكامها  ،وترتيبا على ذلك فقد باين امل�شرع بني �أداة �شغل الوظائف بالن�سبة
للعمانيني وغريهم  ،حيث جعل تعيني الفئة الأوىل بقرار من رئي�س الوحدة بينما
جعــله بالن�سبــة للأخــرى مبا يربمه من عقود التوظيف  ،كما مايز بني التاريخ
الذي تبد�أ منه العالقة الوظيفية فبينما تبد�أ من تاريخ �صدور القرار بالن�سبة للفئة
الأوىل تكون بالن�سبة للثانية من التاريخ املحدد يف العقد .
- 271 -

وقد �أبانت الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية (امللغاة) خ�ضوع غري
العمانيني  -متى �شغلوا وظائف على درجات �أو فئات القانون املنوه به  -لأحكام
العقود الواردة يف املالحق (  ) 3، 2، 1كل ح�سب عقده  ،وخ�ضوعهم فيما مل يرد
ب�ش�أنــه ن�ص فــي هــذه العقــود للأحكام الواردة بهذا القانون والئحته وما ي�صدر
من لوائح يف هذا ال�ش�أن .
ومقت�ضى ما تقـدم �أن امل�شرع و�إن كـان قـد �أجـاز �شغـل وظائـف اجلهاز الإداري
للدولة مبن ا�ستوفى �شرائط ذلك من العمانيني ب�صفة �أ�صلية  ،ومن غري العمانيني
متى اقت�ضت ال�ضرورة ذلك � ،إال �أنه قرر �أ�صال عاما م�ستفادا من ن�صو�ص القانون
امل�شار �إليه  -ومنها تلك الآنف ذكرها  -متمثال يف �أن العالقة التي تربط املوظف
العماين بالوحدة التي ي�شغل �إحدى وظائفها �إمنا هي عالقة تنظيمية حتكمها
القوانني واللوائح ال�صادرة يف هذا ال�ش�أن  ،وهي عالقة تختلف مع تلك التي
تربط املوظف غري العماين الذي �أ�سند �إليه القيام مبهام �إحدى هذه الوظائف
باجلهة الإدارية �إذ هي عالقة تعاقدية ين�شئها العقد املربم بني هذه اجلهة واملتعاقد
معها وحتكمها ن�صو�صه املتفق عليها مكملة بالن�صو�ص القانونية املحال �إليها والتي
ت�ضحى � -سواء كان �صعيد ورودها قانونا �أو الئحة  -ن�صو�صا عقدية مبا متثله
من التزامات �أو حقوق  ،ومن ثم ونزوال على طبيعة العالقة املتباينة بالن�سبة
للعمانيني وغري العمانيني التي تربطهم باجلهة الإدارية على نحو ما �سلف ذكره
يكون متعينا النظر �إىل كل من العالقتني وفق طبيعتها و�إجراء مقت�ضياتها وفق
الن�صو�ص احلاكمة لها �ســواء �أكانــت قانونيــة �أو تعاقديـــة  ( .فتوى رقم  :و�ش
ق /م و2001/1177/1/21/م يف 2001/8/8م ورقم  :و �ش ق /م و2001/1482/1/47/م
بتاريخ 2001/11/13م )
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غري �إنه واعتبارا من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية
اجلديدة و ال�صادرة بالقرار رقم  2010/ 9امل�شار �إليها � ،صارت عقود التوظيف املرفقة
بها  -ومنها التعاقد على �شغل الوظائف الدائمة  -جزءا ال يتجز�أ من هذه الالئحة
و�صار لزاما على اجلهات الإدارية املخاطبة ب�أحكام قانون اخلدمة املدنية التقيد
مبا ورد بها من �أحكام ومنها مناذج العقود امللحقة بها  ،و مبوجب املادة ()75
منها تقرر للموظف غري العماين تذاكر �سفر جوا بالدرجة ال�سياحية له ولزوجه
ولثالثة من �أوالده ممن ال تتجاوز �أعمارهم �إحدى وع�شرين �سنة �إذا كان ي�شغل
�إحدى وظائف الدرجات من (�أ) حتى الثامنة  ،وله وحده �إذا كان ي�شغل �إحدى
وظائف باقي الدرجــات  ،و عمــال بالأثــر الفوري واملبا�شر للقاعدة القانونية
اجلديدة فقد كان يتعني على هذه اجلهات التقيد ب�أحكام الالئحة التنفيذية لقانون
اخلدمــة املدنيــة امل�شــار �إليها ومـن بينـها منـوذج العـقد املرفـق بـها فـي امللحـق
رقـم (  )10و الـذي ينـ�ص فـي البنـد رقـم (  ) 10منـه على ا�ستحقاق الطرف الثاين
( املتعاقد غري العماين ل�شغل وظيفة دائمة ) تذاكر ال�سفر �أو التعوي�ض عنها وفقا
لأحكام الالئحة التنفيذية  ،وكـان يتعني عليها �أن تبادر �إىل ت�ضمني هذه الأحكام
يف العقود اجلديدة التي تربم بعد العمل ب�أحكام الالئحة امل�شار �إليها وكذلك
بالن�سبة للعقود التي يتم جتديدها بعد العمل بها .
وحيث �إنه ب�إعمال ما تقدم على الواقعة املعرو�ضة يبني بجالء �أن املوظف
املعرو�ضة حالته مت التعاقد معه بتاريخ  ....................وفقا لأحكام امللحق
رقم ( )1من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ( )84/52والتي �أبانت خ�ضوع غري العمانيني  -متى �شغلوا وظائف على درجات
�أو فئات القانون املنوه به  -للأحكام الواردة يف املالحق ( )3،2،1كل ح�سب عقده ،
وخ�ضوعهم فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص يف هذه العقود للأحكام الواردة بهذا القانون
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والئحتــه  ،وملــا كانـت العالقــة التـي تربط املعرو�ضة حالته بجهــة عملــه هــي
عالقة عقدية حتكمها قاعدة �أن العقد �شريعة املتعاقدين  ،ومن ثم ف�إنه كان يجوز
للوزارة االتفاق على ا�ستحقاق املتعاقد معها لتذكرة ال�سفر بدرجة رجال الأعمال
عو�ضا عن الدرجة ال�سياحية .
وحيــث �إنــه اعتبــارا مــن ال�ســنة التعاقديــة التاليــة ل�صــدور الالئحــــة
و التــي بــد�أت من  - ......مع الأخذ يف االعتبار �أن ال�سنة التعاقدية التي بد�أت
يف  ............قد جددت بالفعل بذات ال�شروط اعتبارا من ................
�أي يف تاريخ �سابق على العمل بالالئحة اجلديدة وذلك �إعماال للبند ( )3من العقد -
فقــد كــان يتعيــن علـى الـوزارة �أن تبـادر �إلـى تطبيـق �أحكـام الالئـحة اجلديـدة
و مراجعة عقودها مبا يجعلها تتوافق مع النموذج املرفق بالالئحة  ،و�إذ تراخت
الوزارة عن ذلك و �أبقت على ن�ص البند رقم ( )12يف العقد املربم مع املعرو�ضة
حالته رغم خمالفته لن�ص املادة ( )75من الالئحة ف�إنه يعد واحلال كذلك خمالفا
لأحكامـها  ،غيـر �إنـه وملـا كـان ذلك ناتـجا عـن تراخـي اجلهـة الإدارية على النحو
املتقدم وكان من �ش�أنه الإ�ضرار باملوظف املتعاقد املعرو�ضة حالته ف�إنه ي�ستحق
واحلال كذلــك تعويــ�ضا عمــا �أ�صابه من �ضرر يعادل الفرق بني قيمة التعوي�ض
النقدي عن تذاكر ال�سفر بدرجة رجال الأعمال و ما �صرف له بالدرجة ال�سياحية .
لذلك انتهى الر�أي �إىل �أحقية امل�ست�شار ..................... /للتعوي�ض
النقدي عن تذاكر ال�سفر بدرجة رجال الأعمال على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و 2013/988/ 1 / 5 /م) بتاريخ 2013/5/14م
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()32
بتاريخ 2013/5/19م
الهيئة العامة للكهرباء واملياه � -أهداف الهيئة  -ال يجوز لها الدخول يف �شراكة
تهدف �إىل حتقيق الربح .
حدد امل�شرع يف نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم � 2009/58أهداف الهيئة  ،ومن بينها تنمية املوارد الب�شرية بالهيئة  -خول
امل�شرع الهيئة يف �سبيل حتقيق هذه الأهداف ممار�سة كافة ال�صالحيات  ،ومنها ،
�إعداد وتنفيذ برامج تدريب وت�أهيل ورفع كفاءة العاملني بالهيئة  -كما خول
الهيئة 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
الــالزم لــذلك فــي �إطــار ال�سيا�ســة املعتمــدة مــن جمل�س الوزراء  -مايز
امل�شرع يف نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة بني الهيئات والهيئات العامة  ،وبني
امل�ؤ�س�سات العامة  -تهدف الهيئات والهيئات العامة �إىل �إدارة مرفق يقوم على
م�صلحة �أو خدمة عامة  ،دون ال�سعي �إىل حتقيق ربح �أو فائ�ض مايل  ،بينما
تهدف امل�ؤ�س�سات العامة �إىل امل�شاركة يف تنمية االقت�صاد الوطني  ،ويكون لها
طبيعة جتارية � ،أي تهدف �إىل حتقيق ربح  -م�ؤداه  -عدم جواز دخول الهيئة
والهيئة العامة طرفا يف �شراكة تهدف �إىل حتقيق الربح  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة واملنتهية بالكتاب رقم .................. :
بتاريخ  ................املوافق  ...................ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي
القانونــي حــول مــدى جـواز دخول الهيئة  ..............كطرف يف اتفاقية
ت�أ�سيــ�س معــهد تدريبــي بال�سلطنــة يعــنى بتطوير املوارد الب�شرية والكفاءات
- 275 -

املهنية يف اجلهات اخلدميـة فـي ال�سلطــنة  ،واملتمثلــة فــي الهيــئة العامــة
 ....................و�شركة  .................و�شركة .................
و�شركة  ....................وذلك بال�شراكة مع �شركة ................
وتتلخــ�ص وقائــع املو�ضــوع  -ح�ســبما يبــني مــن الأوراق  -يف �أن الهيئة
العامة  ...........ترغب يف �إبرام اتفاقية �شركاء مع كل من �شركة ...........
و�شركة  ..............و�شركة  ..............و�شركة �(............ش.م.م)
لإن�شــاء �شركــة حمــدودة امل�س�ؤوليــة بهــدف تقدمي خدمات متعددة يف جمال
املوارد الب�شرية مبا فيها ت�أ�سي�س وت�شغيل مركز تدريبي للأ�شخا�ص الراغبني
بالعمل يف قطاع املياه وال�صرف ال�صحي والكهرباء  ،وذلك على �أن يتم االتفاق
مع �شركة  ...........مبوجب امللحق رقم ( )5من اتفاقية ال�شركاء امل�شار �إليها
لتقدمي خدمات �إدارية .
و�إزاء ذلك تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى جواز دخول الهيئة
كطرف يف االتفاقية امل�شار �إليها .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )3من نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/58تن�ص على �أن " تهدف الهيئة �إىل حتقيق
الأغرا�ض الآتية :
-4-3-2-1
 - 5تنمية املوارد الب�شرية بالهيئة " .
وتن�ص املادة ( )4من النظام ذاته على �أن " للهيئة يف �سبيل حتقيق �أهدافها ،
ممار�سة كافة ال�صالحيات وخا�صة الآتي :
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......... - 1
 - 33ت�أ�سيــــ�س �أو توجيــــه �شركــــة الكهربـــاء القاب�ضـــة لت�أ�سـيـــ�س
�شركــات جديــــدة لغـــر�ض �إعــادة هيكلـــة قطـــاع املياه غيـــر
املرتبــط وتخ�صيــ�صه و�إعداد منهاج التحويل الالزم لذلك يف �إطار
ال�سيا�ســة املعتمــدة مــن جملــ�س الوزراء .
....................... - 34
� - 39إعداد وتنفيذ برامج تدريب وت�أهيل ورفع كفاءة العاملني بالهيئة "..
وتن�ص املادة ( )14من النظام ذاته على �أن " تتكون موارد الهيئة من الآتي :
............. -1
 - 2مقابل اخلدمات التي تقدمها الهيئة للغري
.......... - 3
 - 4عوائد �أموال الهيئة"............
وتن�ص املادة ( )1من نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  91/116على �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 ".
وامل�ستفاد مما تقدم �أن امل�شرع قد حدد يف نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه
امل�شار �إليه �أهداف الهيئة  ،ومن بينها تنمية املوارد الب�شرية بالهيئة  ،وخول الهيئة
يف �سبيل حتقيق هذه الأهداف ممار�سة كافة ال�صالحيات  ،ومنها � ،إعداد وتنفيذ
برامج تدريب وت�أهيل ورفع كفاءة العاملني بالهيئة  ،كما خول الهيئة ت�أ�سي�س
�أو توجيه �شركة الكهرباء القاب�ضة لت�أ�سي�س �شركات جديدة لغر�ض �إعادة هيكلة
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قطاـع امليـاه غيـر املرتبـط وتخ�صـي�صه و�إعـداد منـهاج التحويـل الالزم لـذلك
يف �إطار ال�سيا�سة املعتمدة من جمل�س الوزراء  .ومايز امل�شرع يف نظام الهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة امل�شار �إليه بني الهيئات والهيئات العامة  ،وبني امل�ؤ�س�سات
العامة  ،ون�ص على �أن الهيئات والهيئات العامة تهدف �إىل �إدارة مرفق يقوم
على م�صلحة �أو خدمة عامة  ،دون ال�سعي �إىل حتقيق ربح �أو فائ�ض مايل  ،بينما
تهدف امل�ؤ�س�سات العامة �إىل امل�شاركة يف تنمية االقت�صاد الوطني  ،ويكون لها
طبيعة جتارية � ،أي تهدف �إىل حتقيق ربح .
وحيـث �أنه على هـدي ما تقـدم  ،وملا كان البيـن من االطـالع على اتفاقية
ال�شركاء التي ترغب الهيئة العامة  ..........لأن تكون طرفا فيها � ،أن االتفاقية
تهدف لإن�شاء �شركة حمدودة امل�س�ؤولية لتقدمي عدة خدمات يف جمال املوارد
الب�شرية  ،مبا فيها �إن�شاء معهد تدريبي  -البند رقم ( )3من اتفاقية ال�شركاء ، -
وملا كانت ال�شركة التي ترغب الهيئة لأن تكون طرفا فيها  ،تهدف �إىل حتقيق
ربح  -البند رقم ( )11من اتفاقية ال�شركاء  -وكانت 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  ،فمن ثم ف�إنه ال يجوز
للهيئة العامة  ...........واحلال كذلك الدخول كطرف يف هذه االتفاقية .
وال ينال من ذلك 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  ...............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  ،بح�سبان �أن ذلك ال يعدو �أن يكون ا�ستثناء
من نظام الهيئات العامة امل�شار �إليه الذي حظر عليها ال�سعي �إىل حتقيق ربح �أو
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فائ�ض مايل  ،ف�ضال عن �أنه قد ق�صر �سلطة الهيئة يف ت�أ�سي�س ال�شركات على تلك
ال�شركـات التــي تهــدف �إلـى �إعادة هيكلة قطاع املياه غري املرتبط وتخ�صي�صه ،
ملا كان ذلك وكان امل�ستقر عليه �أن اال�ستثناء ال يقا�س عليه وال يتو�سع يف تف�سريه ،
ومن ثم ف�إن �صالحية الهيئة العامة  ...........تقت�صر على ت�أ�سي�س ال�شركات
امل�شار �إليها فقط  ،وال يجوز لها ت�أ�سي�س �أي �شركات �أخرى �إذ لو �أراد امل�شرع ذلك
ملـا �أعـوزه النـ�ص علـى ذلك  ،كـما ال يغـري ممـا تقـدم مـا نـ�ص عليه امل�شرع يف
املادة ( )14من النظام امل�شار �إليه من �أنه من بني موارد الهيئة عوائد �أموالها ،
بح�سبان �أن هذه العوائد ال تعدو �أن تكون فوائد �أموال الهيئة التي تقوم ب�إيداعها
يف �أحد البنوك العاملة يف ال�سلطنة وذلك وفقا لأحكام املادة ( )13من النظام ذاته
دون �أن ين�صـرف ذلـك �إلــى �أن هــذه العوائــد هي ناجت �أرباح ت�أ�سي�س �شركات
�أخرى � ،إذ يجب تف�سري الن�ص يف �ضوء �أحكام نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
امل�شار �إليــه التـي حظـرت يف �إف�صاح جهري علـى الهيئـات العامـة ال�سعي
لتحقيق ربح �أو فائ�ض مايل .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم جواز دخول الهيئة العامة كطرف يف اتفاقية
�شركاء مع كل من �شركة  ................و�شركة .......................
و�شركة  ................و�شركة �(.............ش.م.م) لإن�شاء �شركة
حمدودة امل�س�ؤولية بهدف تقدمي خدمات متعددة يف جمال املوارد الب�شرية مبا
فيها ت�أ�سي�س وت�شغيل مركز تدريبي للأ�شخا�ص الراغبني بالعمل يف قطاع املياه
وال�صرف ال�صحي والكهرباء وذلك على النحو املبني يف الأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و 2013/1014/ 16 / 58 /م) بتاريح 2013/5/19م
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()33
بتاريخ 2013/5/29م
 - 1جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة  -الرقابة على اخلدمات ال�صحية -
اخت�صا�ص اجلهاز بالرقابة على اجلوانب الإدارية املتعلقة ب�آلية تقدمي تلك
اخلدمات وجودتها  -عدم اخت�صا�صه يف مراقبة اجلوانب الفنية املتعلقة
باخلدمة ال�صحية املقدمة للمري�ض يف امل�ست�شفيات .
�أوكل امل�شرع جلهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة مهمة الرقابة املالية والإدارية على
الأموال اململوكة للدولة �أو اخلا�ضعة لإدارتها �أو الإ�شراف عليها  ،وكافة الت�صرفات
املالية والإدارية ف�ضال عن متابعة �أداء اجلهات اخلا�ضعة لرقابته � -أ�سند امل�شرع
للجهاز االخت�صا�ص بالرقابة الإدارية  ،ومنحه عددا من ال�صالحيات فـي �سبيل
ممار�سة اخت�صا�صاته من بينها بحـث ال�شكـاوى التـي تـرد للجهـاز عن الإهمــال
�أو خمالفــة القوانــني واللوائح والقرارات املعمول بها  ،وفحـ�ص املخالفــات
املاليـة والإداريـة التي تقــع من العامليــن باجلهــات اخلا�ضــعة لرقابته  -الرقابة
على اخلدمات ال�صحية املقدمة للمري�ض يف امل�ست�شفيات  -اخت�صا�ص اجلهاز
بالرقابة على اجلوانب الإدارية املتعلقة ب�آلية تقدمي اخلدمة وجودتها دون اجلوانب
الفنية املتعلقة باخلدمة التي تخرج طبيعة وقانونا عن اخت�صا�ص جهاز الرقابة
املالية والإدارية للدولة  -تطبيق .

 - 2جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة  -قواعد و�إجراءات بحث ال�شكاوى
والبالغات التي يتلقاها  -للجهاز �إحالة بع�ض ال�شكاوى والبالغات الواردة
�إليه �إىل اجلهات احلكومية لبحثها ودرا�ستها � -أثر عدم رد اجلهات املعنية
على اجلهاز .
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حددت الالئحـــة التنفـيذيـــة لقانـون الرقابـة املاليـة والإداريـة للدولـة ال�صادرة
بالقرار رقم  2013/13قواعد و�إجراءات بحث ال�شكاوى والبالغات التي يتلقاها
اجلهاز عن طريق الت�سليم املبا�شر �أو الربيد العادي �أو الإلكرتوين �أو عن طريق نافذة
البالغات �أو �أي و�سيلة �أخرى  -يبا�شر اجلهاز بحث ودرا�سة ال�شكاوى والبالغات
املتعلقة مبخالفة اجلهات اخلا�ضعة لرقابته للقوانني والأنظمة واللوائح والقرارات
املعمول بها �أو الإهمال �أو التق�صري فـي �أداء واجبات الوظيفة العامة �أو امل�سا�س
باملـــال العـــام  ،وذلك مبا ال يتعار�ض مع اخت�صا�ص اجلهات الق�ضائية وغريها
من اجلهات الأخرى ذات العالقـة  -للجهاز �إحالة بع�ض ال�شكاوى والبالغات
الواردة �إليه �إىل اجلهات املعنية لبحثها ودرا�ستها  -على تلك اجلهات �أن تلتزم
بالــرد علــى اجلهــاز خــالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ الإحالة  -رتب امل�شرع
على عدم الرد على التقارير واملالحظات �أو املكاتبات املتعلقة بالرقابة �أو الت�أخري
فـي الرد عليها بغري مربر �أثرا هاما  -يعد ذلك من املخالفات املالية والإدارية -
تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة املنتهية بكتاب وزارة .........رقم ......... :
امل�ؤرخ ..............املوافق  .....................ب�ش�أن طلب الر�أي القانوين
حول مدى اخت�صا�ص جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة يف مراقبة اجلوانب
الفنية املتعلقة باخلدمة ال�صحية املقدمة للمري�ض يف امل�ست�شفيات .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف تلقي الدكتور رئي�س
اللجنة العليا لنظر الأخطاء الطبية كتاب مدير عام  ..................بجهاز
 ........................رقم  ...............امل�ؤرخ .................
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مرفقا به �شكوى مقدمة من �أحد املواطنني ب�ش�أن اخلدمة ال�صحية املقدمة
لـ ........مب�ست�شفى  ،...............مت�ضمنا طلب اجلهاز �إجراء التحقيق
يف مو�ضوع ال�شكوى وموافاته بالنتائج التي يتم التو�صل �إليها .
وت�شريون معاليكم ب�أن اخت�صا�صات اجلهاز حددها قانون الرقابة املالية
والإدارية للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/111وتتمثل يف الرقابة
املالية والإدارية على اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز  ،و�أن ال�شكوى امل�شار �إليها
تتعلق ب�أمور فنية تت�صل باخلدمة ال�صحية املقدمة للمري�ض من قبل امل�ست�شفى
وال تتعلق ب�أمور مالية �أو �إدارية مما يخ�ضع لرقابة اجلهاز  ،و�أن التدخل يف تلك
الأعمال الفنية يعرقل اخلدمة ال�صحية التي تقدم للمر�ضى من قبل امل�ست�شفيات .
لذا تطلبون معاليكم الر�أي القانوين حول مدى اخت�صا�ص جهاز الرقابة املالية
والإدارية للدولة يف مراقبة النواحي الفنية املتعلقة باخلدمة ال�صحية املقدمة
للمري�ض يف امل�ست�شفيات .
وردا على ذلك نفيد معاليكم ب�أن ن�ص املادة ( )4من قانون الرقابة املالية والإدارية
للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2011/111تن�ص على �أنه " يتوىل اجلهاز
مهمــة الرقابــة املالية والإدارية على الأموال اململوكة للدولة �أو اخلا�ضعة لإدارتها
�أو الإ�شراف عليها وكافة الت�صرفات املالية والإدارية ف�ضال عن متابعة �أداء اجلهات
اخلا�ضعة لرقابته وفقا للقواعد املبينة فـي هذا القانون والالئحة " .
وتنــ�ص املــادة ( )9مــن القانــون ذاتــه علـى �أن " يخت�ص اجلهاز ب�إجراء
الرقابــة املاليــة والإداريــة فـي كافــة املجــاالت ومنهــا ............... - 1 :
 - 2الرقابة الإدارية ......... - 5 .............. - 4 ............ -3 .
. " ......... - 6
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وتن�ص املادة ( )10من القانون ذاته على �أن " للجهاز فـي �سبيل ممار�سة
اخت�صا�صاته ما ي�أتي  - 9 ........ :بحـث ال�شكاوى التي ترد للجهـاز عن الإهمال
�أو خمالفة القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها وفقا لل�ضوابط التي حتددها
الالئحة  -10 ....... .فح�ص املخالفات املالية والإدارية التي تقع من العاملني
باجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز ." .................... .
وتن�ص املادة ( )20من القانون ذاته على �أن " تخ�ضع اجلهات التالية لرقابة
اجلهاز :
 -1وحــدات اجلهــاز الإداري للدولــة �إال مــا ا�ستثــني منــها بنـــ�ص خـا�ص
فــي مر�ســـوم �إن�شائهــا ." ........... .
وتنــ�ص املادة ( )31من القانون ذاته على �أن" يعترب من املخالفات املالية
والإداريــة مــا ي�أتــي  -7 ...... :عــدم الرد على التقارير واملالحظات �أو املكاتبات
املتعلقة بالرقابة �أو الت�أخري فـي الرد عليها بغري مربر . " ............... .
وتن�ص املادة ( )15من الالئحـــة التنفـيذيـــة لقانـون الرقابـة املاليـة
والإداريـة للدولـة ال�صادرة بالقرار رقم  2013/13على �أن " يبا�شــر اجلهــاز بحــث
ودرا�ســة ال�شكـاوى والبالغــات املتعلقــة مبخالفـــة اجلهــات اخلا�ضعـــة لرقابته
للقوانني والأنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها �أو الإهمال �أو التق�صري فـي �أداء
واجبات الوظيــفة العامــة �أو امل�سا�س باملال العام  ،مبا ال يتعار�ض مع اخت�صا�ص
اجلهات الق�ضائية وغريها من اجلهات الأخرى ذات العالقة " .
وتن�ص املادة ( )16من الالئحة ذاتها على �أن "يتلقى اجلهاز ال�شكاوى
والبالغات عن طريق الت�سليم املبا�شر �أو الربيد العادي �أو الإلكرتوين �أو عن طريق
نافذة البالغات �أو �أي و�سيلة �أخرى  ،مع مراعاة الآتي . " ................... :
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وتن�ص املادة ( )17من الالئحة ذاتها على �أن "يتوىل اجلهاز فح�ص ال�شكاوى
والبالغات الواردة �إليه بح�سب الأهمية املو�ضوعية وطبقا للأولوية التي يقدرها ،
ووفقا خلطة الفح�ص املعتمدة " .
وتن�ص املادة ( )18من الالئحة ذاتها على �أن " للجهاز �إحالة بع�ض ال�شكاوى
والبالغات الواردة �إليه �إىل اجلهات املعنية لبحثها ودرا�ستها  ،وتلتزم تلك اجلهات
بالرد خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ الإحالة ".
وامل�ستفـــاد مـــن هـــذه الن�صــو�ص �أن امل�شـــرع �أوكــل جلهـــاز الرقابـــة
املاليـــة والإداريـــة للدولـــة مهمـــة الرقابـــة املاليـــة والإداريـــة على الأموال
اململوكــة للدولة �أو اخلا�ضــعة لإدارتــها �أو الإ�شــراف عليــها وكافــة الت�صرفــات
املاليـــة والإداريــة ف�ضــال عــن متابعــة �أداء اجلهـــات اخلا�ضعــة لرقابتـــه ،
و�أ�سند له االخت�صا�ص بالرقابة الإدارية  ،ومنحه عددا من ال�صالحيات فـي �سبيل
ممار�سة اخت�صا�صاته من بينها بحـث ال�شكـاوى التـي تـرد للجهـاز عن الإهمــال
�أو خمالفــة القوانــني واللوائـــــح والقرارات املعمول بها  ،وفحـ�ص املخالفــات
املاليـة والإداريــة التـي تقـــع مـن العامليــن باجلهــات اخلا�ضــعة لرقابته والتــي
من بينها وزارة  .......باعتبارها وحدة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
وحددت الالئحـــة التنفـيذيـــة لقانـون الرقابـة املاليـة والإداريـة للدولـة
امل�شــار �إليهــا قواعــد و�إجـراءات بحث ال�شكاوى والبالغات التي يتلقاها اجلهاز
عن طريق الت�سليم املبا�شر �أو الربيد العادي �أو الإلكرتوين �أو عن طريق نافذة
البالغات �أو �أي و�سيلة �أخرى مع �ضرورة مراعاة بع�ض ال�ضوابط التي حددتها
الالئحة  ،حيث يبا�شر اجلهاز بحث ودرا�سة ال�شكاوى والبالغات املتعلقة مبخالفة
اجلهــات اخلا�ضــعة لرقابتــه للقوانيــن والأنظمــة واللوائــح والقرارات املعمول
بها �أو الإهمال �أو التق�صري فـي �أداء واجبات الوظيفة العامة �أو امل�سا�س باملـال
العــام  ،وذلــك مبــا ال يتعــار�ض مــع اخت�صــا�ص اجلهـــات الق�ضائية وغريها
من اجلهات الأخرى ذات العالقة  ،وللجهاز �إحالة بع�ض ال�شكاوى والبالغات
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الواردة �إليــه �إلــى اجلهات املعنية لبحثها ودرا�ستها على �أن تلتزم تلك اجلهات
بالــرد علــى اجلهــاز خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ الإحالة  ،ورتب امل�شرع
على عدم الرد على التقارير واملالحظات �أو املكاتبات املتعلقة بالرقابة �أو الت�أخري
فـي الرد عليها بغري مربر �أثرا هاما حيث اعترب ذلك من املخالفات املالية والإدارية
ب�صريح ن�ص البند ( )7من املادة ( )31من القانون امل�شار �إليه .
وحيث �إن البني من ال�شكوى امل�شار �إليها �أنها تت�ضمن يف طياتها جوانب
فنية تتعلق باخلدمة الطبية و�أخرى �إدارية تتعلق ب�آلية وجودة تقدمي تلك اخلدمة
للمري�ض يف امل�ست�شفيات احلكومية  ،ومن ثم ف�إنه ولئن كانت اجلوانب الفنية
املتعلقة باخلدمة الطبية تخرج طبيعة وقانونا عن اخت�صا�ص جهاز الرقابة املالية
والإدارية للدولة �إال �أن اجلوانب الإدارية املتعلقة ب�آلية تقدمي تلك اخلدمة وجودتها
تعد من الأمور الإدارية التي تخ�ضع فيها وزارة  ............وجميع موظفيها
مبن فيهم الأطباء لرقابة اجلهاز .
ويف �ضوء ما تقدم ف�إنه يتعني على وزارة ...........اتخاذ الإجراءات
الالزمة حيال ال�شكوى امل�شار �إليها التي تقدم بها �أحد املواطنني للجهاز طبقا
لأحكـام قانـون الرقابـة املاليـة والإداريـة للدولـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي
رقـم ( ، )2011/111ومن ثم الرد على اجلهاز مبا مت اتخاذه من �إجراءات ب�ش�أنها .
لذلك انتهى الر�أي �إىل اخت�صا�ص جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة مبراقبة
وزارة  .................وجميع موظفيها فيما يتعلق باجلوانب الإدارية املتعلقة
ب�آلية وجودة اخلدمة الطبية املقدمة للمراجعني  ،دون اجلوانب الفنية املتعلقة
بتلك اخلدمة .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2013/1085/1/7/م) بتاريخ 2013/5/29م
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()34
بتاريخ 2013/5/30م
موظــف  -قانــون معا�شــات ومكافــ�آت مــا بعــد اخلدمة ملنت�سبي �شرطة عمان
ال�سلطانية  -عدم جواز �صرف �أكرث من معا�ش واحد من اخلزانة العامة  -املق�صود
باخلزانة العامة  -مناط ا�ستحقاق املعا�ش التقاعدي .
نظم امل�شرع مبوجب ن�صو�ص قانون معا�شات ومكاف�آت مــا بعــد اخلدمة ملنت�سبي
�شرطة عمان ال�سلطانية الأو�ضاع وال�شروط التي ي�ستحق مبوجبها ذوي ال�ش�أن
معا�شا طبقا لأحكام هذا القانون ب�سبب وفاة �صاحب املعا�ش � -أورد على ذلك قيدا
يجب مراعاته عند حتديد الأ�شخا�ص امل�ستحقني للمعا�ش  -مفاده  -عدم جواز
اجلمع بني الراتب واملعا�ش ف�ضال عن �أنه ال يجوز �صرف �أكرث من معا�ش واحد
من اخلزانــة العامــة �ســواء كان املعا�ش م�ستحقا طبقا لأحكام هذا القانون �أم �أي
نظام �أو قانون �آخر  -يف حالة ا�ستحقاق �أكرث من معا�ش �صرف املعا�ش الأكرب -
املق�صود باخلزانة العامة هو احل�ساب املركزي الذي ت�ؤول �إليه جميع موارد الدولة
وت�صرف منه جميع نفقاتها وحتفظ فيه جميع �أر�صدتها  -م�ؤدى ذلك  -جواز
اجلمع بني املعا�ش املقرر وفقا لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملنت�سبي
�شرطة عمان ال�سلطانية  ،واملعا�ش امل�ستحق طبقا للقوانني الأخرى  ،وكذلك بينه
وبني معا�ش ال�ضمان االجتماعي � -أ�سا�س ذلك � -أن هذه املعا�شات ال ت�صرف من
اخلزانة العامة  -ال تعد حياة والد املتوفى امل�ستحق للمعا�ش مانعا ال�ستحقاق غريه
من امل�ستفيدين للمعا�ش وفقا للقانون متى توافر ب�ش�أنهم مناط اال�ستحقاق وهو
اعتمادهم يف معي�شتهم على �صاحب املعا�ش وفقا ملا ي�سفر عنه البحث االجتماعي
الذي جتريه اجلهة املخت�صة مع توافر باقي ال�شروط الأخرى التي حددها القانون -
تطبيق .
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فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة املنتهية بالكتاب رقم.....................
امل�ؤرخ  ...............املوافق  ...................ب�ش�أن طلب الر�أي يف مدى
توافر �شرط االعتماد على معي�شة املتوفى من منت�سبي ال�شرطة ال�ستحقاق �أفراد
�أ�سرته معا�شه التقاعدي  ،وذلك يف حالة ثبوت وجود م�صدر دخل �آخر لهم .
وتخلــ�ص الوقائــع  -ح�سبــما يبــني مــن الأوراق  -فـي �أن �صـندوق تقاعد
 ..................عند وفاة منت�سب ال�شرطة �صاحب املعا�ش التقاعدي يقوم
مبخاطبة وزارة  ...................ملوافاته ببحث اجتماعي حول احلالة
االجتماعية واملادية لأ�سرة املتوفى للوقوف على مدى اعتمادهم يف معي�شتهم
على منت�سب ال�شرطة ( �صاحب املعا�ش املتوفى ) ك�شرط ال�ستحقاقهم معا�ش
تقاعدي وفقا لأحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملنت�سبي �شرطـة
عمــان ال�سلطانيــة  ،وباالطـالع علـى البحـوث االجتماعيــة التـي جتريــهـا
وزارة .................يتبني �أنها دائما تت�ضمن �إثبات اعتماد �أحد �أفراد �أ�سرة
املتوفــى فـي معي�شتــه على �صاحب املعا�ش  ،على الرغم من �أنه يبني من هذه
البحوث �أن لهذا الفرد م�صدر دخل �آخر يتمثل يف كونه يتقا�ضى راتبا �أو معا�شا
تقاعديــا مــن �إحـدى اجلهـات احلكوميـة �أو اخلا�صــة � ،أو معا�ش �ضمان اجتماعي
مــن وزارة التنمــية االجتماعيــة � ،أو �أن يكـون رب الأ�سـرة (والد املتوفى) ال يزال
على قيد احلياة ويتقا�ضى راتبا �أو معا�شا من �إحدى تلك اجلهات على النحو الوارد
يف الكتب املرفقة بكتابكم ال�سالف الذكر .
وبنـاء عليــه ت�ستطلعــون معاليــكم الـر�أي فـي مـدى تـوافر �شـرط االعتـماد
على معي�شة املتوفى بالن�سبة لأفراد �أ�سرته يف مثل تلك احلاالت .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )1من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملنت�سبي �شرطة عمان ال�سلطانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2000/2تن�ص
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على �أنه " يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى
املبني قرين كل منها ما مل ين�ص على خالف ذلك � ،أو يقت�ض �سياق الن�ص معنى
�آخر :
 - 6منت�سبــو ال�شرطــــة  :العاملـــون بجهـــاز ال�شرطــــة مـــن ال�ضبــاط
والأفراد و�شاغلي الدرجات املدنية والدرجات املعاونة .
 - 11املعا�ش  :املبلغ امل�ستحق �صرفه �شهريا مبوجب �أحكام هذا القانون
ل�صاحب املعا�ش �أو امل�ستحقني .
 - 14امل�ستحق للمعا�ش  :كل من ي�ستحق معا�شا طبقا لأحكام هذا القانون
ب�سبب وفاة �صاحب املعا�ش " .
وتن�ص املادة ( )3من ذات القانون على �أنه " ال يجوز اجلمع بني الراتب
واملعا�ش كما ال يجوز �صرف �أكرث من معا�ش واحد من اخلزانة العامة �سواء �أكان
املعا�ش م�ستحقا طبقا لأحكام هذا القانون �أم �أي نظام �أو قانون �آخر  ،و�إذا ا�ستحق
�أكرث من معا�ش �صرف الأكرب" .
وتنـ�ص املادة ( )22مـن ذات القانـون علـى �أنـه "مـع عـدم الإخـالل ب�أحـكام
املادة ( )3ي�شرتط ال�ستحقاق املعا�ش املبني �أدناه ما ي�أتي :
 - 5الأب والأم � :أن يكــون اعتمادهــم فــي معي�شتهمــا علــى �صاحــب
املعــا�ش ويثبــت ذلـك مبوجـب بحث اجتمـاعي مــن اجلهة املخت�صة
وي�سقط حقهما يف املعا�ش �إذا زال ال�سبب .
 - 6الأخ � :أن يكون معتمدا يف معي�شته على �صاحب املعا�ش ويثبت ذلك
مبوجب بحث اجتماعي من اجلهة املخت�صة  ،وت�سري يف �ش�أنه �أحكام
الفقرة ( )1من هذه املادة .
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 - 7الأخت � :أن تكــون غيــر متزوجـة وتعتمد يف معي�شتها على �صاحب
املعا�ش ويثبت ذلك مبوجب بحث اجتماعي من اجلهة املخت�صة وي�سقط
حقها يف املعا�ش �إذا تزوجت �أو التحقت بعمل ويعود لها احلق فيه �إذا
تطلقت �أو ترملت �أو انتهت عالقة العمل " .
وتن�ص املادة ( )2من قانون ال�ضمان االجتماعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  84/87على �أنه " للأ�شخـا�ص الآتـي بيـانهم وح�سـب تعريفهـم باملادة الأوىل
احلق يف احل�صول على معا�ش �شهري وفق �أحكام هذا القانون  ،وبالفئات الواردة
بامللحق املرفق  ،وللوزير بقرار منه تعديل تلك الفئات ح�سب مقت�ضيات احلال
بالتن�سيق مع اجلهات املالية .
(ب) الأرامل
(�أ) الأيتام
(ج) املطلقات

(د) البنات غري املتزوجات

(هـ) العاجزون عن العمل

(و) من بلغ �سن ال�شيخوخة

(ز) املهجورات

(ح) �أ�سر امل�سجونني

ويقت�صر االنتفاع بهذا القانون على املواطنني العمانيني و�أ�سرهم  ،ويراعى
فـــي جميــع الأحــوال عــدم وجود م�صدر كاف للمعي�شة �أو املعيل امللزم القادر
على النفقة " .
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 الوارد قرين كل منها ما مل تقت�ض عبارة الن�ص غري ذلك :
 - 7اخلزانة العامة  :احل�ساب املركزي الذي ت�ؤول �إليه جميع موارد الدولة
وت�صرف منه جميع نفقاتها وحتفظ فيه جميع �أر�صدتها " .
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ومفاد ما تقدم �أن امل�شرع مبوجب ن�صو�ص قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
اخلدمة ملنت�سبي �شرطة عمان ال�سلطانية قد نظم الأو�ضاع وال�شروط التي ي�ستحق
مبوجبها ذوي ال�ش�أن معا�شا طبقا لأحكام هذا القانون ب�سبب وفاة �صاحب املعا�ش ،
ومن ثم فقد �أورد على ذلك قيدا يجب مراعاته عند حتديد الأ�شخا�ص امل�ستحقني
للمعـا�ش مفـاده عـدم جـواز اجلمـع بيـن الراتـب واملعـا�ش ف�ضال عن �أنه ال يجوز
�صـرف �أكثـر مـن معا�ش واحد من اخلزانة العامة �سواء كان املعا�ش م�ستحقا طبقا
لأحكام هذا القانون �أم �أي نظام �أو قانون �آخر  ،على �أنه يف حالة ا�ستحقاق �أكرث
من معا�ش �صرف املعا�ش الأكرب  ،وذلك على النحو الوارد يف املادة ( )3من ذلك
القانون  ،وعند تطبيق �أحكام هذه املادة يجب مراعاة �أن املق�صود باخلزانة العامة
هو احل�ساب املركزي الذي ت�ؤول �إليه جميع موارد الدولة وت�صرف منه جميع
نفقاتها وحتفظ فيه جميع �أر�صدتها .
ويف �ضوء ما تقدم ف�إن الأموال التي ت�صرف من �صناديق التقاعد ال تعد
معا�شات ت�صرف من اخلزانة العامة  ،حيــث �إن �صرفــها ال يكــون مــن احلــ�ساب
املركــزي للدولــة  ،و�إمنا من تلك ال�صناديق التي تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية
امل�ستقلة على النحـو الذي ذهـب �إليـه �إفتـاء وزارة ال�شـ�ؤون القانونـية فـي فتـواها
رقـم (و �ش ق /م و  )2009/1149/1/21/بتاريخ 2009/7/8م .
وبتطبيق ما �سلف على احلاالت املعرو�ضة  ،ف�إنه ولئن كان البحث االجتماعي
اخلا�ص بها قد �أف�صح عن �أن ال�شخ�ص امل�ستحق للمعا�ش التقاعدي يتقا�ضى معا�شا
تقاعديا من جهة �أخرى � ،إال �أن ذلك ال يعد قيدا �أو مانعا من اجلمع بني املعا�شني
التقاعديـيــن  ،طاملــا توافـر منـاط ا�ستحقاق كل منهما فـي �ضـوء مــا �سلـف بيانــه ،
وال ينطبق ب�ش�أنهــما احلظر الــوارد يف املادة ( )3مـن قانـون معا�شات ومكافـ�آت
ما بعــد اخلدمـة ملنت�سبـي �شرطـة عمـان ال�سلطانيـة باعتبـار �أن هـذه املعا�شـات
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ال ت�صرف من اخلزانة العامة  ،فاملعا�ش الأول م�صدره قانون التقاعد الذي يخ�ضع
له املتقاعد وي�صرفه ال�صندوق اخلا�ص به  ،والآخر م�صدره قانون التقاعد الذي
يخ�ضع له �صاحب املعا�ش املتوفى  ،متى ثبت مبوجب البحث االجتماعي الذي
جتريه اجلهة املخت�صة (وزارة . )...................
وفيما يتعلق باحلاالت املعرو�ضة التي �أف�صح فيها البحث االجتماعي عن �أن
امل�ستحق للمعا�ش التقاعدي يتقا�ضى معا�ش �ضمان اجتماعي  ،وملا كان قانون
ال�ضمان االجتماعي قد جاء خلوا من ن�ص يحظر اجلمع بني املعا�ش امل�ستحق
وفقا لقانون ال�ضمان االجتماعي واملعا�ش امل�ستحق وفقا لأي قانون �آخر  ،ومن ثم
ف�إنه يحق لأ�صحاب احلاالت املعرو�ضة اجلمع بينه وبني �أي معا�شات �أو ت�أمينات
�أخرى طاملا توافرت يف كل منهم �شروط ا�ستحقاقها  ،والقول بغري ذلك يفتقر
�إىل ال�سند ال�صحيــح  ،ويــعد خروجا على القواعد العامة التي تق�ضي ب�أن عدم
اال�ستحقاق �أو احلرمان من احلق وكذلك القيا�س عليه �أمر غري جائز قانونا  ،كما
�أن فيه خروجا على قواعد التف�سري التي ت�أبى االجتهاد مع �صراحة الن�ص .
�أما فيما يتعلق باحلاالت التي �أف�صح فيها البحث االجتماعي عن �أن رب الأ�سرة
( )...........ال يزال على قيد احلياة ويتقا�ضى راتبا �أو معا�شا  ،فيجب الت�أكيد
على �أن تلك واقعة لي�س من �ش�أنها النيل من �أحقية امل�ستحقني للمعا�ش مبوجب
�أحكام البنود ( )7 ،6 ،5من املادة ( )22من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملنت�سبي �شرطة عمان ال�سلطانية يف �صرف هذا املعا�ش طاملا توافر يف حقهم
مناط هذا اال�ستحقاق وهو اعتمادهم يف معي�شتهم على �صاحب املعا�ش وفقا ملا
ي�سفر عنه البحث االجتماعي الذي جتريه اجلهة املخت�صة (وزارة ).............
مع توافر باقي ال�شروط الأخرى التي حددها القانون .
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و�أخريا فيما يتعلق بالت�سا�ؤل حول مدى جواز اجلمع بني الراتب واملعا�ش
التقاعدي ف�إنه مل يرد رفق كتاب طلب الر�أي �أي حالة واقعية لذلك  ،ومن ثم يتعذر
�إبداء الر�أي ب�ش�أنه يف �ضوء ما ا�ستقر عليه �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية يف هذا
ال�ش�أن .
لذلك انتهى الر�أي �إىل الآتي :
 - 1جواز اجلمع بني املعا�ش املقرر وفقا لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
اخلدمــة ملنت�سـبي �شرطــة عمـان ال�سلطانية  ،واملعا�ش امل�ستحق طبقا
للقوانني الأخرى .
 - 2جواز اجلمع بني املعا�ش امل�ستحق طبقا لقانون معا�شات ومكاف�آت ما
بعد اخلدمة ملنت�سبي �شرطة عمان ال�سلطانية وبني معا�ش ال�ضمان
االجتماعي .
 - 3ال تعد حياة  .........املتوفى امل�ستحق للمعا�ش مانعا ال�ستحقاق
غريه من امل�ستفيدين للمعا�ش وفقا للقانون متى توافر ب�ش�أنهم مناط
اال�ستحقاق وفقا للبحث االجتماعي الذي جتريه اجلهة املخت�صة .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و 2013/1098/ 1 / 23 /م) بتاريخ 2013/5/30م
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()35
بتاريخ 2013/6/8م
امتياز  -اتفاقيات االمتياز  -النظام الأ�سا�سي للدولة � -ضرورة عر�ض اتفاقيات
االمتياز على جمل�س الوزراء ثم عر�ضها من قبل جمل�س الوزراء على جمل�س
عمان .
حظر النظام الأ�سا�سي للدولة منح امتياز �أو ا�ستثمار مورد من موارد البالد
العامة �إال مبوجب قانون ولفرتة زمنية حمددة  ،ومبا يحفظ امل�صالح الوطنية
 ناط مبجل�س الوزراء رفع التو�صيات �إىل جاللة ال�سلطان يف الأمور االقت�صاديةوال�سيا�سية واالجتماعية والتنفيذية والإدارية التي تهم احلكومة مبا يف ذلك
اقرتاح م�شروعات القوانني واملرا�سيم  -يجب �إحالة م�شروعات القوانني التي
تعــدها احلكومــة �إىل جملــ�س عمــان لإقرارهــا �أو تعديلهــا ثم رفعها مبا�شرة
�إلــى جاللــة ال�سلطــان لإ�صدارهــا  -يرتتــب علــى منح امتياز �أو ا�ستثمار مورد
من موارد البالد العامة بغري الأداة التي حددها النظام الأ�سا�سي للدولة �أن يكون
هذا الإجراء م�شوبا بعوار د�ستوري  -م�ؤدى ذلك � -ضرورة عر�ض اتفاقيات
االمتياز على جمل�س الوزراء ثم عر�ضها من قبل جمل�س الوزراء على جمل�س
عمان  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ................بتاريخ .......................
املوافق ..........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول مدى �ضرورة عر�ض م�سودات
اتفاقية االمتياز واتفاقية االنتفاع واتفاقية التطوير على جمل�س الوزراء املوقر .
وردا على ذلـك  ،نفــيد معاليــكم بــ�أن املادة ( - )11املبــادئ االقت�صاديــة -
مــن النظــام الأ�سا�سـي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/101تن�ص
علـى �أنــه".............. -
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 الرثوات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة  ،تقوم على حفظهاوح�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 ( )44من ذات النظام على �أن "جمل�س الوزراء هو الهيئة املنوط
بها تنفيذ ال�سيا�سات العامة للدولة ويتوىل بوجه خا�ص ما يلي :
 رفـع التو�صيات �إلــى ال�سلطــان فــي الأمـور االقت�صادية وال�سيا�سيةواالجتماعية والتنفيذية والإدارية التي تهم احلكومة مبا يف ذلك اقرتاح
م�شروعات القوانني واملرا�سيم. "...
وتن�ص املادة ( )58مكررا ( )35من ذات النظام على �أن " حتال م�شروعات
القوانني التي تعدها احلكومة �إىل جمل�س عمان لإقرارها �أو تعديلها ثم رفعها
مبا�شرة �إىل جاللة ال�سلطان لإ�صدارها"...
وتن�ص املادة ( )58مكررا ( )37من ذات النظام على �أن " حتال م�شروعات
القوانيــن مــن جملــ�س الــوزراء �إلــى جملــ�س ال�شــورى الـذي يجب عليه البت
يف امل�شروع ب�إقراره �أو تعديله خالل ثالثة �أ�شهر على الأكرث من تاريخ الإحالة �إليه
ثم �إحالته �إىل جمل�س الدولة الذي يجب عليه البت فيه ب�إقراره �أو تعديله خالل
خم�سة و�أربعني يوما على الأكرث من تاريخ الإحالة �إليه  ،ف�إذا اختلف املجل�سان
ب�ش�أن امل�شروع اجتمعا يف جل�سة م�شرتكة برئا�سة رئي�س جمل�س الدولة وبدعوة
منه ملناق�شة �أوجه االختالف بني املجل�سني ثم الت�صويت على امل�شروع يف ذات
اجلل�سة  ،وت�صدر القرارات بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين  ،ويف جميع
الأحوال على رئي�س جمل�س الدولة رفع امل�شروع �إىل جاللة ال�سلطان م�شفوعا
بر�أي املجل�سني " .
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وتن�ص املادة ( )3من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة
االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقــم و�إ�صــدار نظامهــا علــى �أن " تتمتــع هيئـة املنطقة
االقت�صادية اخلا�صــة بالـدقم بال�شخ�صيـة االعتباريــة وباال�ستقـالل املايل والإداري ،
ويكون لها  -فــي �سبيـل حتقيـق �أهدافها � -أهلية متلك الأموال الثابتة واملنقولة
و�إدارتها والت�صرف فيها والقيام بجميع الأعمال و�إجراء كافة الت�صرفات الالزمة
لتحقيق �أهدافها ومبا�شرة �أي �أن�شطة الزمة لتحقيق هذه الأهداف �أو مرتبطة بها
�أو مكملة لها  ،ومتار�س ن�شاطها وفقا لأحكام النظام املرفق" .
وتن�ص املادة ( )3من نظام هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119على �أن " يكون للهيئة يف �سبيل حتقيق
�أهدافها ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
.......................
 - 2اتخــاذ الإجــراءات الالزمـة ملتابعـة تنفيذ م�شروع تطوير والية الدقم
والإ�شراف عليه و�إعداد التقارير الالزمة يف هذا ال�ش�أن .
 -9تقريـر حق االنتفاع على الأرا�ضي اململوكة للدولة  -الكائنة باملنطقة -
الالزمة للم�شروعات ملبا�شرة ن�شاطها �أو التو�سع فيه �أو �إقامة املباين
ل�سكنى العاملني فيها  ،وذلك وفقا للقوانني املعمول بها ومبراعاة حكم
البند رقم ( )11من املادة ( )5من هذا النظام" .
وتن�ص املادة ( )5من ذات النظام على �أن " تكون للمجل�س جميع ال�صالحيات
الالزمة لتحقيق �أهداف الهيئة وب�صفة خا�صة الآتي :
.......................
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� -11إقرار القواعد اخلا�صة باملقابل الذي تتقا�ضاه الهيئة نظري تقرير حق
االنتفاع على الأرا�ضي اململوكة للدولة  -الكائنة باملنطقة  -وحتديد فئات
هذا املقابل  ،وذلك بعد موافقة وزارة املالية " .
وتن�ص املادة ( )9من ذات النظام على �أن "يقدم رئي�س املجل�س �إىل جمل�س
الوزراء تقريرا �سنويا عن �أعمال الهيئة وتقارير دورية عن متابعة التنفيذ وفقا للبند
رقم ( )2من املادة ( )3من هذا النظام  ،على �أن تت�ضمن ب�صفة �أ�سا�سية م�شروعات
املرافق العامة واخلدمات وغريها من امل�شروعات التي متت بهدف تنفيذ م�شروع
تطوير والية الدقم وامل�شروعات اجلاري تنفيذها لتحقيق هذا الهدف وامل�شروعات
املزمع تنفيذها يف امل�ستقبل لتحقيقه  ،و�إخطار ديوان البالط ال�سلطاين بن�سخة
من تقارير متابعة التنفيذ " .
ومفاد ما تقدم �أن النظام الأ�سا�سي للدولة حظر منح امتياز �أو ا�ستثمار مورد
من موارد البالد العامة �إال مبوجب قانون ولفرتة زمنية حمددة  ،ومبا يحفظ
امل�صالــح الوطنيــة  ،وناط مبجل�س الوزراء رفع التو�صيات �إىل جاللة ال�سلطان
يف الأمور االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية والتنفيذية والإدارية التي تهم
احلكومة مبا يف ذلك اقتـراح م�شروعـات القوانيـن واملرا�سيم  ،و�أوجـب �إحالة
م�شروعات القوانني التي تعدها احلكومة �إىل جمل�س عمان لإقرارها �أو تعديلها
ثم رفعها مبا�شرة �إىل جاللة ال�سلطان لإ�صدارها  ،ومن ثم ف�إنه يرتتب على منح
امتياز �أو ا�ستثمار مورد من موارد البالد العامة بغري الأداة التي حددها النظام
الأ�سا�سي للدولة �أن يكون هذا الإجراء م�شوبا بعوار د�ستوري .
- 296 -

وفــي �ضــوء الن�صــو�ص �سالفــة الذكـر نرى �ضرورة قيام  .........بعر�ض
اتفاقية االمتياز على جمل�س الوزراء املوقر ثم عر�ضها من قبل جمل�س الوزراء
املوقر على جمل�س عمان .
�أما بالن�سبة ملدى وجوب عر�ض اتفاقية االنتفاع واتفاقية التطوير على جمل�س
الوزراء املوقر  ،ف�إن البني من الن�صو�ص �سالفة الذكر �أن امل�شرع قد ناط بهيئة
 ...................................فـي مر�سوم �إن�شائها ونظامها املرفق
بهذا املر�سوم  ،القيام بجميع الأعمال و�إجراء كافة الت�صرفات الالزمة لتحقيق
�أهدافها ومبا�شرة �أي �أن�شطة لتحقيق هذه الأهداف �أو مرتبطة بها �أو مكملة لها
واتخاذ الإجراءات الالزمة ملتابعة تنفيذ م�شروع تطوير والية ................
والإ�شراف عليــه و�إعــداد التقاريــر الالزمة يف هذا ال�ش�أن  ،كمــا خولهــا تقريــر
حق االنتفاع على الأرا�ضي اململوكة للدولة الكائنة باملنطقة الالزمة للم�شروعات
ملبا�شرة ن�شاطها �أو التو�سع فيه �أو �إقامة املباين ل�سكن العاملني فيها  ،ومن ثم نرى
عدم وجوب عر�ض هاتني االتفاقيتني على جمل�س الوزراء املوقر .

فتوى رقم (و �ش ق /م و�/7/6/26 /أ2013/1340/م) بتاريخ 2013/6/8م
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()36
بتاريخ 2013/6/9م
موظــف  -املكافــ�آت التـي ي�ستحـقها نظـري ع�ضويتـه يف الهيئات العامة واللجان
امل�شرتكة الدائمة وامل�ؤقتة وجمال�س �إدارة ال�شركات التي متتلكها احلكومة بالكامل
�أو ت�ساهم فيها .
ت�ضمنـت القواعــد التـي قـررها جملــ�س الـوزراء املوقـر بجلـ�سته رقم 2003/19
واملعدلـة بجل�ســته رقــم  2008/19ب�شـ�أن منح وحتديد مكاف�آت موظفي احلكومة
نظري ع�ضويتهم يف الهيئات العامة واللجان امل�شرتكة الدائمة وامل�ؤقتة وجمال�س
�إدارة ال�شركــات التــي متتلكهــا احلكومــة بالكامـل �أو ت�ساهم فيها حدودا ق�صوى
يجوز له�ؤالء املوظفني االحتفاظ بها لأنف�سهم  -احلد الأق�صى الذي ي�سمح للع�ضو
االحتفــاظ بــه لنفـ�سه مـن جممـوع مـا ت�صرفـه لـه ال�شركـة الواحـدة كمكاف�أة
له عن ع�ضويته ملجل�س �إدارتها مببلغ ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين �سنويا -
احلد الأق�صى الذي ي�سمح للموظف االحتفاظ به لنف�سه من ثالث �شركات هو
( )15000خم�ســة ع�شــر �ألــف ريال عماين �سنويا  -مقت�ضى ذلك  -وجوب توريد
ما زاد عن احلد الأق�صى للمكاف�أة �إىل اخلزانة العامة للدولة  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة املنتهية بكتاب معاليكم رقم .............. :
بتاريخ  ..................املوافق  .......................ب�ش�أن طلب الإفادة
بالر�أي القانوين حول مدى �أحقية الفا�ضل .......................... /مدير
دائرة  .................بوزارة  ..................للمكاف�أة التي �صرفت له
عن ع�ضويته يف جمل�س �إدارة  ...............لعام ............
وتتحــ�صل وقائــع املو�ضــوع  -ح�سبما يبـني مــن الأوراق  -فــي �أن الفا�ضــل/
...............مدير دائرة  ..............بوزارة  ..........قد مت تعيينه
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لع�ضوية جمال�س �إدارة �شركات ،....................... ،................ :
 ،................ ، .....................ومبراجعة ا�ستمارة بيان املكاف�آت
املقدمة من املذكور عن ال�سنة املالية .............م تبني �أنه ت�سلم مكاف�أة مالية
مقدارها ( ..................... )...............ريال عماين مقابل ع�ضويته
يف جمل�س �إدارة  ، ..........................ومل يت�سلم �أي مكاف�آت مقابل
ع�ضويته يف جمال�س �إدارة ال�شركات الثالث الأخرى .
وتذكرون �أن  ................عند قيامه بفح�ص مكاف�آت وبدالت ممثلي
ح�صة احلكومة يف جمال�س �إدارة ال�شركات  ،ارت�أى �أنه ال يجوز لع�ضو جمل�س
الإدارة  -ممثــل ح�صــة احلكومــة فــي ال�شركــة � -أن يحتفــظ لنفــ�سه ب�أكثــر
من (................... ).............ريــال عمانــي �سنويـا تلـك املكافــ�أة
التي ت�صرفها �إليه ال�شركة الواحدة  ،ويجب عليه توريد ما يزيد على هذا احلد
�إىل اخلزانة العامة للدولة  ،بينما ارت�أت وزارة �..............أنه ال يجوز االعتداد
باحلد الأق�صى للمكاف�أة التي يتقا�ضاها ع�ضو جمل�س الإدارة من ال�شركة الواحدة
يف حالـة تعـدد ال�شركـات  ،طاملـا �أنه مل يتجـاوز احلـد الأق�صـى املقرر لل�شركـات
الثالث  ،ومقداره (� ................. )...........ألف ريال عماين �سنويا .
و�إزاء اخلالف بني وجهتي نظر  ، ...............ووزارة ..........حول كيفية
حتديد احلد الأق�صى ملكاف�آت ع�ضو جمل�س الإدارة  -ممثل ح�صة احلكومة يف
ال�شركة  -من ال�شركات الثالث وفقا للقواعد التي قررها جمل�س الوزراء املوقر
يف هذا ال�ش�أن ف�إنكم تطلبون الر�أي .
وردا على ذلك نفيد ب�أن البني من ا�ستقراء القواعد التي قررها جمل�س الوزراء
املوقـر بجل�سـته رقم  2003/19املنعقدة بتاريخ 2003/11/11م واملعدلة بجل�سـته رقـم
 2008/19املنعقدة بتاريخ 2008/9/9م ب�ش�أن قواعد منح وحتديد مكاف�آت موظفي
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احلكومة نظري ع�ضويتهم يف الهيئات العامة واللجان امل�شرتكة الدائمة وامل�ؤقتة
وجمال�س �إدارة ال�شركات التي متتلكها احلكومة بالكامل �أو ت�ساهم فيها � ،أنها
ت�ضمنت حدودا ق�صوى يجوز له�ؤالء املوظفني االحتفاظ بها لأنف�سهم  ،وما زاد
على ذلك يجب عليهم توريده للخزانة العامة للدولة فور ح�صولهم عليه  ،وحددت
تلك القواعد احلد الأق�صى الذي ي�سمح للع�ضو االحتفاظ به لنف�سه من جمموع
ما ت�صرفه له ال�شركة الواحدة كمكاف�أة له عن ع�ضويته ملجل�س �إدارتها مببلغ
( )5000خم�سة �آالف ريال عماين �سنويا  ،كما حددت �أي�ضا احلد الأق�صى الذي
ي�سمــح للموظــف االحتفــاظ بــه لنفــ�سه مــن جممــوع ما ت�صرفه له ثالث
�شركات عن ع�ضويته مبجال�س �إدارتها مببلغ ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ريال
عماين �سنويا  ،الأمر الذي يتبني منه �أن جمل�س الوزراء املوقر قد حدد اجلعل
الذي يتقا�ضاه ممثل ح�صة احلكومة يف ال�شركة لقاء ما ي�ضطلع به من مهام وما
يقع على عاتقه من واجبات خالل مدة ع�ضويته ملجل�س �إدارة ال�شركة .
وحيث �إنه بتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�ضة وكان الثابت من الأوراق �أن
الفا�ضل................../مدير...................بوزارة...............
ميثل ح�صة احلكومة يف جمال�س �إدارة �شركات  ، .................و.........
................و ، .....................و ، .....................وت�سلم
مكاف�أة مالية مقدارها ( ....................... )....................ريال
عماين مقابل ع�ضويته يف جمل�س �إدارة ..................عن ال�سنة املالية
(..................م) ومل يت�سلم �أي مكاف�آت مقابل ع�ضويته يف جمال�س �إدارة
باقي ال�شركات امل�شار �إليها  ،ملا كان ذلك وكان امل�ستقر عليه �أنه ال يتو�سع يف
تف�سري الن�صو�ص املالية وال يقا�س عليها  ،فمن ثم ف�إنه عند ح�ساب مكاف�أة ع�ضوية
املعرو�ضة حالته يف جمل�س �إدارة  ، ............................والتي يحق
له احل�صول عليها يف ال�سنة كممثل حل�صة احلكومة يف هذا ...............
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يجب �أال تتجاوز احلد الأق�صى للمكاف�أة التي يحق له احل�صول عليها من ال�شركة
الواحدة وهو ( .................... ).................ريال عماين  ،وذلك
دون االعتداد يف هذا ال�ش�أن باحلد الأق�صى ملجموع املكافــ�آت التي يحــق لــه
احلــ�صول عليهــا يف ال�سنة  ،وهــو (.................... )................
ريال عماين  ،بح�سبان �أن هذا احلد ميثل جمموع ما ميكن �أن يح�صل عليه من
ثالث �شركات جمتمعة مع عدم الإخالل باحلد الأق�صى للمكاف�أة من كل �شركة ،
وبناء على ذلك ف�إن املعرو�ضة حالته يكون قد ح�صل من ......................
على مبلغ ( ............. )................ريال عماين عن ال�سنة املالية
(...................م) بالزيادة عن احلد الأق�صى املقرر للمكاف�أة التي يحق له
احل�صول عليها من ال�شركـة الواحـدة  ،ومن ثم يكون هذا املبلغ قد �صرف باملخالفة
للقواعد التي قررها جمل�س الوزراء املوقر يف هذا ال�ش�أن  ،مما يتعني عليه -
واحلال كذلك  -توريد هذا املبلغ للخزانة العامة للدولة عن هذه ال�سنة .
لذلـك انتهـى الـر�أي �إىل عدم �أحقية املعرو�ضة حالته يف مبلغ املكاف�أة الزائد
عــن الــحد الأق�صـى الذي يحق له احل�صول عليه عن ع�ضويته يف جمل�س �إدارة
ال�شركة الواحدة  ،ومقداره ( ................... )...................ريال
عماين  ،مع ما يرتتب على ذلك من �آثار على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق/م و2013/1142/1/20/م) بتاريخ 2013/6/9م
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()37
بتاريخ 2013/6/16م
موظف  -انتهاء اخلدمة  -التعاقد مع املوظف الذي انتهت خدمته ل�شغل وظيفة
م�ؤقتة  -يجب موافقة اجلهة التي حددها القانون لتجديد العقد .
حــدد قانـون اخلدمـة املدنيـة حاالت انتهاء خدمة املوظف  ،ومن هذه احلاالت
بلوغ املوظف �سن ال�ستني  -تنتهي عالقة املوظف التي تربطه بجهة الإدارة �أيا
كان طبيعتها �سواء كانت تنظيمية حتكمها القوانني �أو تعاقدية يحكمها العقد
مكمال بن�صو�ص القانون  ،ببلوغ �سن ال�ستني  ،باعتباره �أ�صال عاما مقررا مبوجب
القانون � -أجاز امل�شرع ا�ستثناء مد خدمة املوظف بعد بلوغه هذا ال�سن من قبل
جمل�س اخلدمة املدنية لل�سنوات اخلم�س التاليــة علــى بلوغــه �ســن ال�ستيــن ،
ومن جمل�س الوزراء ملا يليها من �سنوات  ،وذلك �إذا قدرت ال�سلطة املخت�صة باملد
حاجة العمل امللحة ملد خدمة املوظف  -قرار �إنهاء خدمة املوظف مع التعاقد
معه ل�شغل وظيفة م�ؤقتة يعترب �إنهاء للعالقة التنظيمية التي كانت حتكمه بجهة
الإدارة وابتداء عالقة وظيفية تعاقدية م�ستقلة عن عالقته ال�سابقة مع ما يحمله
هذا القرار من مد �ضمني ملدة خدمة املوظف  -ا�ستقر �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون
القانونيـة علـى عدم جواز التعيني �أو التعاقد مع من بلغ �أو جتاوز �سنه ال�ستني �سنة -
عدم �إف�صاح قرار املد ب�شكل مبا�شر عن مدة مد خدمة املوظف يجب �أن يحمل
على �أنه ملــدة �سنــة � -أ�ســـا�س ذلــك � -أن العقد الذي �أبرم مع املعرو�ضة حالته هو
عقد �سنوي  ،و�أن املوافقة قد ت�أ�س�ست على العقد ال�سنوي وفقا للملحق رقم ()11
مـن الالئحـة التنفيذيـة لقانـون اخلدمـة املدنية  -القول بغري ذلك م�ؤداه مد خدمة
املوظـف �إلــى مــدة غيـر حمددة  ،مما يتعار�ض مع طبيعة اال�ستثناء الوارد
علــى القاعدة العامة وهي انتهاء خدمة املوظف ببلوغ �سن ال�ستني  -م�ؤداه -
وجوب عر�ض العقد على جمل�س الوزراء للموافقة عليه ب�شكل �سنوي  -تطبيق .
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فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  .................بتاريخ ....................
املوافق  ..............................ب�ش�أن �إبداء الر�أي يف مدى جواز قيام
وزارة  ...........بتجديد عقد م�ست�شار  ..............بوزارة .............
والبــني مــن كتــاب معاليــكــم امل�شــار �إليـــه والأوراق املرفــقــة بـــه �أن
وزارة  .................قد قامت بالتعاقد مع الفا�ضل..................... /
م�ست�شارا  ............بعقد عمل م�ؤقت ابتداء من ، .......................
وذلك بعد �أن مت مد خدمته من قبل جمل�س اخلدمة املدنية ملدة �أربع �سنوات من تاريخ
بلوغه �سن ال�ستني يف  ، .........................وبقيام .................
با�ستطالع ر�أي وزارة � ............................أفادت ب�أن �إبرام العقد قد
مت مبوافقة جمل�س الوزراء املوقر  ،وبعد ذلك مت جتديد العقد للموظف املذكور
ملدة عام �آخر ابتداء من  ...................دون العر�ض على جمل�س الوزراء
املوقر  ،وقد ا�ستندت وزارة  - ...........................يف معر�ض ردها
على وزارة  ...................يف هذا ال�ش�أن � -إىل �أن موافقة جمل�س الوزراء
املوقر على �إبرام العقد مع املعرو�ضة حالته بتاريخ  ....................قد
جاءت مطلقة دون احلاجة لأخذ موافقة جمل�س الوزراء املوقر على جتديد العقد
لعام ................
ويبدي � ..............أن موافقة جمل�س الوزراء املوقر على تعيني املوظف
املذكور بطريق التعاقد ال�سنوي مبوجب عقد عمل بوظيفة م�ؤقتة وفقا للملحق
رقم ( )11من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بالقرار رقم 2010/9
عن املدة من  ......................وحتى ...............................
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قد متت العتبارات تقت�ضيها امل�صلحة العامة وال ي�سوغ ....................
اعتبار هذه املوافقة مطلقة  ،باعتبار �أن تلك املوافقة تعد ا�ستثناء ال يجوز التو�سع
يف تف�سريه  ،خا�صة يف ظل ما ق�ضت به الأوامر ال�سامية ملوالنا جاللة ال�سلطان
املعظم من الأخذ ب�إلزامية عدم التجديد ملن يبلغ �سن التقاعد يف القطاع احلكومي
واتخـاذ قــرار بذلــك يعــمم علــى كافــة الوحـدات احلكومية  ،وعدم فتح املجال
لال�ستثناءات ما مل ت�صدر تعليمات بذلك من املقام ال�سامي � -أبقاه الله . -
ويف �ضوء ما �سبق ف�إن  ..............ي�ستطلع الر�أي يف مدى جواز قيام
وزارة  .......................بتجديد عقد الفا�ضل..................... /
م�ست�شار  ..............عن املدة من  ............وحتى .................
دون احلاجة للعر�ض على جمل�س الوزراء .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )1من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2004/120تن�ص على �أن  " :ت�سري �أحكام هذا القانون على املوظفني
املدنيني باجلهاز الإداري للدولة  ،فيما عدا املوظفني الذين تنظم �ش�ؤون توظفهم
مرا�سيم �أو قوانني �أو عقود خا�صة فيما ن�صت عليه هذه املرا�سيم �أو القوانني �أو
العقود من �أحكام  .وتنظم الالئحة �أنواع و�أحكام العقود التي تربم مع املوظفني
الذين ت�سري يف �ش�أنهم �أحكام هذا القانون " .
كما تن�ص املادة (  ) 140من ذات القانون على �أن  " :تنتهي خدمة املوظف
لأحد الأ�سباب الآتية :
�أ  -بلوغ �سـن ال�ستـني  ،ويعـتد عنـد ح�سـاب هذا ال�سن بتاريخ امليالد الوارد
بامل�ستند املقدم كم�سوغ للتعييـن  ،وال يعـتد بـ�أي م�سـتند �آخر يقدم بعد
ذلك " .
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وتن�ص املادة (  ) 141من ذات القانون على �أنه  " :يجوز مد خدمة املوظف
الذي يبلغ �سن ال�ستني  ،بقرار من املجل�س �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك بحد
�أق�صى خم�س �سنوات  ،وي�شرتط �أن يكون املد بناء على طلب رئي�س الوحدة ،
ويتعني اتخــاذ �إجـراءات املـد قبـل بلـوغ ال�سن بثالثة �أ�شهر على الأقل  .ويـجوز
ملجل�س الوزراء اال�ستثناء من �أحكام هذه املادة يف احلاالت التي يقدرها  .وي�ستمر
تطبيق �أحكام هذا القانون والئحته على املوظف خالل فرتة مد اخلدمة " .
وم�ؤدى الن�صو�ص ال�سالفة �أن قانون اخلدمة املدنية قد حدد حاالت انتهاء
خدمة املوظف  ،وذلك على النحو الوارد يف املادة ( )140امل�شار �إليها  ،ومن هذه
احلاالت بلوغ املوظف �سن ال�ستني ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف البند (�أ)  ،ويف
�ضوء ذلك ف�إن عالقة املوظف التي تربطه بجهة الإدارة تنتهي �أيا كان طبيعة
العالقة �سواء كانت تنظيمية حتكمها القوانني �أو تعاقدية يحكمها العقد مكمال
بن�صو�ص القانون  ،ببلوغ �سن ال�ستني  ،باعتباره �أ�صال عاما مقررا مبوجب ن�ص
املادة (� )140سالفة البيان  ،على �أن امل�شرع �أجاز ا�ستثناء مد خدمة املوظف بعد
بلوغــه هــذا ال�ســن مــن قبــل جملــ�س اخلدمة املدنية لل�سنوات اخلم�س التالية
على بلوغه �سن ال�ستني  ،ومن جمل�س الوزراء ملا يليها من �سنوات  ،وذلك �إذا
قدرت ال�سلطة املخت�صة باملد حاجة العمل امللحة ملد خدمة املوظف .
والبني من مطالعة قرار جمل�س الوزراء املوقر �أنه قرر �إنهاء خدمة املوظف
املعرو�ضة حالته مع التعاقد معه ل�شغل وظيفة م�ؤقتة وفقا للملحق رقم ( )11املرفق
بالالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية واملت�صل ب�شغل الوظائف امل�ؤقتة  ،الأمر
الذي يعد معه �إنهاء للعالقة التنظيمية التي كانت حتكم املعرو�ضة حالته وابتداء
عالقــة وظيفيــة تعاقديــة م�ستقلة عن عالقته ال�سابقة مع ما يحمله هذا القرار
مــن مــد �ضمنـي ملدة خدمة املوظف باعتبار �أنه قد ا�ستقر يف �إفتاء هذه الوزارة
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عدم جواز تعيني �أو التعاقد مع من بلغ �أو جتاوز �سنه ال�ستني �سنة  ،وملا كانت هذه
العالقــة قد ن�شــ�أت مبوافقة جمل�س الوزراء املوقر الذي مل يف�صح ب�شكل مبا�شر
عــن مدتــها الأمـر الذي يحـمل علـى �أنـه مد ملدة خدمة املوظف ملدة �سنة وذلك
باعتبار �أن العقد الذي �أبرم مع املعرو�ضة حالته هو عقد �سنوي  ،و�أن املوافقة قد
ت�أ�س�ست على العقد ال�سنوي وفقا للملحق رقم ( )11من الالئحة التنفيذية لقانون
اخلدمة املدنية  ،والقول بغري ذلك م�ؤداه مد خدمة املوظف �إىل مدة غري حمددة ،
مما يتعار�ض مع طبيعة اال�ستثناء الوارد على القاعدة العامة وهي انتهاء خدمة
املوظف ببلوغ �سن ال�ستني .
وال حجة ملا �أبدته وزارة  .................من �أن موافقة جمل�س الوزراء
املوقــر علــى التعاقــد جاءت مطلقة بح�سبان �أن قرار جمل�س الوزراء قد �أف�صح
عـن التعاقـد مـع املعرو�ضـة حالته ب�شكل �سنوي الأمر الذي يحمل معه وجوب
عر�ض هــذا العقــد علــى املجل�س املوقر للموافقة عليه ب�شكل �سنوي الأمر الذي
يت�سـق مع ما ق�ضت به الأوامر ال�سامية يف هذا ال�ش�أن .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم جواز قيام وزارة  ................بتجديد عقد
الفا�ضل .................../بوزارة � .......................إال بعد احل�صول
على موافقة جمل�س الوزراء يف هذا ال�ش�أن .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2013/1200/7/22/م) بتاريخ 2013/6/16م
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()38
بتاريخ 2013/6/16م
غرفة جتارة و�صناعة عمان  -طبيعتها القانونية  -عدم خ�ضوعها لرقابة جهاز
الرقابة املالية والإدارية للدولة .
وفقا حلكم املادة ( )2من قانون غرفة جتارة و�صناعة عمان تعترب الغرفة م�ؤ�س�سة
ذات نفــع عـام ت�سـهم فـي تنظــيم مرفـق عام وهو مرفق التجارة وال�صناعة وما
يرتبط به من م�صالح وتنميتها والدفاع عنها ومتثيلها يف �شتى املجاالت  -منح
امل�شرع الغرفة ال�شخ�صية املعنوية والقدر الالزم من اال�ستقالل  ،و�أوكل �إليها جملة
مــن االخت�صا�صــات مـا ميكنـها مـن القـيام باملهام امل�سندة لها  -امل�ستقر عليه �أن
امل�ؤ�س�سات ذات النفع العام هي من �أ�شخا�ص القانون اخلا�ص و�إن عوملت �أموالها
معاملة الأموال العامة من حيث احلماية القانونية املقررة لها يف �ضوء �أهمية الدور
واالخت�صا�صات املنوطة بها  -تختلف امل�ؤ�س�سات ذات النفع العام عن امل�ؤ�س�سات
العامة حيث تعترب الأخرية وفقا حلكم املادة ( )2من نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة � ،أما امل�ؤ�س�سات ذات النفع العام فهي
من �أ�شخا�ص القانون اخلا�ص  ،وبالتايل لي�ست من وحدات اجلهاز الإداري للدولة
باملعنى امل�شار �إليه  -م�ؤدى ذلك  -عدم خ�ضوع غرفة جتارة و�صناعة عمان لرقابة
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة � -أ�سا�س ذلك  -ال تندرج يف �أي من اجلهات
اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز املحددة مبوجب املادة ( )20من القانون امل�شار �إليه -
تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ............... :امل�ؤرخ .................
املوافق  ..................ب�ش�أن طلب الر�أي القانوين حول مدى خ�ضوع غرفة
جتارة و�صناعة عمان لرقابة جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة .
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وتذكرون �أن غرفة جتارة و�صناعة عمان م�ؤ�س�سة ذات نفع عام تهدف �إىل
تنظيم امل�صالح التجارية وال�صناعية  ،وتتمتع بال�شخ�صية االعتبارية وفقا لن�ص
البندين (�أ) و (ب) من قانون الغرفة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2007/22
كمــا �أنه طبقــا لنـ�ص املـادة الثالثـة مــن املر�ســوم ال�سلطانـي امل�شـار �إليـه فــــ�إن
وزيــر  .........هو من ي�صدر اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ قانون الغرفة .
كما تذكرون معاليكم ب�أنه طبقا لقانون الغرفة ف�إن رئي�س جمل�س �إدارتها
يعني مبر�سوم �سلطاين بناء على تر�شيح وزير  ،................وهناك �إلزام
لكل من يزاول الأعمال التجارية �أن يكون م�سجال لدى الغرفة  ،ف�ضال عن حق
الغرفة يف حت�صيل ر�سوم معينة نظري اخلدمات التي تقدمها  ،وجميع ذلك يجعل
الغرفة يف تقدير جهاز الرقابة وحدة �إدارية ت�ستمد �سلطاتها من الدولة .
وحيث �إنه وفقا ملا تق�ضي به الفقرتني ( )1و ( )2من املادة ( )20من قانون
الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/111ف�إن
وحدات اجلهاز الإداري للدولة تخ�ضع لرقابة اجلهاز �إال ما ا�ستثنـي بنـ�ص خـا�ص
فـي مر�سـوم �إن�شائهـا  ،كمـا يخ�ضع لرقابة اجلهاز الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة  ،ومل يت�ضمن قانون الغرفة ن�صا ي�ستثنيها
من اخل�ضوع لرقابة اجلهاز .
ويف �ضوء ذلك تطلبون معاليكم الر�أي القانوين حول مدى خ�ضوع غرفة
جتارة و�صناعة عمان لرقابة جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة .
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وردا على ذلك نفيد معاليكم ب�أن املادة ( )20من قانون الرقابة املالية والإدارية
للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/111تن�ص على �أن " تخ�ضع اجلهات
التالية لرقابة اجلهاز :
 - 1وحـــدات اجلهـــاز الإداري للدولــة �إال مــا ا�ستثــني منــها بنـ�ص خا�ص
يف مر�سوم �إن�شائها .
 - 2الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة .
� - 3صناديق اال�ستثمار و�صناديق التقاعد و�أي �صناديق حكومية �أخرى .
 - 4ال�شركات اململوكة للحكومة بالكامل �أو تلك التي ت�ساهم فيها  ،بن�سبة
تزيد على ( )%40من ر�أ�س مالها  ،اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز منفردة
�أو جمتمعة وتلك التي منحتهـا احلكومـة امتيـاز ا�ستغـالل مرفــق عــام
�أو مــورد مـن مــوارد الثــروة الطبيعية  ،وال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي
يتــم التعاقــد معـها �أو الرتخيـ�ص لهـا ب�إدارة �أو ت�شغـيل �أي مـن الأموال
العامة  ،وذلك دون الإخالل ب�أي �أحكام خا�صة قد تن�ص عليها القوانني
واملرا�سيم ال�سلطانية ال�صادرة ب�ش�أنها واالتفاقيات التي تربم مع احلكومة
تنفيذا لها  .وال تخل رقابة اجلهاز بحق هذه ال�شركات فـي �أن يكون لها
مراقبو ح�سابات تعينهم اجلمعية العامة وفقا لأحكام قانون ال�شركات
التجارية .
 - 5الأموال اخلا�صة التي تديرها �أو ت�شرف عليها �أي من الوحدات اخلا�ضعة
لرقابة اجلهاز .
 - 6اجلهـات غيـر اخلا�ضعــة لرقابــة اجلهــاز  ،بنــاء علـى طلــب تلـــك
اجلهــات � ،إذا ر�أى اجلهاز �أن امل�صلحة العامة تقت�ضي ذلك " .
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وتن�ص املادة ( )1من قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطانــي رقــــم  75/26واملعدلـــة باملر�ســوم ال�سلطانـــي رقــــم  76/13علــى �أن :
" يق�صــد باجلهــاز الإداري للدولـة جملــ�س الوزراء  ،والوزارات ومــا يتبعــها
مــن �أجهزة �إدارية وفنية  ،واملجال�س املتخ�ص�صة وما يتبعها من �أجهزة �إدارية
وفنية  ،و�أية وحدات تنفيذية �أخرى" .
وتن�ص املادة ( )2من نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  91/116على �أن " تن�ش�أ الهيئات والهيئات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة
مبر�سوم �سلطاين  ،وتكون لها ال�شخ�صية االعتبارية  ،وتتمتع باال�ستقالل املايل
والإداري يف حدود هذا النظام واملر�سوم ال�صادر ب�إن�شائها  ،وتعترب من وحدات
اجلهاز الإداري للدولة  ،وتخ�ضع لإ�شراف اجلهة التي يحددها مر�سوم �إن�شائها " .
وتن�ص املادة ( )2من قانون غرفة جتـارة و�صناعـة عمـان ال�صـادر باملر�سـوم
ال�سلطانـي رقــم  2007/22علــى �أن � " :أ  -الغرفـة م�ؤ�س�ســة ذات نـفع عـام
تهـدف �إلـى تنظـيم امل�صالــح التجاريـــة وال�صناعيــة وتنميتــها والدفـاع عنـها
ومتثيلهــا يف خمتلف املجاالت  .ب  -تتمتع الغرفة بال�شخ�صية االعتبارية . "....
وتن�ص املادة ( )4من القانون ذاته على �أن  " :تتوىل الغرفة ما يلي :
�أ  -جمع القوانني والأنظمة والأعراف والعادات واملعلومات والإح�صاءات
املتعلقة بالأن�شطة التجارية وال�صناعية ومتحي�صها وت�صنيفها وتبويبها
وتقدميها وما ت�ستخل�صه من نتائج و�آراء للحكومة والهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة  .........ب  - 1 -ت�سجيل الأع�ضاء العاملني يف القطاع اخلا�ص
بالأن�شطة التجارية وال�صناعية وت�صنيفهم وتوزيعهم �إىل فئات .... - 2 .
. " .... -3
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وتنـ�ص املــادة ( )13مــن القانون ذاته على �أن � ":أ  - 1 -تتكون موارد الغرفة
من ر�سوم الت�سجيل واال�شرتاك ال�سنوي وال�شهادات وامل�ستندات التي ت�صدرها
الغرفة �أو ت�صادق عليها ومن ر�سوم الت�صديق على التوقيعات والعرائ�ض والت�أ�شري
علــى الدفاتــر التجاريــة وغيـر ذلك مـن الر�سوم التي ت�ستوفيها الغرفة مبوجب
ن�صــو�ص و�أحكــام الأنظمــة املتعلقـة بهـا  - 2 .........تعني الر�سوم امل�شار �إليها
يف البند ( )1ويحدد مقدارها على �أ�س�س ثابتة ين�ص عليها يف الالئحة التنفيذية
�أو ت�صدر بها قرارات من املجل�س . "..... - 5..... - 4..... - 3.
وامل�ستفاد مما تقدم �أنه وفقا حلكم املادة ( )2من قانون غرفة جتارة و�صناعة
عمان تعترب الغرفة م�ؤ�س�سة ذات نفع عام ت�سهم يف تنظيم مرفق عام وهو مرفق
التجارة وال�صناعة وما يرتبط به من م�صالح وتنميتها والدفاع عنها ومتثيلها
فـي �شتـى املجــاالت  ،و�أن امل�شــرع قــد منحــها �شخ�صية معنوية والقدر الالزم
من اال�ستقالل  ،و�أوكل �إليها جملة من االخت�صا�صات ما ميكنها من القيام باملهام
امل�سندة لها  ،ومن ذلك جمع القوانني والأنظمة والأعراف والعادات واملعلومات
والإح�صاءات املتعلقة بالأن�شطة التجارية وال�صناعية ومنح ال�شهادات ذات ال�صلة
بهذه الأن�شطة وامل�صادقــة عليــها وفحــ�ص ال�سلـع والتدقـيق يف اخلدمات
املتنازع عليها وتقدمي املعلومات الأ�سا�سية لل�سلع املتداولة وحتديد العرف التجاري
وال�صناعي ومتثيل املن�ش�آت التجارية وال�صناعية  ،كما �أتاح القانون للغرفة االت�صال
بوحدات اجلهاز الإداري للدولة من �أجل احل�صول على البيانات واملعلومات الالزمة
ملبا�شرة مهامها .
وحيــث �إن امل�سـتقر عليـه �أن امل�ؤ�سـ�سات ذات النفـع العـام هـي من �أ�شخـا�ص
القانــون اخلـا�ص و�إن عومـلت �أموالها معاملة الأموال العامة من حيث احلماية
القانونية املقررة لها يف �ضوء �أهمية الدور واالخت�صا�صات املنوطة بها  ،وتختلف
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امل�ؤ�س�سات ذات النفع العام عن امل�ؤ�س�سات العامة حيث تعترب الأخرية وفقا حلكم
املــادة ( )2مــن نظــام الهيئــات وامل�ؤ�س�سات العامة من وحدات اجلهاز الإداري
للدولة  ،وملــا كـان قانـون غرفـة جتارة و�صناعة عمان قد ن�ص �صراحة على �أن
الغرفة تعد م�ؤ�س�سة ذات نفع عام  ،ومن ثم ف�إن امل�شرع بذلك يكون قد قطع �أي
خالف ميكن �أن يثور حول الطبيعة القانونية لها ومدى اعتبارها من �أ�شخا�ص
القانـون العام �أو من �أ�شخا�ص القانون اخلا�ص  ،وذلك بالت�أكيد على �أنها م�ؤ�س�سة
ذات نفــع عــام  ،ومــن ثـم فهــي مـن �أ�شخــا�ص القانــون اخلـا�ص  ،وبالتالـي
لي�سـت مـن وحدات اجلهاز الإداري للدولة باملعنى امل�شار �إليه  ،وهو ما �سبق �أن
انتهت �إليه وزارة ال�ش�ؤون القانونية يف فتواها رقم (و �ش ق/م و)2012/710/ 1 /21 /
بتاريخ 2012/4/8م .
وال ينال مما تقدم القول ب�أن رئي�س جمل�س �إدارة الغرفة وبع�ض الأع�ضاء يعينون
مبر�ســوم �سلطانـي � ،أو �أن غرفة جتارة و�صناعة عمان يف �ضوء االخت�صا�صات
املعقودة لها تقوم على مرفق عام هو رعاية م�صالح منت�سبي الغرفة � ،أو �أنها تقوم
بتح�صيل ر�سوم نظري ما تقدمه من خدمات �ش�أنها يف ذلك �ش�أن وحدات اجلهاز
الإداري للدولة � ،إذ �أن ذلك مردود عليه بالآتي :
 ففيمــا يتعلــق بتعييــن رئي�س جمل�س �إدارة الغرفة وبع�ض �أع�ضائهامبر�سوم �سلطاين  ،ف�إنه ال يكفي دليال بذاته ويف جميع الأحوال للقول
ب�أن اجلهة القائمني عليها من وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
 و�أما فيما يتعلق ب�أن الغرفة تقوم على مرفق عام �ش�أنها �ش�أن وحداتاجلهاز الإداري للدولة  ،و�أنها تقوم بتح�صيل ر�سوم نظري ما تقدمه من
خدمــات ومـا ت�صـدره مـن �شهـادات وم�ستنـدات �أو امل�صادقة عليها ،
- 312 -

فلي�س ثمة �أثر للمرفق العام على طبيعة ال�شخ�ص االعتباري �أو اجلهاز
القائم على �ش�ؤونه  ،فقد يكون هذا ال�شخ�ص �أو اجلهاز من �أ�شخا�ص
القانون العام كالهيئات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة �أو وحدات اجلهاز
الإداري الأخرى كالوزارات  ،كما قد يكون من �أ�شخا�ص القانون اخلا�ص
كال�شركات املمنوحة حق امتياز �إدارة �أحد املرافق العامة  ،ولي�س ثمة
�شك يف كونها من �أ�شخا�ص القانون اخلا�ص رغم �أنها قائمة على مرفق
عام  ،كما �أن منح �إحدى اجلهات احلق يف حت�صيل ر�سوم من املنتفعني
بخدمات مرفق عام يقوم على �إدارته ال ي�ضفي عليها بال�ضرورة �صفة
الوحــدة الإداريــة � ،آيـة ذلـك ما ين�ص عليه بالن�سبة لل�شركات املمنوحة
حق امتياز �إدارة مرفق عام من �صالحية يف فر�ض وحت�صيل ر�سوم على
املنتفعني بخدمات املرفق .
وحيث �إنه طبقا لن�ص املادة ( )20من قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة
امل�شار �إليه تخ�ضع لرقابة اجلهاز اجلهات املحددة يف هذه املادة دون �سواها  ،وملا
كانت غرفة جتارة و�صناعة عمان ال تندرج يف �أي من تلك اجلهات الأمر الذي
يرتتب عليه عدم خ�ضوعها لرقابة اجلهاز .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم خ�ضوع غرفة جتارة و�صناعة عمان لرقابة جهاز
الرقابة املالية والإدارية للدولة ح�سبما ورد ذكره يف الأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2013/1202/7/ 22/م) بتاريخ 2013/6/16م
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()39
بتاريخ 2013/7/14م
 - 1موظف  -ترقية � -شروط الرتقية  -القانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان
البالط ال�سلطاين  -لي�س جلهة الإدارة االمتناع عن ترقية املوظف متى �أم�ضت
ترقية الآخرين ممن يتفقون معه يف الو�ضع واملركز القانوين .
ا�شرتط امل�شرع يف القانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  97/97لرتقية موظفي ديوان البالط ال�سلطاين
�ضرورة ا�ستيفاء املوظف َّ
املرقى ل�شروط �شغل الوظيفة املرقى �إليها  ،و�أن تكون
الرتقية �إىل الوظيفة الأعلى مبا�شرة متى توفرت الدرجة ال�شاغرة  ،و�أن الرتقية
تقوم على �أ�سا�س اجلدارة املبنية على عنا�صر تقومي الأداء الوظيفي  ،وامل�ؤهل
العلمي  ،والأقدمية يف الوظيفة  -ناط امل�شرع بالالئحة حتديد ن�سب الدرجات
املقررة لكل عن�صر من هذه العنا�صر تبعا للم�ستوى الوظيفي  ،وكيفية ح�ساب
تقديرات املر�شحني للرتقية  ،وترتيب �أ�سبقيتهم  ،والإجراءات الالزمة لذلك -
ي�صدر قرار الرتقية من ال�سلطة املخت�صة بالتعيني  -تعترب الرتقية نافذة من تاريخ
اعتمادها ما مل ين�ص قرار الرتقية على غري ذلك  -امل�ستقر عليه �أنه متى حتققت
�شروط الرتقية وك�شفت الإدارة عن نيتها يف ترقية املوظف يف تاريخ معني  ،ومت
بالفعل تر�شيحه للرتقية  ،ومل يقم يف �ش�أنه مانع قانوين من �إجرائها  ،فال يكون
لهــا بعدئـذ االمتنـاع عـن ترقيته متى �أم�ضت ترقية الآخرين ممن يتفقون معه
يف الو�ضع واملركز القانوين  -يعد مثل ذلك خط�أ من �ش�أنه تفويت فر�صة الرتقي
على املوظف  ،مع ما يرتتب على ذلك من �آثار على و�ضعه الوظيفي م�ستقبال -
تطبيق .
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 - 2قرار �إداري � -سلطة الإدارة يف �سحب القرارات الإدارية غري امل�شروعة
واملنعدمة .
امل�ستقر عليه �أن القرارات الإدارية التي تولد حقا �أو مركزا �شخ�صيا للأفراد ال
يجوز �سحبها يف �أي وقت متى �صدرت �سليمة  ،وذلك ا�ستجابة لدواعي امل�صلحة
العامة التي تقت�ضي ا�ستقرار تلك القرارات � -أما القرارات الفردية غري امل�شروعة ،
فالقاعدة �أنه يجب على جهة الإدارة �أن ت�سحبها التزاما منها بحكم القانون ،
وت�صحيحا للأو�ضاع املخالفة له  -دواعي امل�صلحة العامة تقت�ضي �أنه �إذا �صدر قرار
معيب من �ش�أنه �أن يولد حقا ف�إن هذا القرار يجب �أن ي�ستقر عقب فرتة معينة
من الزمان بحيث ي�سري عليه ما ي�سري على القرار ال�صحيح الذي ي�صدر يف
املو�ضوع ذاته  ،ف�إذا انق�ضت هذه الفرتة اكت�سب القرار ح�صانة تع�صمه من �أي
�إلغاء �أو تعديل  ،وي�صبح عندئذ ل�صاحب ال�ش�أن حق مكت�سب فيما ت�ضمنه القرار -
كل �إخالل بهذا احلق بقرار الحق ُي َع ُّد �أمرا خمالفا للقانون  ،يعيب القرار الأخري
ويبطله �إال �إذا كان القرار املعيب معدوما � ،أي حلقت به خمالفة ج�سيمة للقانون
جت ِّرده من �صفته كت�صرف قانوين  ،وتنحدر به �إىل جمرد الفعل املادي املنعدم
الأثر قانونا  ،فال تلحقه �أي ح�صانة  -للإدارة يف هذه احلالة �أن ت�سحب القرار
املعدوم يف �أي وقت باعتبار �أن القرار املعدوم ال ير ِّتب حقا  -تطبيق .
فبالإ�شـارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ....... :امل�ؤرخ  ...............املوافق
 ......................ب�ش�أن طلب فتوى قانونية حول ت�سكني بع�ض موظفي
 .....................بعد �صدور املر�سوم ال�سطاين رقم . 2012/56
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن ...............
كانت قد قامت برتقية بع�ض املوظفني من الدرجة ال�سابعة �إىل الدرجة اخلام�سة ،
وذلك على النحو الآتي :
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 ، ..................... - 1م�ست�شار  ، ..............مبوجب القرار
الإداري رقم  ، .......... :امل�ؤرخ ................................
 ، ..................... - 2م�ست�شار  ، ......................مبوجب
القرار الإداري رقم  ........ :امل�ؤرخ ............................
 ،........................ - 3خبري  ، .......................مبوجب
القرار الإداري رقم  ........ :امل�ؤرخ .............................
وتذكرون معاليكم �أنه بعد �صدور املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/56بتعديل
جدول الدرجات والرواتب امللحق بالقانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط
ال�سلطاين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 97/97الذي �ألغى يف مادته الأوىل
الدرجات الثانية وال�ساد�سة والثانية ع�شرة من اجلدول امل�شار �إليه  ،ونظرا لكون
 ................ي�سري عليها وعلى موظفيها القانون اخلا�ص بنظام املوظفني
بديوان البالط ال�سلطاين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 97/97وذلك مبوجب
املر�سوم ال�سلطانــي رقــم  ، 2007/96فــقد درجــت على اال�سرت�شـاد بالقرارات
الديوانية فيما يخ�ص �ش�ؤون موظفيها ،وعليه فقد ا�سرت�شدت فيما يخ�ص ت�سكني
موظفيــها فـي الدرجــات امل�ستحـقة لهـم بالقرار الديواين رقم  ........باعتماد
جدول الدرجات والرواتب امللحق بالقانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط
ال�سلطاين  ،حيث قامت بت�سكني املعرو�ضة حاالتهم على الدرجة الرابعة مبوجب
القرار الإدراي رقم . .......
وبعد اعتماد قرار ت�سكني املعرو�ضة حاالتهم تقدموا بتظلمات من هذا القرار ،
وذكـروا �أنهـم ي�ستحـقون الت�سكني على الدرجة املالية الثالثة  ،ولي�س الرابعة كما
وردت فــي اجلـدول املرفـق بالقـرار امل�شـار �إليـه  ،و�أن ترقيتهم مبوجب القرارات
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الإدارية �أرقام  .......... :من الدرجة املالية � .........إىل الدرجة املالية
 .............مبا�شرة دون املرور بالدرجة املالية ال�ساد�سة �إمنا كانت مبثابة
ا�ستثناء من �أحكام القانون امل�شار �إليه  ،ولو مل يذكر هذا اال�ستثناء �صراحة يف ن�ص
القرار  ،و�أن هذا اال�ستثناء من الرتقية �إىل الدرجة املالية ال�ساد�سة التي اعتربت
ملغاة من الأول من يناير 2007م ي�سري على الدرجة التي بعدها  ،وهي الدرجة
املالية اخلام�سة  ،وعليه ف�إن ترقياتهم التي متت مبوجب القرارات املذكورة �آنفا
�إمنا هي يف حقيقة الأمر من الدرجة املالية ال�سابعة �إىل الدرجة املالية الرابعة ،
�أي �أن اال�ستثناء يكون للدرجة املالية اخلام�سة  ،ويكون ت�سكينهم مبوجب املر�سوم
ال�سلطاين رقم  2012/56يف الدرجة املالية الثالثة .
وتذكرون �أن قرار ت�سكني املعرو�ضة حاالتهم يف الدرجة املالية الرابعة مل
يعتمد من قبلكم �إال بعد التن�سيق بني املخت�صني يف  ................و�أقرانهم
يف  .............الذين �أكدوا �أن ال�ضرر مل يقع يف حق ه�ؤالء املوظفني لعدم
وجودهم يف يوم من الأيام يف الدرجة املالية ال�ساد�سة امللغاة  ،وعليه ف�إنه ال ميكن
تعوي�ضهم عنها .

و�إزاء ذلك تطلبون معاليكم الإفادة بالر�أي القانوين ب�ش�أن الدرجة املالية التي
يتعيـن ت�سكيــن املعرو�ضــة حاالتهــم عليهــا بعــد العمــل باملر�ســوم ال�سلطانــي
رقم . 2012/56
وردا علــى ذلــك نفيــد بــ�أن املــادة ( )1مـن القانـون اخلــا�ص بنظـام
املوظفيـن بديوان البــالط ال�سلطانــي ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطانـي رقــم 97/97
تنـ�ص علـى �أنــه  " :يف تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يكون للكلمات والعبارات
التالية املعنى الوارد �أمام كل منها ما مل يقت�ض ال�سياق غري ذلك :
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الدرجة � :أي من الدرجات املالية الواردة بجدويل درجات ورواتب املوظفني
املدنيني بالديوان .
وتنـ�ص املادة ( )27مــن القانــون ذاتــه علـى �أنــه  " :حتت�ســب الأقدميــة
فــي الدرجــة مـن تاريـخ التعيـني فيهـا � ،أو الرتقية �إليها  ،وحتدد الالئحة كيفية
ترتيب الأقدمية بالن�سبة �إىل املعينني �أو املرقني يف تاريخ واحد  ،وكذلك بالن�سبة
ملـن يعاد تعيينه � ،أو يتم تعديل و�ضعه � ،أو �إعـادة ت�صنيفـه �أو نقله �إىل الديوان " .
وتن�ص املادة ( )34من القانون ذاته على �أنه  " :يتم تعديل جدويل الدرجات
والرواتـب املرافقـني لهـذا القانـون مبر�سـوم �سلطانـي �أو ب�أمـر �سـام  ،وذلك كلما
تقررت زيادة الرواتب يف الدولة  ،وتكون الزيادة بنف�س الن�سبة  ،وكذا من تاريخ
�سريانها ".
وتن�ص املادة ( )55من القانون ذاته على �أنه " :مع مراعاة ا�ستيفاء املوظف
ل�شروط �شغل الوظيفة  ،تكون الرتقية �إىل الوظيفة الأعلى مبا�شرة متى توفرت
الدرجة ال�شاغرة " .
وتن�ص املادة ( )56من القانون ذاته على �أنه  " :ي�شرتط للرتقية انق�ضاء ثالث
�سنوات كحد �أدنى لبقاء املوظف يف درجته احلالية " .
وتن�ص املادة ( )57من القانون ذاته على �أنه  " :تكون الرتقية على �أ�سا�س
اجلــدارة املبنيـة على عنا�صــر تقومي الأداء الوظيفي  ،وامل�ؤهل العلمي  ،والأقدمية
يف الوظيفــة .
وحتــدد الالئحة ن�سب الدرجات املقررة لكل عن�صر من هذه العنا�صر تبعا
للم�ستــوى الوظيفــي  ،وكيفيــة ح�سـاب تقديـرات املر�شحني للرتقية وترتيب
�أ�سبقيتهم والإجراءات الالزمة لذلك " .
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وتن�ص املادة ( )60من القانون ذاته على �أنه  ":ي�صدر قرار الرتقية من ال�سلطة
املخت�صة بالتعيني  ،وتعترب الرتقية نافذة من تاريخ اعتمادها  ،ما مل ين�ص قرار
الرتقية على غري ذلك " .
وتنــ�ص املــادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/51بتعديل جدويل
الدرجــات والرواتــب امللحقــني بالقانـون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط
ال�سلطانــي علـى �أنــه " :ي�ستبدل بجدويل الدرجات والرواتب امللحقني بالقانون
اخلــا�ص بنظــام املوظفــني بــديوان البالط ال�سلطاين امل�شار �إليه اجلدول رقم ()1
املرفق " .
وتن�ص املادة الثانية من املر�سوم ذاته على �أنه  " :ينقل املوظفون املوجودون
باخلدمــة يف تاريـخ العمـل بهـذا املر�سوم �إىل الدرجات املالية اجلديدة املعادلة
لدرجاتهم احلالية على النحو املبني باجلدول رقم ( )2املرفق " .
وتن�ص املادة الثالثة من املر�سوم ذاته على �أن  " :يكون ترتيب الأقدمية بني
املنقولني �إىل درجة واحدة بح�سب �أو�ضاعهم ال�سابقة " .
وتن�ص املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/96ب�سريان بع�ض
القوانني على الأمانة العامة ملجل�س الوزراء وموظفيها على �أنه  " :ت�سري على
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء وموظفيها �أحكام القانون اخلا�ص بالنظام املايل
لديوان البالط ال�سلطاين  ،وقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان
البــالط ال�سلطــاين العمانييــن  ،والقانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط
ال�سلطاين " .
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وتـن�ص املـادة الأولـى مـن املر�سـوم ال�سلطانـي رقم  2012/56واخلا�صة بتعديل
جـدول الدرجــات والرواتــب امللحــق بالقانـون اخلــا�ص بنظـام املوظفـني بديوان
البــالط ال�سلطاين على �أنه  " :تلغى الدرجات الثانية  ،وال�ساد�سة  ،والثانية ع�شرة
من جدول الدرجات والرواتب امللحق بالقانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان
البـــالط ال�سلطـاين امل�شـار �إليه  ،وتعترب الدرجة الأوىل هي التالية مبا�شرة للدرجة
الثالثــة  ،واخلام�ســة هـي التاليــة مبا�شــرة لل�سابعة  ،واحلادية ع�شرة هي التالية
مبا�شرة للثالثة ع�شرة يف تطبيق �أحكام هذا القانون " .
وتنـ�ص املــادة الثانيــة مــن املر�ســوم ذاتــه علــى �أنـه  " :ين�شر هذا املر�سوم
يف اجلريدة الر�سمية  ،ويُعمل به من الأول من يناير 2007م " .
وامل�ستفاد من الن�صو�ص �سالفة الذكر �أن امل�شرع يف القانون اخلا�ص بنظام
املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين امل�شار �إليه قد ا�شرتط لرتقية موظفي ديوان
البالط ال�سلطاين �ضرورة ا�ستيفاء املوظف َّ
املرقى ل�شروط �شغل الوظيفة املرقى
�إليها  ،و�أن تكون الرتقية �إىل الوظيفة الأعلى مبا�شرة متى توفرت الدرجة ال�شاغرة ،
و�أن الرتقية تقوم على �أ�سا�س اجلدارة املبنية على عنا�صر تقومي الأداء الوظيفي ،
وامل�ؤهل العلمي  ،والأقدمية يف الوظيفة  ،وناط امل�شرع بالالئحة حتديد ن�سب
الدرجات املقررة لكل عن�صر من هذه العنا�صر تبعا للم�ستوى الوظيفي  ،وكيفية
ح�ساب تقديرات املر�شحني للرتقية  ،وترتيب �أ�سبقيتهم  ،والإجراءات الالزمة
لذلك  ،و�أن قرار الرتقية ي�صدر من ال�سلطة املخت�صة بالتعيني  ،وتعترب الرتقية
نافذة من تاريخ اعتمادها  ،ما مل ين�ص قرار الرتقية على غري ذلك .
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وحيث �إن امل�ستقر عليه �أنه متى حتققت �شروط الرتقية  ،وك�شفت الإدارة
عن نيتها يف ترقية املوظف يف تاريخ معني  ،ومت بالفعل تر�شيحه للرتقية  ،ومل
يقم يف �ش�أنه مانع قانوين من �إجرائها  ،فال يحق لها بعدئذ االمتناع عن ترقيته
متى �أم�ضت ترقية الآخرين ممن يتفقون معه يف الو�ضع واملركز القانوين � ،إذ
يعد مثل ذلك خط�أ من �ش�أنه تفويت فر�صة الرتقي على املوظف  ،مع ما يرتتب
على ذلك من �آثار على و�ضعه الوظيفي م�ستقبال .
وحيث �إن امل�ستقر عليه �أن القرارات الإدارية التي تولد حقا �أو مركزا �شخ�صيا
للأفراد ال يجوز �سحبها يف �أي وقت متى �صدرت �سليمة  ،وذلك ا�ستجابة لدواعي
امل�صلحة العامة التي تقت�ضي ا�ستقرار تلك القرارات  ،و�أما القرارات الفردية غري
امل�شروعة  ،فالقاعدة �أنه يجب على جهة الإدارة �أن ت�سحبها التزاما منها بحكم
القانــون  ،وت�صحيـحا للأو�ضـاع املخالفة لـه  ،و�أن دواعي امل�صلحة العامة تقت�ضي
�أنه �إذا �صدر قرار معيب من �ش�أنه �أن يولد حقا ف�إن هذا القرار يجب �أن ي�ستقر
عقب فرتة معينة من الزمان بحيث ي�سري عليه ما ي�سري على القرار ال�صحيح
الذي ي�صدر يف املو�ضوع ذاته  ،ف�إذا انق�ضت هذه الفرتة اكت�سب القرار ح�صانة
تع�صمه من �أي �إلغاء �أو تعديل  ،وي�صبح عندئذ ل�صاحب ال�ش�أن حق مكت�سب فيما
ت�ضمنه القرار ،وكل �إخالل بهذا احلق بقرار الحق ُي َع ُّد �أمرا خمالفا للقانون  ،يعيب
القرار الأخري ويبطله �إال �إذا كان القرار املعيب معدوما � ،أي حلقت به خمالفة
ج�سيمة للقانون جت ِّرده من �صفته كت�صرف قانوين  ،وتنحدر به �إىل جمرد الفعل
املادي املنعــدم الأثـر قانونـا  ،فـال تلحقــه �أي ح�صانة  ،فللإدارة �أن ت�سحب القرار
املعدوم يف �أي وقت باعتبار �أن القرار املعدوم ال ير ِّتب حقا .
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وحيث �إنه على َهدْي ما تقدم  ،وكان الثابت من الأوراق �أنه قد مت ترقية
املعرو�ضة حاالتهم من الدرجة ال�سابعة �إىل الدرجة اخلام�سة مبا�شرة دون الرتقية
�إىل الدرجة ال�ساد�سة مبوجب القرارات �أرقام  ، .........ملا كان الأمر كذلك ،
وكان القانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين امل�شار �إليه قد
ا�شرتط يف �إف�صاح جهري �ضرورة ا�ستيفاء املوظف َّ
املرقى ل�شروط �شغل الوظيفة
َّ
املرقى �إليها  ،و�أن تكون الرتقية �إىل الوظيفة الأعلى مبا�شرة متى توفرت الدرجة
ال�شاغرة  ،وكان هذا القانون هو الواجب التطبيق يف �ش�أن املعرو�ضة حاالتهم
مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/96امل�شار �إليه  ،ومن ثم ف�إنه كان يتعني
ترقيتهم �إىل الدرجة ال�ساد�سة بدال من الدرجة اخلام�سة � ،سيما و�أن �أحكام القانون
اخلــا�ص بنظـام املوظفـني بديـوان الـبالط ال�سلطانـي قد جاءت خلوا مما يخول
ال�سلطة املخت�صة بالتعيني اال�ستثنا َء من �أحكام الرتقية املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون  ،ومن ثم تكون القرارات امل�شار �إليها قد �صدرت َم ُ�شوبة مبخالفة ج�سيمة
مب�ضي
لأحكام القانون تهوي بها �إىل درجة االنعدام  ،وال تتح�صن هذه املخالفة
ِّ
املدة  ،ويتعني �سحب هذه القرارات دون التقيد باملواعيد املقررة قانونا ل�سحب
القرارات الإداريــة  ،و�إعـادة ترقـية املعرو�ضـة حاالتهـم �إلـى الدرجـة ال�ساد�سـة
من ذات تاريخ ترقيتهم �إىل الدرجة اخلام�سة مبوجب القرارات امل�شار �إليها ،
باعتبار �أن جهة الإدارة قد ك�شفت عن نيتها يف ترقيتهم  ،ومت بالفعل ترقيتهم يف
هذا التاريخ  ،ومل يقم يف �ش�أن � ٍّأي منهم مانع قانوين يحول دون ترقيته �إىل هذه
الدرجة يف التاريخ الذي �صدرت فيه القرارات امل�شار �إليها .
وحــيث �إنــه  ،و�إن كـان مـا تقـدم � ،إال �أنه وقـد �صـدر املر�سـوم ال�سلطانــي
رقـم  2012/56مت�ضمنا �إلغاء الدرجة ال�ساد�سة ب�أثر رجعي من الأول من يناير
2007م  -التي كان يتعني ترقية املعرو�ضة حاالتهم �إليها بدال من الدرجة اخلام�سة ،
باعتبار �أنه قد ثبت بطالن قرارات ترقيتهم �إىل الدرجة اخلام�سة على نحو ما تقدم -
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وكان م�ؤ َّدى �إلغاء هذه الدرجة نقل �شاغليها  -ومنهم املعرو�ضة حاالتهم  -بذات
�أقدميتهــم �إلـى الدرجـة اخلام�سـة  ،وكـان يتعذر قانونا ترقية املعرو�ضة حاالتهم
�إىل الدرجة ال�ساد�سة  ،باعتــبار �أنـه قـد تـم �إلغـاء هــذه الدرجة مبوجب املر�سوم
ال�سلطاين امل�شار �إليه  ،كما �أن الثابت من الأوراق �أنه قد مت �إعادة ترتيب درجات
موظفي  ........مبوجب الأوامر ال�سامية ملوالنا املعظم  -حفظه الله ورعاه  -بعد
�صدور املر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2012/56وذلك وفقا للملحــق رقم ( )3مبوجب
القرار الديواين رقم  ، .........و�أ�صبح ترتيب الدرجة اخلام�سة التي كان يجب
ترقية املعرو�ضـة حاالتهم �إليها قبل �صــدور هـذا املر�سـوم هو الدرجة الرابعة ،
كما �صدر القرار الإداري رقـم  .........بت�سكيــن املعرو�ضــة حاالتهـم و�آخريـن
على الدرجة الرابعة �إعماال للمر�سوم ال�سلطاين رقم  ................والقرار
الديواين امل�شار �إليه  ،فمن ثم ف�إنه وقد مت نقل املعرو�ضة حاالتهم �إىل الدرجة
َ
ومقتــ�ضى تطبيــق املر�ســـوم ال�سلطانــي
الرابعــة  ،فــ�إن ذلــك يكــون متفــقا
رقــم  2012/56امل�شار �إليه  ،باعتبار �أن الأثر املرتتب على هــذا املر�ســوم يقتــ�صر
على تعديل الأو�ضاع الوظيفية ل�شاغلي الدرجات التي مت �إلغا�ؤها فقط دون �أن ميتد
طلب املعرو�ضة حاالتهم وهو
�إىل �شاغلي الدرجات الأخرى  ،الأمر الذي يغدو معه ُ
نقلهم �إىل الدرجة الثالثة مبثابة طلب ترقية ا�ستثنائية تفتقد �إىل ال�سند القانوين
على نحو ما تقدم .
لذلـك انتهـى الر�أي �إىل �أن الدرجــة الرابعـة من جدول الدرجات والرواتب
من امللحق رقم ( )3املرفق بالقانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين
هي الدرجة املالية التي ينبغي ت�سكني املعرو�ضة حاالتهم عليها  ،وذلك على النحو
املبني يف الأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و 2013/1367/ 1 / 38 /م) بتاريخ 2013/7/14م
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()40
بتاريخ 2013/7/15م
 - 1موظف  -ترقية � -شروط الرتقية  -القانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان
البالط ال�سلطاين  -لي�س جلهة الإدارة االمتناع عن ترقية املوظف متى �أم�ضت
ترقية الآخرين ممن يتفقون معه يف الو�ضع واملركز القانوين .
ا�شتـرط امل�شـرع فـي القانـون اخلـا�ص بنـظام املوظفـني بديوان البالط ال�سلطاين
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  97/97لرتقية موظفي ديوان البالط ال�سلطاين
�ضرورة ا�ستيفاء املوظف َّ
املرقى ل�شروط �شغل الوظيفة املرقى �إليها  ،و�أن تكون
الرتقية �إىل الوظيفة الأعلى مبا�شرة متى توفرت الدرجة ال�شاغرة  ،و�أن الرتقية
تقـوم علـى �أ�سـا�س اجلـدارة املبنـية علـى عنا�صـر تقويـم الأداء الوظيفي  ،وامل�ؤهل
العلمي  ،والأقدمية يف الوظيفة  -ناط امل�شرع بالالئحة حتديد ن�سب الدرجات
املقررة لكل عن�صر من هذه العنا�صر تبعا للم�ستوى الوظيفي ،وكيفية ح�ساب
تقديرات املر�شحني للرتقية  ،وترتيب �أ�سبقيتهم  ،والإجراءات الالزمة لذلك -
ي�صدر قرار الرتقية من ال�سلطة املخت�صة بالتعيني  -تعترب الرتقية نافذة من تاريخ
اعتمادها ما مل ين�ص قرار الرتقية على غري ذلك  -امل�ستقر عليه �أنه متى حتققت
�شروط الرتقية وك�شفت الإدارة عن نيتها يف ترقية املوظف يف تاريخ معني  ،ومت
بالفعل تر�شيحه للرتقية  ،ومل يقم يف �ش�أنه مانع قانوين من �إجرائها  ،فال يكون
لها بعدئذ االمتناع عن ترقيته متى �أم�ضت ترقيــة الآخرين مــمن يتــفقون
معــه يف الو�ضع واملركز القانوين  -يعد مثل ذلك خط�أ من �ش�أنه تفويت فر�صة
الرتقي علــى املوظــف  ،مـع ما يرتتب على ذلك من �آثار على و�ضعه الوظيفي
م�ستقبال  -تطبيق .
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 - 2قرار �إداري � -سلطة الإدارة يف �سحب القرارات الإدارية غري امل�شروعة
واملنعدمة .
امل�ستقر عليه �أن القرارات الإدارية التي تولد حقا �أو مركزا �شخ�صيا للأفراد ال
يجوز �سحبها يف �أي وقت متى �صدرت �سليمة  ،وذلك ا�ستجابة لدواعي امل�صلحة
العامة التي تقت�ضي ا�ستقرار تلك القرارات  -القاعدة بالن�سبة للقرارات الفردية
غري امل�شروعة �أنه يجب على جهة الإدارة �أن ت�سحبها التزاما منها بحكم القانون ،
وت�صحيحا للأو�ضاع املخالفة له  -تقت�ضي دواعي امل�صلحة العامة �أنه �إذا �صدر قرار
معيب من �ش�أنه �أن يولد حقا ف�إن هذا القرار يجب �أن ي�ستقر عقب فرتة معينة
مـن الزمــان بحـيث ي�سـري عليــه ما ي�سري على القرار ال�صحيح الذي ي�صدر
يف املو�ضوع ذاته � -إذا انق�ضـت هـذه الفـرتة اكت�سـب القـرار ح�صانـة تع�صــمه
من �أي �إلغاء �أو تعديل  ،وي�صبح عندئذ ل�صاحب ال�ش�أن حق مكت�سب فيما ت�ضمنه
القرار  -كل �إخالل بهذا احلق بقرار الحق يعد �أمرا خمالفا للقانون  ،يعيب القرار
الأخري ويبطله �إال �إذا كان القرار املعيب معدوما � ،أي حلقت به خمالفة ج�سيمة
للقانون جت ِّرده من �صفته كت�صرف قانوين  ،وتنحدر به �إىل جمرد الفعل املادي
املنعدم الأثر قانـونا  ،فال تلحـقه �أي ح�صـانة  ،فللإدارة �أن ت�سـحب القـرار املعـدوم
فـي �أي وقت باعتبار �أن القرار املعدوم ال يرتب حقا  -تطبيق .
فبالإ�شــارة �إلــى الكتـــب املتبادلـــة واملنتهيـــة بكتـــاب معاليكـــــم
رقــــــم  ........................... :امل�ؤرخ ...........................
املوافق .............ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين حول الدرجة املالية التي
يتعني ت�سكني املوظفني عليها الذين مت ترقيتهم يف عام .............من الدرجة
ال�سابعة �إىل الدرجة اخلام�سة  ،بعـد العـمل باملر�سـوم ال�سلطانـي رقــم . 2012/56
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وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الكتب املتبادلة  ،واالجتماع
الذي عقد بني املخت�صني بوزارة  ................واملخت�صني ................
بتاريخ  ..............يف �أن  ............كان قد قام برتقية بع�ض املوظفني
من الدرجة ال�سابعة �إىل الدرجة اخلام�سة  ،وذلك على النحو الآتي :
 - 1مت ترقية � ..............................إىل الدرجة ال�سابعة اعتبارا
من ، .................وبتاريخ  ........................مت ترقيته
�إىل الدرجة اخلام�سة .
 - 2مت ترقية  ................مبركز � ..............إىل الدرجة ال�سابعة
اعتبارا من  ، ...................وبتاريخ ................مت ترقيته
�إىل الدرجة اخلام�سة .
 - 3مت ترقية � .............................إىل الدرجة ال�سابعة اعتبارا
من  ، ..................وبتاريخ  ......................مت ترقيته
�إىل الدرجة اخلام�سة .
وتذكرون معاليكم �أنه بعد �صدور املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/56بتعديل
جدول الدرجات والرواتب امللحق بالقانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط
ال�سلطاين  ،الذي ن�ص يف مادته الأوىل على �إلغاء الدرجات الثانية وال�ساد�سة
والثانية ع�شرة  ،فقد مت نقل املعرو�ضة حالتهم �إىل الدرجة الرابعة  ،وذلك بعد �أن مت
�إعادة ترتيب الدرجات وفقا للملحق رقم (� ، )3إال �أن املعرو�ضة حاالتهم قد طالبوا
بت�سكينهم على الدرجة املالية الثالثة بدال من الدرجة املالية الرابعة ا�ستنادا �إىل �أن
الدرجة ال�ساد�سة قد مت �إلغا�ؤها ب�أثر رجعي منذ تاريخ .................وذلك
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ك�أثر مبا�شر للمر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2012/56و�أنهم مل ي�ستفيدوا من ترقيتهم
مــن الدرجة ال�سابعة �إىل الدرجة اخلام�سة  ،باعتبــاره حــقا مكتــ�سبا لهــم ,
ومـــن ثم ف�إنهم يطالبون بتلك امليزة حتى ال يكونوا مت�ساويني مع املوظفني الذين
مت ترقيتهم من الدرجة ال�سابعة �إىل الدرجة ال�ساد�سة ب�شكل طبيعي  ،والذين
مت نقلهم �إىل الدرجة اخلام�سة ك�أثر مبا�شر لإلغاء الدرجة ال�ساد�سة باملر�سوم
ال�سلطاين رقم . 2012/56

و�إزاء ذلك تطلبون معاليكم الإفادة بالر�أي القانوين ب�ش�أن الدرجة املالية التــي
يتعــني ت�سكــني املعرو�ضــة حاالتهــم عليهـا بعـد العمـل باملر�سـوم ال�سلطانــي
رقم . 2012/56
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )1من القانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان
البالط ال�سلطاين ال�صادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  97/97تنــ�ص علــى �أنــه :
" يف تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى الوارد
�أمام كل منها ما مل يقت�ض ال�سياق غري ذلك :
الدرجة � :أي من الدرجات املالية الواردة بجدويل درجات ورواتب املوظفني
املدنيني بالديوان " .
وتن�ص املادة ( )27من القانون ذاته على �أنه  " :حتت�سب الأقدمية يف الدرجة
من تاريخ التعيني فيها � ،أو الرتقية �إليها  ،وحتدد الالئحة كيفية ترتيب الأقدمية
بالن�سبة �إىل املعينني �أو املرقني يف تاريخ واحد  ،وكذلك بالن�سبة ملن يعاد تعيينه ،
�أو يتم تعديل و�ضعه � ،أو �إعادة ت�صنيفه �أو نقله �إىل الديوان " .
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وتن�ص املادة ( )34مـن القانـون ذاتـه علـى �أن  " :يتـم تعديـل جدويل
الدرجات والرواتب املرافقني لهذا القانون مبر�سوم �سلطاين �أو ب�أمر �سام  ،وذلك
كلمـا تقـررت زيـادة الرواتـب فـي الدولة  ،وتكـون الزيـادة بنف�س الن�سبة  ،وكذا
من تاريخ �سريانها " .
وتن�ص املادة ( )55من القانون ذاته على �أنه  " :مع مراعاة ا�ستيفاء املوظف
ل�شروط �شغل الوظيفة  ،تكون الرتقية �إىل الوظيفة الأعلى مبا�شرة متى توفرت
الدرجة ال�شاغرة " .
وتن�ص املادة ( )56من القانون ذاته على �أنه  " :ي�شرتط للرتقية انق�ضاء ثالث
�سنوات كحد �أدنى لبقاء املوظف يف درجته احلالية " .
وتن�ص املادة ( )57من القانون ذاته على �أن  " :تكون الرتقية على �أ�سا�س
اجلـدارة املبـنية علـى عنا�صـر تقومي الأداء الوظيفي  ،وامل�ؤهل العلمي  ،والأقدمية
يف الوظيفة " .
وحتدد الالئحة ن�سب الدرجات املقررة لكل عن�صر من هذه العنا�صر تبعا
للم�سـتوى الوظيـفي  ،وكيفيـة ح�سـاب تقديـرات املر�شـحيـن للرتقيـة وترتيـب
�أ�سبقيتهم والإجراءات الالزمة لذلك ".
وتن�ص املادة ( )60مـن القانـون ذاتـه علـى �أنـه  " :يـ�صدر قـرار الرتقيـة
من ال�سلطة املخت�صة بالتعيني  ،وتعترب الرتقية نافذة من تاريخ اعتمادها  ،ما مل
ين�ص قرار الرتقية على غري ذلك ".
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وتن�ص املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/51بتعديل جدويل
الدرجات والرواتب امللحقني بالقانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط
ال�سلطاين على �أن  " :ي�ستبدل بجدويل الدرجات والرواتب امللحقني بالقانون
اخلـا�ص بنظـام املوظفـني بديـوان البـالط ال�سلطـاين امل�شـار �إليـه اجلـدول رقم ()1
املرفق " .
وتن�ص املادة الثانية من املر�سوم ذاته على �أنه  " :ينقل املوظفون املوجودون
باخلـدمة فـي تاريـخ العمـل بـهذا املر�سوم �إىل الدرجات املالية اجلديدة املعادلة
لدرجاتهم احلالية على النحو املبني باجلدول رقم ( )2املرفق ".
وتن�ص املادة الثالثة من املر�سوم ذاته على �أن  " :يكون ترتيب الأقدمية بني
املنقولني �إىل درجة واحدة بح�سب �أو�ضاعهم ال�سابقة ".
وتنـ�ص املادة الأولـى مـن املر�سـوم ال�سلطـاين رقـم  2012/56بتعديـل جـدول
الدرجـات والرواتـب امللحـق بالقانـون اخلـا�ص بنظـام املوظفـني بديـوان البـالط
ال�سلطاين على �أن  " :تلغـى الدرجــات الثانيــة  ،وال�ساد�ســة  ،والثانيــة ع�شــرة
من جدول الدرجات والرواتب امللحق بالقانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان
البالط ال�سلطاين امل�شار �إليه  ،وتعترب الدرجة الأوىل هي التالية مبا�شرة للدرجة
الثالثــة  ،واخلامــ�سة هـي التالية مبا�شــرة لل�سابعة  ،واحلادية ع�شرة هي التالية
مبا�شرة للثالثة ع�شرة يف تطبيق �أحكام هذا القانون " .
وتنــ�ص املادة الثانيـة مــن املر�ســوم ذاته على �أن  " :ين�شــر هـذا املر�ســوم
يف اجلريدة الر�سمية ،ويُعمل به من الأول من يناير 2007م " .
وامل�ستفاد من الن�صو�ص �سالفة الذكر �أن امل�شرع يف القانون اخلا�ص بنظام
املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين امل�شار �إليه قد ا�شرتط لرتقية موظفي ديوان
البالط ال�سلطاين �ضرورة ا�ستيفاء املوظف َّ
املرقى ل�شروط �شغل الوظيفة املرقى
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�إليها  ،و�أن تكون الرتقية �إىل الوظيفة الأعلى مبا�شرة متى توفرت الدرجة
ال�شاغرة ،و�أن الرتقية تقوم على �أ�سا�س اجلدارة املبنية على عنا�صر تقومي الأداء
الوظيفي ،وامل�ؤهل العلمي ،والأقدمية يف الوظيفة  ،وناط امل�شرع بالالئحة حتديد
ن�سب الدرجات املقررة لكل عن�صر من هذه العنا�صر تبعا للم�ستوى الوظيفي ،
وكيفية ح�ساب تقديرات املر�شحني للرتقية  ،وترتيب �أ�سبقيتهم  ،والإجراءات
الالزمة لذلك  ،و�أن قرار الرتقية ي�صدر من ال�سلطة املخت�صة بالتعيني  ،وتعترب
الرتقية نافذة من تاريخ اعتمادها ما مل ين�ص قرار الرتقية على غري ذلك .
وحيــث �إن امل�ســتقر عليه �أنه متى حتققت �شروط الرتقية وك�شفت الإدارة
عن نيتها يف ترقية املوظف يف تاريخ معني  ،ومت بالفعل تر�شيحه للرتقية  ،ومل
يقم يف �ش�أنه مانع قانوين من �إجرائها ،فال يكون لها بعدئذ االمتناع عن ترقيته
متـى �أم�ضت ترقية الآخرين ممن يتفقون معه يف الو�ضع واملركز القانوين � ،إذ
يعد مثل ذلك خط�أ من �ش�أنه تفويت فر�صة الرتقي على املوظف  ،مع ما يرتتب
على ذلك من �آثار على و�ضعه الوظيفي م�ستقبال .
وحيث �إن امل�ستقر عليه �أن القرارات الإدارية التي تولد حقا �أو مركزا �شخ�صيا
للأفراد ال يجوز �سحبها يف �أي وقت متى �صدرت �سليمة  ،وذلك ا�ستجابة لدواعي
امل�صلحة العامة التي تقت�ضي ا�ستقرار تلك القرارات  ،و�أما القرارات الفردية غري
امل�شروعة  ،فالقاعدة �أنه يجب على جهة الإدارة �أن ت�سحبها التزاما منها بحكم
القانون  ،وت�صحيحا للأو�ضاع املخالفة له  ،و�أن دواعي امل�صلحة العامة تقت�ضي �أنه
�إذا �صدر قرار معيب من �ش�أنه �أن يولد حقا ف�إن هذا القرار يجب �أن ي�ستقر عقب
فرتة معينة من الزمان بحيث ي�سري عليه ما ي�سري على القرار ال�صحيح الذي
ي�صدر يف املو�ضوع ذاته  ،ف�إذا انق�ضت هذه الفرتة اكت�سب القرار ح�صانة تع�صمه
من �أي �إلغاء �أو تعديل  ،وي�صبح عندئذ ل�صاحب ال�ش�أن حق مكت�سب فيما ت�ضمنه
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القرار  ،وكل �إخالل بهذا احلق بقرار الحق يعد �أمرا خمالفا للقانون  ،يعيب القرار
الأخري ويبطله �إال �إذا كان القرار املعيب معدوما � ،أي حلقت به خمالفة ج�سيمة
للقانون جت ِّرده من �صفته كت�صرف قانوين ،وتنحدر به �إىل جمرد الفعل املادي
املنـعدم الأثـر قانونا  ،فال تلحقه �أي ح�صانة  ،فللإدارة �أن ت�سحب القرار املعدوم
يف �أي وقت باعتبار �أن القرار املعدوم ال يرتب حقا .
وحيث �إنه علـى هـدي مـا تقـدم  ،وكـان الثابـت مـن الأوراق �أنه قـد مت ترقيـة
املعرو�ضة حاالتهم من الدرجة ال�سابعة �إىل الدرجة اخلام�سة مبا�شرة دون الرتقية
�إىل الدرجة ال�ساد�سة  ،ملا كان القانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط
ال�سلطاين امل�شار �إليه قد ا�شرتط يف �إف�صاح جهري �ضرورة ا�ستيفاء املوظف
املرقى ل�شروط �شغل الوظيفة املرقى �إليها  ،و�أن تكون الرتقية �إىل الوظيفة
الأعلى مبا�شرة متى توفرت الدرجة ال�شاغرة  ،ومن ثم تكون قرارات ترقية
ه�ؤالء املوظفني  -واحلال كذلك  -م�شوبة مبخالفة ج�سيمة لأحكام القانون امل�شار
�إليه  ،بح�سبان �أنه كان يتعني ترقيتهم �إىل الدرجة ال�ساد�سة بدال من الدرجة
اخلام�سة � ،سيما و�أن �أحكام القانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط
ال�سلطانــي قـد جـاءت خلـوا مـما يخـول ال�سلطـة املختـ�صة بالتعيـني اال�ستثنـا َء
مـن �أحكام الرتقية املن�صو�ص عليها يف هذا القانون  ،ومن ثم ف�إن املخالفة التي
مب�ضي املدة  ،ويتعني �سحب
حلقت بقرارات ترقية املعرو�ضة حاالتهم ال تتح�صن ّ
هذه القرارات  ،و�إعادة ترقية املعرو�ضة حاالتهم �إىل الدرجة ال�ساد�سة من ذات
تاريخ ترقيتهم �إىل الدرجة اخلام�سـة مبوجـب القـرارات املـ�شار �إليهـا  ،باعتبار
�أن جهة الإدارة قد ك�شفت عن نيتها يف ترقيتهم  ،ومت بالفعل ترقيتهم يف هذا
التاريخ  ،ولـم يقـم فـي �شـ�أن � ٍّأي منـهم مانـع قانونـي يحـول دون ترقيته �إىل هذه
الدرجة يف التاريخ الذي �صدرت فيه هذه القرارات .
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وحيث �إنه و�إن كان ما تقدم � ،إال �أنه قد �صدر املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/56
مت�ضمنا �إلغاء الدرجة ال�ساد�سة ب�أثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2007م -
التي يتعني ترقية املعرو�ضة حاالتهم �إليها بدال من الدرجة اخلام�سة ،بح�سبان
�أنه قد ثبت بطالن قرارات ترقيتهم �إىل الدرجة اخلام�سة على نحو ما تقدم -
وكان م�ؤ َّدى �إلغاء هذه الدرجة نقل �شاغليها  -ومنهم املعرو�ضة حاالتهم  -بذات
�أقدميتــهم �إلـى الدرجة اخلامـ�سة  ،وكان يتعذر قانونا ترقية املعرو�ضة حاالتهم
�إىل الدرجة ال�ساد�ســة  ،باعتبـار �أنه قد مت �إلغـاء هـذه الدرجة مبوجب املر�سوم
ال�سلطاين امل�شار �إليه  ،كما �أن الثابت من الأوراق �أنه قد مت �إعادة ترتيب درجات
موظفي  .........مبوجب الأوامر ال�سامية ملوالنا املعظم  -حفظه الله ورعاه -
بعد �صدور املر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2012/56وذلك وفقا للملحق رقم ( ، )3و�أ�صبح
ترتيب الدرجة اخلام�سة التي كان يجب ترقية املعرو�ضة حاالتهم �إليها قبل �صدور
هـذا املر�سـوم هـو الدرجـة الرابعـة  ،فمن ثم ف�إنه وقد مت نقل املعرو�ضة حالتهم �إىل
الدرجـة الرابعـة فـ�إن ذلـك يـكون متفـقا ومقتـ�ضى تطبـيق املر�سـوم ال�سلطانــي
رقـم  ، 2012/56باعتبـار �أن الأثـر املرتتـب علـى هذا املر�سـوم يقت�صر على تعديل
الأو�ضاع الوظيفية ل�شاغلي الدرجات التي مت �إلغا�ؤها فقط دون �أن ميتد �إىل �شاغلي
طلب املعرو�ضة حاالتهم وهو نقلهم �إىل
الدرجات الأخرى  ،الأمر الذي يغدو معه ُ
الدرجة الثالثة مبثابة طلب ترقية ا�ستثنائية تفتقد �إىل ال�سند القانوين على نحو
ما تقدم .
لذلك انتـهى الـر�أي �إلـى �أن الدرجـة الرابعـة مـن جدول الدرجات والرواتب
من امللحق رقم ( )3املرفق بالقانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين
هي الدرجة املالية التي ينبغي ت�سكني املعرو�ضة حاالتهم عليها  ،وذلك على النحو
املبني يف الأ�سباب .

فتوى رقم ( :و �ش ق  /م و 2013/1375/ 1 / 22 /م) بتاريخ 2013/7/15م
- 332 -

()41
بتاريخ 2013/7/31م
�إعفاء  -قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  -خ�ضوع
كافة الب�ضائع التي تدخل الدولة لل�ضرائب اجلمركية مبوجب التعرفة اجلمركية
املوحدة وللر�سوم املقررة ك�أ�صل عام � -إعفاء من ال�ضرائب اجلمركية " الر�سوم
اجلمركية " � -ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة لتعديل قانون اجلمارك
املوحد والئحته التنفيذية وفقا للإجراءات القانونية .
�أر�سى امل�شرع مبوجب �أحكام قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية حكما عاما يق�ضي بخ�ضوع كافة الب�ضائع التي تدخل الدولة
لل�ضرائب اجلمركية مبوجب التعرفة اجلمركية املوحدة وللر�سوم املقررة  ،دون
تفرقــة فــي هـذا اخلـ�صو�ص بيـن الأ�شخـا�ص االعتباريـة العامة ووحدات اجلهاز
الإداري للدولة من جانب و�أ�شخا�ص القانون اخلا�ص من جانب �آخر  -ا�ستثناء
من ذلك  -يعفى ما ورد الن�ص عليه يف قانون اجلمارك املوحد ويف االتفاقية
االقت�صادية املوحدة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية و�أي اتفاقية دولية
�أخرى يف �إطار املجل�س � -سبب تقرير هذا اال�ستثناء بتلك الكيفية هو االحتاد
اجلمركي القائم بني دول جمل�س التعاون وما ي�ستلزمه من وحدة يف نقطة
الدخـول والتح�صيــل امل�شتــرك لل�ضريبــة " الر�ســوم " اجلمركيــة جتــاه العالــم
اخلارجي  -ق�صر امل�شرع مبوجب �أحكام هذا القانون حاالت الإعفاء من ال�ضريبة
اجلمركية على الإعفاءات الدبلوما�سية والع�سكرية والأمتعة ال�شخ�صية والأدوات
املنزلية وم�ستلزمات اجلمعيات اخلريية والب�ضائع املعادة  -ناط امل�شرع بلجنة
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التعاون املايل واالقت�صادي لدول املجل�س �سلطة �إقـرار الالئحــة التنفــيذية لهــذا
النظــام " القانــون " و�أن يتـم �إ�صدارهــا وفقــا للأداة القانونيـة لكـل دولـة -
م�ؤدى ذلك � -ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة لتعديل قانون اجلمارك
املوحد والئحته التنفيذية وفقا للإجراءات القانونية املقررة  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل قرار  ...................بجل�سته رقم .................
املنعقدة بتاريخ  ..........بقيام معايل  ..............بالتن�سيق مع معايل
 .............لإ�صدار قرار ب�إعفاء ال�سلع واملواد اخلا�صة بذوي االحتياجات
اخلا�صة من الر�سوم اجلمركية .
نفيد ب�أن جلنة التعاون املايل واالقت�صادي لدول جمل�س التعاون قد قررت
يف اجتماعها الثالث والت�سعني الذي عقد بتاريخ  5من مايو 2012م �إعفاء ال�سلع
واملواد اخلا�صة بذوي االحتياجات اخلا�صة وعددها ( )8من الر�سوم اجلمركية .
وحيث �إن املادة ( )9من نظام " قانون " اجلمارك املوحد لدول جمل�س
التعاون لــدول اخلليــج العربــية والــ�صادر بتطبيــقه فــي ال�سلطــنة املر�ســوم
ال�سلطانـي رقـم  2003/67تنـ�ص علـى �أن  " :تخ�ضـع الب�ضائــع التي تدخل 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�صاديــة املوحــدة لــدول جمــل�س التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة �أو �أي
اتفاقية دولية �أخرى يف �إطار املجل�س" .
وتن�ص املادة ( )98من القانون ذاته على �أن  " :تعفى من الر�سوم " الر�سوم
اجلمركيـة " مبوجـب هــذا النظـام " القانــون " الب�ضاعـة املتفـق على �إعفائها
يف التعرفة اجلمركية املوحدة لدول املجل�س " .
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وتن�ص املادة ( )104من القانون ذاته على �أن  " :تعفى م�ستلزمات اجلمعيات
اخلرييــة مـن الر�سـوم " الر�سـوم اجلمركيـة " وفـق ال�ضوابـط وال�شـروط التـي
حتددها الالئحة التنفيذية " .
وتنــ�ص املـادة ( )178مـن القانـون ذاته علـى �أن  " :تقر جلنة التعاون املايل
واالقت�صـادي لـدول املجلـ�س الالئحـة التنفيذيـة لهـذا النظــام " القانــون " ويتم
�إ�صدارها وفقا للأداة القانونية لكل دولة " .
وين�ص البند ( )2من حم�ضر اجتماع اللجنة امل�شار �إليها على �إعفاء عدد ()8
ثمانية �سلع من الر�سوم اجلمركية التي يقت�صر ا�ستخدامها على ذوي االحتياجات
اخلا�صة .
وين�ص البند ( )3من ذات حم�ضر اجتماع اللجنة امل�شار �إليها على �أن " يقت�صر
الإعفاء من الر�سوم اجلمركية للمواد اخلا�صة بذوي االحتياجات اخلا�صة امل�شار
�إليها وامل�ستوردة من خارج دول املجل�س للجهات التالية :
�أ  -اجلهات احلكومية ذات ال�صلة برعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة .
ب  -اجلمعيـــات املرخــ�صة برعايــة ذوي االحتياجــات اخلــا�صة لأغرا�ض
اجلمعية فقط .
ج  -مواطنـي دول جملـ�س التعاون مـن حاملي بطاقـات ذوي االحتياجات
اخلا�صة  ،وبغر�ض اال�ستخدام ال�شخ�صي  ،وبح�سب الإعاقة  ،على �أال يتم
الت�صرف بال�سيارات امل�ستوردة لأي من هذه الفئات �إال بعد مرور ثالث
�سنوات على ا�ستريادها  ،ويف حالة الت�صرف فيها قبل هذا التاريخ يتم
ا�ستيفاء الر�سوم اجلمركية املقررة عليها ح�سب حالتها .
- 335 -

د  -تكلــف جلنة مراجعة القانـون اجلمـركي املوحـد لدول املجلــ�س بو�ضـع
ذلك �ضمن القانون املوحد للجمارك لدول املجل�س والئحته التنفيذية .
ومفـاد الن�صـو�ص �سالفـة الذكر �أن امل�شـرع �أر�سى مبوجب �أحكام قانون
اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية حكما عاما يق�ضي
بخ�ضوع كافة الب�ضائع التي تدخل الدولة لل�ضرائب اجلمركية مبوجب التعرفة
اجلمركية املوحــدة وللر�ســوم املقــررة  -دون تفرقــة فـي هذا اخل�صو�ص بني
الأ�شخا�ص االعتبارية العامة ووحدات اجلهاز الإداري للدولة من جانب و�أ�شخا�ص
القانــون الـخا�ص مـن جانـب �آخـر  -وق�صراال�ستثناء من هذا احلكم على ما ورد
النـ�ص عليــه يف هذا القانون ويف االتفاقية االقت�صادية املوحدة لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية و�أي اتفاقية دولية �أخرى يف �إطار املجل�س  ،و�أن
�سبب تقرير هذا اال�ستثنــاء بتــلك الكيفية هــو االحتـاد اجلمركـي القائم بني دول
جمل�س التعاون ومــا ي�ستلزمــه مـن وحـدة فـي نقطـة الدخــول والتح�صــيل
امل�شــرتك لل�ضريــبة " الر�ســوم " اجلمركيــة جتــاه العالـم اخلارجـي  ،وق�صــر
امل�شرع مبوجب �أحكام هذا القانون حاالت الإعفاء من ال�ضريبة اجلمركية
على الإعفاءات الدبلوما�سية والع�سكرية والأمتعة ال�شخ�صية والأدوات املنزلية
وم�ستلزمات اجلمعيات اخلريية والبـ�ضائـع املعـادة  ،و�أكـد علـى �أن اال�ستثـناء
مـن اخل�ضـوع لأحكـام هـذا القانـون مق�صـور علـى مـا ورد النـ�ص عليـه فيــه
وفـي االتفاقيـة االقت�صادية املوحدة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
وفـي �أي اتفاقية دولية �أخرى فـي �إطـار املجلـ�س  ،كمـا ناط امل�شرع بلجنة التعاون
املالـي واالقت�صـادي لـدول املجلـ�س �سلـطـة �إقـرار الالئـحة التنفيذيـة لهذا النظام
" القانون " و�أن يتم �إ�صدارها وفقا للأداة القانونية لكل دولة .
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وحيـث �إن البـني مـن حمـ�ضر اجتمـاع اللجـنة امل�شـار �إليهـا �أنـه قـد ت�ضمـن
�إعفـاء املـواد اخلا�صة بذوي االحتياجات اخلا�صـة امل�شـار �إليهـا يف البند رقم ()2
مـن هـذا املحـ�ضر وامل�ستوردة من خارج دول املجل�س للجهات املن�صو�ص عليها
يف البند ( )3مـن الر�سـوم اجلمركيـة وهـي جهـات غيـر تلـك املن�صــو�ص
عليهـا يف املــادة ( )104من قانون اجلمارك املوحد  ،ملا كان ذلك وكان ما �صدر
عن اللجنة امل�شار �إليها ال يعدو �أن يكون تو�صيات بتعديل قانون اجلمارك املوحد
والئحته التنفيذية وهو ما �أكده نـ�ص البـند (/3د) مـن حمـ�ضـر اللجـنـة امل�شــار
�إليـها  ،ومـن ثم ف�إن هذه التو�صية ال ترتب بذاتها �إعفاء ال�سلع املن�صو�ص عليها
يف البند ( )2من حم�ضر اللجنة امل�شار �إليها من الر�سوم اجلمركية  ،و�إمنا يجب
لدخول هذه التو�صية حيز النفاذ اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة لتعديل قانون
اجلمارك املوحد والئحته التنفيذية وفقا للإجراءات القانونية املقررة .
وحيث �إنه مل يتم تعديل قانون اجلمارك املوحد وفقا للإجراءات القانونية ،
ومن ثم فال يجوز ملعايل الوزير � ...................إ�صدار قرار تنفيذي لقرار
جلنة التعاون املايل واالقت�صادي لدول جمل�س التعاون يف اجتماعها الثالث
والت�سعني الذي عقد بتاريخ  5من مايو 2012م ب�إعفاء ال�سلع واملواد اخلا�صة بذوي
االحتياجات اخلا�صة وعددها ( )8من الر�سوم اجلمركية .
لذلك نرى �أنه ال يجوز للوزير � ...........إ�صدار قرار تنفيذي لقرار جلنة
التعاون املايل واالقت�صادي لدول جمل�س التعاون يف اجتماعها الثالث والت�سعني
الذي عقــد بتاريـخ  5مـن مايــو 2012م ب�إعفـاء ال�سلـع واملـواد اخلا�صـة بـذوي
االحتياجـات اخلا�صـة وعددهـا ( )8مـن الر�سـوم اجلمركية  ،وذلك للأ�سباب املنوه
بهــا .

فتوى رقم (و�ش ق/م و2013/1486/م) بتاريخ 2013/7/31م
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()42
بتاريخ 2013/8/15م
 - 1مناق�صات  -قانون املناق�صات  -املق�صود بالعطاء الوحيد  -ال يعترب يف حكم
العطاء الوحيد العطاءات التي تتقدم بها �أكرث من �شركة ي�شارك يف ملكية ر�أ�س
مالها عدد من ال�شركاء .
�أوجب امل�شرع طبقا لن�ص املادة ( )37من قانون املناق�صات �إعادة طرح املناق�صة
يف حالة ورود عطاء وحيد ولو كان ذلك العطاء م�ستوفيا ل�شروط املناق�صة
وموا�صفاتها  ،واعترب العطاء وحيدا ولو وردت معه عطاءات �أخرى وثبت �أنها
خمالفة ل�شروط وموا�صفات املناق�صة  -ملكية ال�شخ�ص الواحد حل�صة يف �أكرث
من �شركة تتقدم بعطاءات يف مناق�صة معينة ال تغيرّ من كون كل �شركة تتمتع
بكيان م�ستقل عن ال�شركاء  -م�ؤدى ذلك � -أن احتاد املالك يف ملكية �شركات
تقدمت بعطاءاتها يف مناق�صة معينة ال يرتتب عليه �أن يكون العطاء املقدم منها
عطاء وحيدا وفقا حلكم املادة ( )37من قانون املناق�صات  -تطبيق .

� - 2شركة جتارية  -متتعها بال�شخ�صية املعنوية  -الآثار املرتتبة على ذلك .
ع ّرف امل�شرع مبوجب قانون ال�شركات التجارية  ،ال�شركة التجارية ب�أنها عقد
يلتزم مبوجبه �شخ�صان �أو �أكرث باال�شرتاك يف م�شروع يهدف �إىل حتقيق الربح ،
بحيث يقدم كل منهم ح�صة يف ر�أ�س مال ال�شركـة علـى هيــئة حــقوق ماديــة
�أو معنوية � ،أو خدمات  -متتع جميع ال�شركات با�ستثناء �شركة املحا�صة
بال�شخ�صية املعنوية � -أثر ذلك � -أن يكون لها ا�سم معني مييزها عن غريها  ،كما
يكون لها ذمة مالية م�ستقلة عن ذمم ال�شركاء املكونني لها ف�ضال عن �أنها تتمتع
ب�أهلية قانونية ت�ؤهلها الكت�ساب احلقوق وحتمل االلتزامات  -مقت�ضى ذلك � -أن
كل �شركة تتمتع بكيان م�ستقل عن ال�شركاء املكونني لها  -تطبيق .
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فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة واملنتهية بالكتاب رقم .................
بتاريخ  ..........املوافق .........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول
مفهوم العطاء الوحيد الوارد يف املادة ( )37من قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم . 2008/36
وتتلخــ�ص وقائــع املو�ضـوع  -ح�سبمـا يبني من الأوراق  -يف �أنه ا�ستبـان
جلهاز  ............عند فح�صه بع�ض الأعمال والإجراءات اخلا�صة ب�إ�سناد بع�ض
املناق�صات بوزارة  ، ...........قيامها ب�إ�سناد توريد بع�ض الأ�صناف مبوجب
املناق�صتني رقمي  .........و � .......إىل �شركة ......................
وم�ؤ�س�سة  ، ........رغم �أن مالك م�ؤ�س�سة  ........ميتلك ح�صة ومقدارها %85
من �شركة  ، ...........كما �أن الوزارة قامت ب�إ�سناد توريد العديد من الأ�صناف
مبوجب املناق�صة رقم � .......إىل �شركتي  ، ................رغم �أن ال�شركاء
يف ال�شركة الثانية ميتلكون  %60من ح�ص�ص ال�شركة الأوىل  ،ويف �ضوء ذلك يرى
جهاز � .............أن العطاءات يف املناق�صات املذكورة تعترب عطاء وحيدا
يف حكم املادة ( )37من قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/36
وكان يتعني على وزارة � ............إعادة طرح املناق�صة .
ومبخاطبة وزارة  ................ب�ش�أن املو�ضوع  ،ردت مبوجب كتابها
رقم  ...........امل�ؤرخ ...........ب�أن العرو�ض املقدمة يف املناق�صات املذكورة
ال تعد يف حكم العطاء الوحيد  ،وال يوجد ما مينع قانونا ا�ستبعاد عطاءين
ل�شركتني خمتلفتني لنف�س املالك .
و�إزاء اخلــالف فـي الــر�أي حــول تف�سـري مفهـوم العطـاء الوحـيد الـوارد
فــي املادة ( )37مـن قانـون املناق�صـات امل�شـار �إليه  ،تطلبـون الر�أي القانوين
فـي املو�ضـوع .
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وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )1من قانون ال�شركات التجارية ال�صادر
باملر�سوم رقم  74/4ن�صت على �أن  " :ال�شركة التجارية هي عقد يلتزم مبقت�ضاه
�شخ�صان �أو �أكرث ب�أن ي�شرتكوا يف م�شروع ي�ستهدف الربح  ،فيقدم كل منهم
ح�صة يف ر�أ�س املال تكون �إما حقوقا مادية �أو معنوية و�إما خدمات  ،القت�سام �أي
ربح تنتج عن امل�شروع " .
ون�صت املادة ( )3من القانون ذاته ب�أنه  " :فيما عدا �شركات املحا�صة  ،تتمتع
جميع ال�شركات التجارية بال�شخ�صية املعنوية " .
كمـا تنـ�ص املـادة ( )37مـن قانـون املناق�صـات ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي
رقم  2008/36على �أن " :يعاد طرح املناق�صة �إذا ورد عطاء وحيد ولو كان م�ستوفيا
لل�شروط .
ويعترب العطاء وحيـدا حتى لو وردت معـه عطاءات �أخـرى متى كانـت
خمالفة ل�شروط وموا�صفات املناق�صة .
و�إذا �أعيد طرح املناق�صة ومل يقدم فيها �سوى عطاء واحد  ،جاز للمجل�س
قبوله �إذا طلبت اجلهة املعنية ذلك  ،ويجوز يف حالة �إعادة املناق�صة تق�صري
مواعيد تقدمي العطاءات �إىل الن�صف " .
وامل�ستفاد من الن�صو�ص ال�سابقة �أن امل�شرع ع ّرف ال�شركة التجارية ب�أنها عقد
يلتزم مبوجبه �شخ�صان �أو �أكرث باال�شرتاك يف م�شروع يهدف �إىل حتقيق الربح ،
بحيث يقدم كل منهم ح�صة يف ر�أ�س مال ال�شركة على هيئة حقوق مادية �أو
معنوية � ،أو خدمات  ،كما قرر امل�شرع متتع جميع ال�شركات با�ستثناء �شركة
املحا�صة بال�شخ�صية املعنوية .
كما �أن امل�شرع �أوجب طبقا لن�ص املادة ( )37من قانون املناق�صات �إعادة
طرح املناق�صة يف حالة ورود عطاء وحيد ولو كان ذلك العطاء م�ستوفيا ل�شروط
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املناق�صة وموا�صفاتها  ،واعترب العطاء وحيدا ولو وردت معه عطاءات �أخرى
وثبت �أنها خمالفة ل�شروط وموا�صفات املناق�صة .
وحيث �إنه من النتائج التي ترتتب على اكت�ساب ال�شركة لل�شخ�صية املعنوية
�أن يكون لها ا�سم معني مييزها عن غيـرها  ،كـما يكـون لهـا ذمة مالــية م�ستقلــة
عن ذمم ال�شركـاء املكونيـن لـها ف�ضـال عــن �أنهـا تتـمتع ب�أهلـية قانونـية ت�ؤهلها
الكت�ساب احلقوق وحتمل االلتزامات  ،ف�إن ملكية ال�شخ�ص الواحد حل�صة يف �أكرث
من �شركة تتقدم بعطاءات يف مناق�صة معينة ال تغيرّ من كون كل �شركة تتمتع
بكيان م�ستقل عن ال�شركاء  ،ومن ثم ف�إن احتاد املالك يف ملكية �شركات تقدمت
بعطاءاتها يف مناق�صة معينة ال يرتتب عليه �أن يكون العطاء املقدم منها عطاء
وحيدا وفقا حلكم املادة ( )37من قانون املناق�صات امل�شار �إليه .
وحيث �إنه بناء على ما تقدم  ،وملا كان الثابت �أن �شركة ...............
وم�ؤ�س�سة  ..........التي مت �إ�سناد توريد بع�ض الأ�صناف �إليهما مبوجب
املناق�صتني رقمي  ،...............و�أن �شركتي  ..............اللتني مت �إ�سناد
توريد العديد من الأ�صناف �إليهما مبوجب املناق�صة رقم  ،..........ي�شرتك
يف ملكيتهما بع�ض املالك �أو ال�شركاء  ،ف�إن العطاءات التي تقدمت بها ال تعترب
مبثابة العطاء الوحيد ولو ا�شرتك يف ملكيتها بع�ض املالك �أو ال�شركاء باعتبار �أن
لكل �شركة �شخ�صية م�ستقلة عن ال�شركاء فيها وعن غريها من ال�شركات .
لذلك انتهى الر�أي �إىل �أنه ال يعترب يف حكم العطاء الوحيد العطاءات التي
تتقدم بها �أكرث من �شركة ي�شارك يف ملكية ر�أ�س مالها عدد من ال�شركاء ح�سبما
هو مبني يف الأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق/م و2013/1535/7/22/م) بتاريخ 2013/8/15م
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()43
بتاريخ 2013/8/15م
عقد  -العقد �شريعة املتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة
تتفـق ومـبد�أ ح�سـن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -مدى �أحقية املتعاقد
يف طلب زيادة قيمة العقد �إثر �صدور قرار وزاري بزيادة �أجور العمال .
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 هذه القاعدة  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه
وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -خلو ن�صو�ص
العقد من �أي حكم يجيز �أحقية املتعاقد يف زيادة قيمة العقد �إثر �صدور قرار
وزاري بزيادة احلد الأدنى لأجور العمانيني العاملني يف القطاع اخلا�ص  -م�ؤدى
ذلك  -عدم �أحقيته يف التعوي�ض  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ................امل�ؤرخ ...........
املوافق  .........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول مدى �أحقية ال�شركات املتعاقدة
مع وزارة  ...............يف التعوي�ض عن زيادة �أجور العمال العُمانيني املرتتبة
على �صدور قرار معايل ال�شيخ وزير القوى العاملة رقم  2013/222ب�ش�أن حتديد
احلد الأدنى لأجور العُمانيني العاملني يف القطاع اخلا�ص .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن وزارة .........
�أبرمت ثالثة عقود لتقدمي خدمات  ..........لكل من  ..........مع �شركة
 ، ........و�أبرمت واحدا وثالثني عقدا لتقدمي خدمات  ...........لعدة
م�ؤ�س�سات  ........مع �شركة  ، ................بالإ�ضافة �إىل �أربعة عقود
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لتوفري فنيني ل�صيانة الأجهزة واملعدات التابعة ملحافظات .................
مع ال�شركة  ، .......وذلك يف �إطار املناق�صات �أرقام . ....................
وتذكرون �أن ال�شركات امل�شار �إليها تقدمت بطلبات لتعوي�ضها عن الزيادة
يف �أجور العمال العُمانيني وفقا لعدد العمال العُمانيني العاملني لديها يف تنفيذ
العقود امل�شار �إليها ا�ستنادا �إىل قرار معايل ال�شيخ وزير القوى العاملة امل�شار �إليه ،
و�أن الوزارة قامت مبخاطبة وزارة  .............العتماد املبالغ املالية املرتتبة
على زيادة �أجور العمال العُمانيني � ،إال �أن وزارة � ..........أفادت ب�ضرورة
عر�ض املو�ضوع على وزارة ال�ش�ؤون القانونية لإبداء الر�أي القانوين يف مدى
ا�ستحقاق هذه ال�شركات للتعوي�ض عن الزيادة يف �أجور العمال العُمانيني .

وعليه تطلبون الإفادة بالر�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
مبوافقــة الطرفيــن �أو للأ�ســباب التي يقــررها القانــون  ،تلــك القاعــدة التــي
من مقت�ضاها وجــوب تنفيــذ العــقد طبــقا 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 �أن " :ي�ضع جمل�س الوزراء احلد الأدنى للأجور وفقا ملا تقت�ضيه الظروف
االقت�صادية  ،وله �أن ي�ضع ح ّدا �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 " .
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وحيث �إنه بتاريخ 2013/2/2م وافق جمل�س الوزراء املوقر على رفع احلد الأدنى
لأجور العُمانيني العاملني يف القطاع اخلا�ص  ،وبتاريخ 2013/4/20م �صدر قرار وزير
القوى العاملة رقم  2013/222ب�ش�أن حتديد احلد الأدنى لأجور العُمانيني العاملني
يف القطاع اخلا�ص  ،ون�ص يف املادة الأوىل منه على �أن  " :يكون احلد الأدنى
لأجور العُمانيني 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 للعُمانيني 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 اعتبارا من الأول من يوليو 2013م " .
وحيث �إنه على َهدْي ما تقدم  ،وكان الثابت من االطالع على �صور العقود
املربمة بني وزارة  .........وكل من ال�شركات امل�شار �إليها �أنها قد جاءت خلوا
من ن�ص يخول هذه ال�شركات احلق يف التعوي�ض عن زيادة �أجور العمال العُمانيني
يف حالة �صدور �أي ت�شريعات ت�ؤثر على �س ّلم الرواتب والأجور  ،ملا كان الأمر
ذلك  ،وكانت القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء �أن العقد �شريعة املتعاقدين ،
فمن ثم ف�إن وزارة  ..........ال تكون ملزمة ب�أكرث مما ورد يف العقود املربمة
بينها وبني ال�شركات امل�شار �إليها  ،وعليه فال ت�ستحق هذه ال�شركات زيادة قيمة
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العقود املربمة مع وزارة  ..........بن�سبة زيادة �أجور القوى العاملة الوطنية
التي طر�أت نتيجة �صدور قرار وزير القوى العاملة امل�شار �إليه .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم �أحقية ال�شركات املتعاقدة مع وزارة- ..........
امل�شار �إليها يف هذا الكتاب  -يف التعوي�ض عن زيادة �أجور العمال العُمانيني
املرتتبة على �صدور قرار معايل ال�شيخ وزير القوى العاملة رقم  2013/222ب�ش�أن
حتديــد احلـد الأدنـى لأجـور العُمانيـني العاملـني فـي القطـاع اخلــا�ص  ،وذلــك
على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق  /م و2013/1540/1/7 /م) بتاريخ 2013/8/15م
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()44
بتاريخ 2013/8/20م
اتفاقية  -اتفاقيات منح امتياز �إدارة وت�شغيل املوانئ  -مدى جواز منح امتياز
ح�صري منف�صل وخارج �إطار �أي اتفاقيات امتياز لإدارة وت�شغيل املوانئ .
امل�ستقر عليه يف اتفاقيات منح امتياز �إدارة وت�شغيل املوانئ �أن احلكومة ت�ضع
امليناء وكافة من�ش�آته وت�سهيالته ومرافقه ح�سب الو�ضع القائم حتت ت�صرف
الطــرف املتعاقــد معــها طـوال مـدة �سريان اتفاقية منح االمتياز مقابل �إيجار
�سنوي  ،وتلتزم احلكومة بعدم �إبرام �أي عقد �إيجار مع �أي طرف ثالث يرتتب
عليه منح ذلك الطرف احلق يف االنتفاع ب�أي جزء من منطقة االمتياز  ،با�ستثناء
عقود الإيجار ال�سارية يف تاريخ �إبرام االتفاقية  ،ومتنح االتفاقية الطرف املتعاقد
مع احلكومــة لإدارة وت�شغــيل امليــناء احلق يف االنتفاع بكافة �أ�شكال االنتفاع
مبنطقة االمتــياز وفـــي حدود الغر�ض الذي حتدده االتفاقية  -مقت�ضى ذلك � -أن
انتفاع �أي طرف ثالث بجزء �أو بع�ض خدمات منطقة االمتياز يخ�ضع للقواعد
التي يحددها الطرف �صاحب حق االمتياز با�ستثناء عقود الإيجار ال�سارية مع
الأطراف امل�ست�أجرة داخل منطقة االمتياز وقت �إبرام االتفاقية  -تنتقل تلك
العقود من احلكومة �إىل الطرف املتعاقد معها مبوجب اتفاقية االمتياز وتظل
�سارية ب�شروطها �إىل موعد انتهاء كل عقد على حدة �أو طبقا ملا حتدده اتفاقية
االمتياز  -م�ؤدى ذلك  -ال يجوز للجهة الإدارية منح �أي �شركة حق امتياز ح�صري
منف�صل يف االنتفاع بجزء من منطقة االمتياز يف املوانئ املربم معها اتفاقيات
امتياز لإدارتها وت�شغليها  -يجوز لها منح �أي �شركة حق االنتفاع بجزء من امليناء
يف حدود الغر�ض الالزم ملبا�شرة ن�شاطها يف املوانئ التي مل تربم ب�ش�أنها اتفاقية
امتياز  -تطبيق .
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فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  .....................بتاريخ ................
املوافق  ..................ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى جواز
ا�ستثناء اتفاقية  ...................من �أي اتفاقيات لت�شغيل و�إدارة ميناءي
 ، ...............و�أن تكون االتفاقية اخلا�صة بت�سهيالت العبارات ال�سريعة
مبا�شرة مع وزارة  ............كحق امتياز ح�صري منف�صل وخارج �إطار �أي
اتفاقيات امتياز لإدارة امليناءين امل�شار �إليهما .
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أنه ورد لوزارة
 ..............كتاب وزارة �( ...............آنذاك) امل�ؤرخ يف ...............
مت�ضمنا قيام ال�شركة  ..............ب�إدارة وت�شغيل الأر�صفة اخلا�صة بالعبارات
ال�سريعة بعد �أن يتم ت�سليمها ر�سميا لل�شركة  ،وبتاريخ  ..........قام املخت�صون
بوزارة  ..............بت�سليم املخت�صني بال�شركة  ..........حمطة العبارات
ال�سريعة مبيناء  ........ب�شكل مبدئي ،كما قاموا بتاريخ  ............بت�سليم
حمطة العبارات ال�سريعة مبيناء  ، .........على �أن يتم ت�سليم املحطتني نهائيا
يف وقت الحق .
وتذكرون �أن الوزارة قد قامت ب�إعداد م�سودة نطاق العمل املقرتح لتعيني
ا�ست�شاري قانوين لعمل اتفاقية بينها وبني ال�شركة  ..................لإدارة
وت�شغيل حمطات العبارات ال�سريعة مبينائي  ، .................ومت �إحالتها
لل�شركة  ..............للإفادة مبرئياتها حول امل�سودة املقرتحة  ،وقد ارت�أت
ال�شركة الآتي :
 - 1حتديــد خدمــات وت�سهــيالت العبــارات ال�سريـــعة وا�ستثنائها من �أية
اتفاقيات لت�شغيل و�إدارة املوانئ املذكورة .
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� - 2أن تكون االتفاقية اخلا�صة بت�سهيالت العبارات ال�سريعة مبا�شرة مع
وزارة  ..........كحق امتياز ح�صري منف�صل و�أن تكون خارج �إطار
�أي اتفاقيات امتياز لإدارة ميناء  ......و . .....
� - 3أن يتم دمج كافة االتفاقيات مع ال�شركة  ..........يف اتفاقية واحدة .
� - 4أال يتم حتديد مدة االتفاقية و�أن تكون مرتبطة با�ستمرار وتواجد عمليات
ال�شركة على �أن ت�شمل اتفاقية ( مبنى الركاب  -اجل�سور العائمة  -خزانات
الوقود املخزن رقم ( )1مبيناء . ).......
وت�ضيفون معاليكم �أن وزارة  .........قد ردت على مرئيات ال�شركة امل�شار
�إليها بالآتي :
بالن�سبة للبند الأول ف�إن الوزارة مرتبطة باتفاقيات امتياز �إدارة وت�شغيل
موانئ  ، .........وبالتايل ف�إن ا�ستثناء ال�شركة  ................من اخل�ضوع
للخدمات والت�سهيالت التي تقدم من قبل ال�شركات التي تقوم ب�إدارة وت�شغيل
املوانئ مرهون مبوافقة تلك ال�شركات � ،إذ �أن االمتياز املمنوح لها هو امتياز
ح�صري لإدارة وت�شغيل امليناء و�أي اتفاق يتم مبوجبه منح ت�سهيالت ل�شركة
�أخرى داخل منطقة االمتياز مرتبط مبوافقة ال�شركة امل�شغلة للميناء .
�أمـا فيمـا يتعلـق بالبنـد الثانـي اخلـا�ص مبنـح ال�شركـة حـق امتيـاز ح�صـري
منف�صـل عـن �أي اتفاقيـات امتـياز �أخرى لإدارة ميناءي ، ..................
ف�إن �سيا�سة الوزارة قد درجت على �أن تقوم اجلهة املمنوحة امتياز �إدارة وت�شغيل
امليـناء بالتعامـل مـع امل�ستخدمني الآخرين للميناء الأمر الذي ال يتيح منح حق
امتياز لل�شركة منف�صل عن اتفاقيات االمتياز الأخرى .
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وتذكرون معاليكم �أن ال�شركة  ..........قد ردت على ذلك ب�أنه ي�ؤثر �سلبا
علـى �أداء عمليــات ال�شركـة وقدرتها على حتقيق الأهداف التنموية التي �أ�س�ست
بــناء عليهــا  ،بالإ�ضـافة �إىل التكاليف املالية املرتتبة على ا�ستخدامها للأر�صفة
املخ�ص�صة لها ور�سوم امل�سافرين  ،وقد قامت الوزارة مبخاطبة وزارة ...........
للإفادة مبرئياتها ب�ش�أن املو�ضوع  ،وقد �أفادت ب�أنه نظرا لوجود اتفاقيات امتياز
لكل مــن موانئ  ، ......................ف�إن منح ال�شركة............
�أي ت�سهيالت يف هذه املوانئ البد �أن تكون من�سجمة مع �أحكام و�شروط تلك
االتفاقيات  ،ونظرا لعدم وجود اتفاقيات ت�شغيل مليناءي .....................
حاليــا  ،فــ�إن االتفاقــية املزمــع �إعــدادها ملنـح ال�شركة امل�شار �إليها ت�سهيـالت
يف ميناءي  ...............يفرت�ض �أن يتم بني ال�شركة ووزارة ، ............
بحيث تت�ضمن حتديد اخلدمات والت�سهيالت التي �سيتم توفريها لل�شركة  ،كما
ميكـن �أن تت�ضـمن االتفاقيـة �آلية انتقال احلقوق وااللتزامات التي تن�ش�أ مبوجبها
�إىل ال�شركة امل�شغلة للميناء م�ستقبال مع احتفاظ ال�شركة  ..........بالت�سهيالت
واخلدمات املمنوحة لها مقابل التزامها بلوائح الت�شغيل والإدارة لل�شركة امل�شغلة
م�ستقبال .

ويف �ضوء ذلك ف�إنكم تطلبون الر�أي يف املو�ضوع .
وردا على ذلك نفيد ب�أن امل�ستقر عليه يف اتفاقيات منح امتياز �إدارة وت�شغيل
املوانئ كما يبني من اتفاقية امتياز �إدارة وت�شغيل ميناء ال�سلطان قابو�س بني
حكومة �سلطنة عمان ممثلة يف وزارة النقل واالت�صاالت وم�ؤ�س�سة خدمات
املوانـئ � ،أن احلكومـة ت�ضـع املينـاء وكافـة من�ش�آتـه وت�سهيالته ومرافقه ح�سب
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الو�ضع القائم حتت ت�صرف الطرف املتعاقد معها طوال مدة �سريان اتفاقية منح
االمتياز مقابل �إيجار �سنوي  ،وتلتزم احلكومة بعدم �إبرام �أي عقد �إيجار مع �أي
طرف ثالث يرتتب عليه منح ذلك الطرف احلق يف االنتفاع ب�أي جزء من منطقة
االمتياز  ،با�ستثناء عقود الإيجار ال�سارية يف تاريخ �إبرام االتفاقية امل�شار �إليها ،
ومتنــح االتفاقــية الطــرف املتعاقــد مـع احلكومــة لإدارة وت�شغـيل امليناء احلق
فــي االنتفاع بكافة �أ�شكال االنتفاع مبنطقة االمتياز ويف حدود الغر�ض الذي
حتدده االتفاقية .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم وكان البني من الأوراق �أن احلكومة قد �أبرمت
اتفاقيات امتياز لإدارة وت�شغيل موانئ  ، ..................ومن ثم ف�إن انتفاع
�أي طرف ثالث بجزء �أو بع�ض خدمات منطقة االمتياز يخ�ضع للقواعد التي
يحددها الطرف �صاحب حق االمتياز  ،وي�ستثنى من ذلك عقود الإيجار ال�سارية
مع الأطراف امل�ست�أجرة داخل منطقة االمتياز وقت �إبرام االتفاقية � ،إذ تنتقل
من احلكومة �إىل الطرف املتعاقد معها مبوجب اتفاقية االمتياز امل�شار �إليها وتظل
تلك العقود �سارية ب�شروطها �إىل موعد انتهاء كل عقد على حدة �أو طبقا ملا
حتدده اتفاقية االمتياز  ،وبالتايل ف�إنه ال يجوز لوزارة  ............منح ال�شركة
 ...........حق امتياز ح�صري منف�صل يف االنتفاع بجزء من منطقة االمتياز
يف �أي من املوانىء امل�شار �إليها  ،بح�سبان �أن ذلك يتعار�ض مع هذه االتفاقيات .
�أما بالن�سبة مليناءي  ، .............وملا كان البني من الأوراق �أنه مل يتم �إبرام
اتفاقيات امتياز لإدارتهما وت�شغيلهما  ،فمن ثم فلي�س ثمة ما يحول قانونا دون
قيام وزارة  ................ب�إبرام اتفاقية مع ال�شركة ....................
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مبنحها حق االنتفاع بجزء من امليناء يف حدود الغر�ض الالزم ملبا�شرة ن�شاطها ،
علــى �أن يتم انتقــال هذا احلـــق مع اتفاقيـــة االمتيــاز التي قد تربمها احلكومــة
م�ستقبال  -ممثلة يف وزارة  - .................لإدارة وت�شغيل امليناءين امل�شار
�إليهما .

لذلك انتهى الر�أي �إىل :
 عــدم وجــود مانــع قانونــي يحــول دون ا�ستثــناء اتفاقيــة حتديــدخدمـــات وت�سهيالت العبارات ال�سريعة يف ميناءي ................
من �أي اتفاقيات لت�شغيل و�إدارة امليناءين م�ستقبال .
 عــدم وجود مانع قانوين يحول دون قيام وزارة  ................ب�إبراماتفاقية مع ال�شركة  ............لتحديد خدمات وت�سهيالت العبارات
ال�سريعــة مــع مراعــاة ت�ضمــني اتفاقيـات امتياز �إدارة وت�شغيل
ميناءي � .................آلية انتقال احلقوق وااللتزامات التي تن�ش�أ
مبوجبها �إىل ال�شركة امل�شغلة للميناء م�ستقبال .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و�/10/6/26/أ2013/1561/م) بتاريخ 2013/8/20م
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()45
بتاريخ 2013/8/20م
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 .
حظــر النظــام الأ�سا�ســي للدولـة علـى �أي جهة يف الدولة �إ�صدار �أنظـمة �أو لوائح
�أو قــرارات �أو تعليمـات تخالـف �أحكـام القوانيـن واملرا�سـيم ال�سلطانيـة النافـذة �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 املقدمة من الوزارات وكافة
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
بهـا مـن تاريـخ ن�شـرها ما لـم ينـ�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 جوهريّا ال فكاك منه � -أثر عدم
التقيد بهذا الإجراء  -تطبيق .
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فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة املنتهية بكتاب الهيئة رقم .............. :
بتاريخ  ..........املوافق  .............ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين
حول تعديل �أو�ضاع بع�ض املوظفني بالهيئة والذين مت تعيينهم بدرجات مالية �أقل
عن م�ؤهالتهم العلمية عند بداية التعيني .
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أنه مت تعيني الفا�ضل/
 ....................بالهيئة  ..............ابتداء من ..................
يف وظيفة " " ............بالدرجة اخلام�سة من احللقة الثانية من درجات الهيكل
الوظيفي بالهيئة  ،وهي تعادل الدرجة "احلادية ع�شرة" من جدول الدرجات
والرواتب والعالوات الوارد يف امللحق رقم ( )1من الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة
املعتمدة بقرار جمل�س الإدارة يف اجتماعه رقم  ..........بتاريخ ، ..........
وذلك يف درجة مالية �أقل عن امل�ؤهل العلمي احلا�صل عليه عند التعيني .
و�صدر بعد ذلك القرار الإداري رقم  ...........بتعديل درجة املذكور �إىل
الدرجة املالية العا�شرة وفق امللحق رقم ( )1من جدول الدرجات والرواتب والعالوات
بالئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة امل�شار �إليها  ،وذلك اعتبارا من ، .............
حيث اعترب هذا التعديل  -كما تذكرون  -مبثابة ترقية .
وتطلبون الر�أي حول مدى �أحقية املوظف يف املطالبة بتعديل و�ضعه ب�أثر
رجعي حيث مت تعيينه بدرجة مالية �أقل عن م�ؤهله العلمي عند التعيني .

وردا على ذلك نفيد :
تنــ�ص املادة ( )69من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  96/101على �أنه  " :يحدد القانون اخت�صا�صات اجلهة التي تتوىل �إبداء الر�أي
القانونــي للوزارات واجلهـات احلكوميـة الأخـرى  ،وتقـوم ب�صياغة م�شروعات
القوانني واللوائح والقرارات ومراجعتها .". ..
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وتن�ص املادة ( )74من هذا النظام على �أنه  " :تن�شر القوانني يف اجلريدة
الر�سميـة خـالل �أ�سبوعيـن مـن يوم �إ�صدارها ويعمـل بها من تاريـخ 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�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 1973م
علـى �أنـه  " :فـي هـذا القانـون وفـي �أي قانـون �آخـر  ،تكون للكلمات والتعبريات
التاليـة املعانـي املبينة �أمام كل منها ما مل يقتـ�ض الن�ص معنى �آخـر �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
والقوانني واللوائح والقرارات الوزارية املقدمة من الوزارات وكافة الوحدات
احلكومية قبل �إ�صدارها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية ."...
وتنــ�ص املــادة ( )3مــن قانـون اجلريدة الر�سمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2011/84على �أن " ين�شر يف اجلريدة الر�سمية املواد الآتية :
 - 1القوانني ...
 - 5اللوائح . " ...
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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�سمـية �أو مالحـقها مـا لـم ينـ�ص فيهـا علـى تاريـخ �آخـر  ،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�سـيم ال�سلطانــية النافــذة �أو املعاهـدات واالتفاقيات الدولية التي هي جزء
مـن قانــون البـالد  ،ويف الوقت ذاته فو�ض القانون يف حتديد اجلهة التي تتوىل
�إبـداء الر�أي القانونـي للوزارات واجلهـات احلكوميـة الأخرى  ،وتقوم ب�صياغـة
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�شروعــات املرا�ســيم ال�سلطانيــة والقوانـني واللوائـح والقرارات الوزارية املقدمة
مـن الـوزرات وكافـة اجلهـات والوحدات احلكومية  ،ف�إنه قد توخى بذلك �سالمة
هذه القوانني والقرارات من مظنة خمالفتها لأحكام النظام الأ�سا�سي للدولة ،
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�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
القانونيـة قبـل �إ�صـدارها ون�شـرها فـي اجلريدة الر�سمية  ،ي�ضحى �إجراء جوهريا
ال فـكاك منـه  ،وكـان يتعـني علـى كافة اجلهات احلكومية �أن تنه�ض �إىل تنفيذ
حكـم القانــون تنفيـذا �صحيـحا وذلـك مبراجعـة كافـة لوائحـها ال�سارية واملطبقة
يف وزارة ال�ش�ؤون القانونية .
و�إذ ا�ستبان ذلك  -وكان الثابت �أن الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة العامة
للمخازن واالحتياطي الغذائي  -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 و2013/1559/8/9/م) بتاريخ 2013/8/20م
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()46
بتاريخ 2013/8/21م
 - 1وزارة ال�شــ�ؤون القانونيــة  -مــناط �إعــادة النظــر فــي الفتــاوى ال�صـــادرة
عــن الوزارة .
ا�ستــقر افتــاء وزارة ال�شــ�ؤون القانونيــة علـى جواز �إعادة النظر يف ر�أي �سبق
لوزارة ال�ش�ؤون القانونية �إبدا�ؤه �إذا كانت ثمة وقائع مل تكن حتت نظرها وقت
�إبداء ر�أيها  ،ويكون من �ش�أن تلك الوقائع تغيري وجه الر�أي القانوين يف امل�س�ألة
املعرو�ضة  -تطبيق .

 - 2موظف � -إجازة اعتيادية  -الهيئة العامة للكهرباء واملياه � -شروط التعوي�ض
النقدي عن �إجازته .
و�ضـع امل�شـرع مبوجب الئحة �ش�ؤون املوظفني للهيئة العامة للكهرباء واملياه �أ�صال
عاما يق�ضي بوجوب منح املوظف �سنويا �إجازة اعتيادية ال تقل مدتها عن ()% 75
مــن ا�ستحقاقه ال�سنـوي  ،م�ضــافا �إليها ما ال يجــاوز ( )75خمـ�سة و�سبعــني
يومــا مــن ر�صيـده مـن تـلك الإجـازات � -إذا حالـت ظـروف العمـل دون منـحه
هـذا اال�ستحـقاق  -ا�ستثنـاء مـن ذلـك  -التعويـ�ض النقـدي عــن الر�صـيد الزائــد
عــن ا�ستحقــاق ( )3ثـالث �سنوات مبقدار راتب يومني من راتبه الكامل عن كل
يـوم � -شروطه � -سقوط حق املوظـف فـي التمتـع بالقـدر الزائـد مـن ا�ستحقاقه ،
و�أن يكــون هـذا ال�سقـوط راجـعا �إلـى الهيـئة �إمـا لعـدم منحـه تـلك الإجـازة ،
�أو ت�أجيلها �أو تق�صريها �أو قطعها ل�ضرورة �أو �أ�سباب قوية تقت�ضيها م�صلحة
العمل بناء على طلب مكتوب من الرئي�س املبا�شر � ،أو �إنهائها بقرار من ال�سلطة
املخت�صة  -تطبيق .
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فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة املنتهية بالكتاب رقم .....................
امل�ؤرخ  ..............املوافق  ، ..............ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي
القانوين حول مدى التزام الهيئة العامة  ......................بتعوي�ض
الفا�ضل ................... /عن ا�ستحقاقه من الإجازة االعتيادية ببدل نقدي .
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أنه �سبق للهيئة
العامة � .............أن طلبت الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى التزام الهيئة
العامة  ...........بتعوي�ض بع�ض موظفيها عن ا�ستحقاقهم من الإجازات
االعتيادية ببدل نقدي  ،ومنهم الفا�ضل ، ............. /وقد انتهى ر�أي وزارة
ال�ش�ؤون القانونية مبوجب فتواها رقم (و �ش ق/م و2013/880/1/58 /م) بتاريخ 17
من جمادى الآخرة 1434هـ املوافق  28من ابريل 2013م �إىل عدم �أحقية املذكور
يف التعوي�ض النقدي عن ر�صيده من الإجازات االعتيادية � ،إال �أن الهيئة العامة
 ......................طلبت �إعادة النظر يف الفتوى امل�شار �إليها ب�ش�أن
املوظف املذكور  ،و�أفادت ب�أن ر�صيده من الإجازات االعتيادية بتاريخ ..........
قد جتاوز ا�ستحقــاق ثــالث �سنــوات مبقدار ( )118يوما ثـــم �أ�صبــح ( )83يومــا
بتاريخ  ، .......ويف التاريخني املذكورين كان عدم متتع املوظف املذكور بهذا
القدر الزائد راجعا �إىل م�صلحة العمل ومقت�ضياته .

ويف �ضوء ما تقدم ف�إنكم تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )155من الئحة �ش�ؤون املوظفني للهيئة العامة
للكهرباء واملياه ال�صادرة بالقرار الإداري رقم  2010/2تن�ص على �أنه  " :ي�ستحق
املوظف �سنويا �إجازة اعتيادية براتب كامل على النحو الآتي :
- 358 -

............................................................ - 1
 )36( - 2يوما ل�شاغلي وظائف الدرجات من (اخلام�سة) حتى (ال�سابعة) .
 )30( - 3يوما ل�شاغلي وظائف باقي الدرجات ".
وتنـ�ص املادة ( )157مـن ذات الالئـحة علـى �أنـه  " :يجب �أن يتمتع املوظف
�سنويا ب�إجازة اعتيادية ال تقل مدتها عن ( )% 75من اال�ستحقاق ال�سنوي ما مل
تقت�ض م�صلحة العمل غري ذلك  ،وال يجوز �أن يجاوز ر�صيد املوظف من املدد
املتبقية من هذه الإجازة ا�ستحقاق ثالث �سنوات �إال يف حالة ت�أجيل �أو تق�صري
الإجــازة �أو قطعــها ل�ضــرورة �أو لأ�سبــاب قويــة تقت�ضيـها م�صلحة العمل
وبناء علـــى طلــب مكتــوب مــن رئــي�سه املبا�شــر  ،علــى �أن يتمتع املوظف
بالإجازة �أو ما تبقى منها بح�سب الأحوال يف وقت الحق من نف�س العام �أو العام
الذي يليه على الأكرث و�إال �سقط حقه فيها تلقائيا بحلول الأول من يناير من العام
التايل قبل احل�صول عليها  ،ما مل يكن عدم ح�صوله على الإجازة لأ�سباب اقت�ضتها
م�صلحة العمل بالهيئة وبناء على طلبها " .
وتن�ص املادة ( )158من ذات الالئحة على �أنه  " :للموظف احلق يف احل�صول
على �إجازة من ر�صيد �إجازاته االعتيادية بالإ�ضافة �إىل ما ي�ستحقه منها عن ال�سنة
اجلارية حتى تاريخ قيامه بالإجازة ومبا ال يجاوز خم�سة و�سبعني يوما يف ال�سنة
ما مل تقت�ض م�صلحة العمل غري ذلك " .
وتن�ص املادة ( )159من ذات الالئحة على �أنه  " :دون الإخالل بحق املوظف
يف احل�صول على ا�ستحقاقه من الإجازة االعتيادية وفقا حلكم املادتني ()158 ،157
من هذه الالئحة  ،يجوز لرئي�س الهيئة بناء على مقت�ضيات م�صلحة العمل �إنهاء
الإجازة االعتيادية املرخ�ص له بها وا�ستدعا�ؤه ملبا�شرة عمله  ،ويف تلك احلالة
يجب تعوي�ض املوظف عن ا�ستحقاقه من الإجازة االعتيادية ببدل نقدي يعادل
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مقداره راتب يومني من راتبه الكامل عن كل يوم من تلك املدة  ،وذلك يف حالة
�سقوط حقه يف الإجازة ب�سبب تعذر تطبيق حكم املادتني املذكورتني يف �ش�أنها " .
ومفاد هذه الن�صو�ص �أن امل�شرع حر�صا منه على متتع موظفي الهيئة العامة
للكهرباء واملياه با�ستحقاقهم ال�سنوي من الإجازات االعتيادية  ،و�ضع �أ�صال عاما
يقــ�ضــي بوجــوب منــح املوظــف �سنويــا �إجــازة اعتياديــة ال تقـــل مدتهــا
عـن ( )% 75مـن ا�ستحقاقه ال�سنوي  ،م�ضافا �إليها ما ال يجاوز ( )75خم�ســة
و�سبعيــن يومــا من ر�صيده من تلك الإجازات  ،و�إذا حالت ظروف العمل دون
منحه هذا اال�ستحقاق وجب متكينه من التمتع به يف وقت الحق من العام ذاته
�أو العام الذي يليه على الأكرث  ،و�إال �سقط حقه فيما زاد منه على ا�ستحقاق ثالث
�سنوات بحلول الأول من يناير من العام التايل  ،و�إذا كان عدم متتع املوظف بهذا
القدر الزائد راجعا �إىل م�صلحة العمل ومقت�ضياته ا�ستحق املوظف عنه تعوي�ضا
يعادل مقداره راتب كامل عن يومني مقابل كل يوم  ،ومن ثم يبدو جليا �أن
امل�شرع حدد نطاق املخاطبني باحلكم اخلا�ص با�ستحقاق تعوي�ض نقدي عن ر�صيد
الإجازات االعتيادية �أثناء اخلدمة  ،باملوظف الذي يزيد ر�صيده من الإجازات
االعتيادية عـــن ا�ستحقاق ثالث �سنوات  ،وا�شرتط ال�ستحقاقه هذا التعوي�ض � ،سقوط
حقه يف التمتع بالقدر الزائد عن هذا اال�ستحقاق  ،و�أن يكون هذا ال�سقوط راجعا
�إىل الهيئة �إما لعدم منحه تلك الإجازة � ،أوت�أجيلها �أوتق�صريها �أو قطعها ل�ضرورة
�أو �أ�سباب قوية تقت�ضيها م�صلحة العمل بناء على طلب مكتوب من الرئي�س
املبا�شر � ،أو �إنهائها بقرار من ال�سلطة املخت�صة .
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وما �سنه امل�شرع من �أحكام يف هذا اخل�صو�ص �صار واجب التطبيق اعتبارا
من اليوم التايل لتاريخ ن�شر الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة يف اجلريـدة الر�سمـــية � ،أي
من تاريخ 2010/10/17م  ،الأمر الذي يعني وجوبا التزام الهيئة اعتبارا من هذا
التاريخ �إعمال الأ�صل امل�شار �إليه  ،بتمكني موظفيها من التمتع �سنويا با�ستحقاقهم
من الإجازات االعتيادية يف احلدود املقررة قانونا يف �ضوء م�صلحة العمل  ،و�إال
التزمت بتعوي�ضهم نقدا يف حال �سقوط حقهم يف التمتع بهذا اال�ستحقاق
وتوافر ال�شروط املنوه بها والتي تعد مناطا لهذا التعوي�ض .
وي�ستفاد مما تقدم � ،أن حق املوظف يف التمتع بالقدر الزائد من الإجازات
االعتيادية عن احلد اجلائز قانونا االحتفاظ به وترحيله ل�سنوات الحقه ومقداره
ا�ستحقاق ثالث �سنوات  ،له دورة �سقوط تبد�أ من تاريخ جتاوز هذا احلد وتنتهي
بنهاية العام التالــي  ،ويرتتب على انتهاء العام الأخري وحلول الأول مــن ينايــر
مــن العام الذي يليه �سقوط حق املوظف يف هذا القدر الزائد  ،ومـن ثم يعو�ض
عنه نقدا متى توافرت ال�شروط امل�شار �إليها .
وحيث �إن امل�ستقر عليه ب�أنه يجوز �إعادة النظر يف ر�أي �سبق لوزارة ال�ش�ؤون
القانونية �إبدا�ؤه �إذا كانت ثمة وقائع مل تكن حتت نظرها وقت �إبداء ر�أيها  ،ويكون
من �ش�أنها تغيري وجه الر�أي القانوين يف امل�س�ألة املعرو�ضة .
وبناء على ما تقدم  ،وملا كان البني من الأوراق �أن الفا�ضل،................ /
ي�شغل وظيفة  .......................بالدرجة  ....................بالهيئة
العامة  ................................و�أن ر�صيده من الإجازات االعتيادية
بتاريخ  - ................وهو ذاته يف يناير التايل لتاريخ العمل بالئحة �ش�ؤون
املوظفني بالهيئة  -بلغ مقداره ( )226يوما  ،وكان ا�ستحقاقه ال�سنوي من الإجازات
االعتياديــة وفــقا حلــكم الــمادة ( )155مـن الئحـة �شـ�ؤون املوظفيـن بالهيـئة
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هو ( )36يوما  ،ومن ثم ف�إن جمموع ا�ستحقاقه من الإجازات االعتيادية يف ثالث
�سنوات هو ( 36يوما × � 3سنوات) = ( )108يوما  ،وبـناء عليـه يكـون ر�صيده من
الإجازات االعتيادية يف 2011/12/31م قد جتاوز ا�ستحقاق ثالث �سنوات بـمقدار
( )118يوما  ،ثم �أ�صبح مقداره ( )83يوما يف 2012/12/31م  -وفق ما �أفادت به
الهيئة نتيجة ح�صوله على جزء من الر�صيد ك�إجازة اعتيادية  ، -وحيث �إن هذا
القدر الزائد ( )83يوما املذكور يت�ضمن اال�ستحقاق ال�سنوي لعام (2012م) من
الإجازات االعتياديــة للمعرو�ضــة حالتـه البالغ مقداره ( )36يوما وهو ما يجب
التمتع به يف العام نف�سه (2012م) �أو العام الذي يليه على الأكرث (2013م)  ،و�إذ
مل يتمتع املوظف بهذا اال�ستحقاق املذكور خالل عام (2013م)  ،ي�سقط حقه فيه
بحلول الأول من يناير من العام التايل (2014م) �شريطة �أن يكون ذلك راجعا �إىل
م�صلحة العمل ومقت�ضياته  ،ومن ثم ف�إنه و�إذ مل تكتمل دورة �سقوطه على نحو
مــا تقــدم ف�إنـه ال ي�سـتحق تعويـ�ضا نقديـا عــن هـذا املقــدار ( )36يومـا النتفـاء
مناط ا�ستحقاقه � ،أما ب�شـ�أن القـدر الزائـد الـذي �سقـط حـق املوظـف املذكـور
فـي التمـتع بـه وهــو ( 83يومـا  36 -يومــا) = ( )47يومـا  ،ف�إنه و�إذ حــل الأول
من يناير 2011م ثم الأول من يناير 2012م على هذا القدر الزائد دون متتع املذكور
به  ،ف�إنه تكون قد اكتملت ب�ش�أنه دورة �سقوطه  ،وملا كان الثابت من الأوراق �أن
عدم متتع املذكور بهذا القدر كان ب�سبب مقت�ضيات م�صلحة العمل  ،ف�إنه ي�ستحق
عنه تعوي�ضا نقديا بواقع راتب كامل عن يومني مقابل كل يوم .
لذلك انتهى الر�أي �إىل التزام الهيئة العامة  ................ب�أن ت�ؤدي
للفا�ضل  .........../تعوي�ضا نقديا عن القدر الزائد على ر�صيده من الإجازات
االعتيادية اجلائز قانونا االحتفاظ به  ،ومقداره ( )47يوما .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2013/1567/1/58/م) بتاريخ 2013/8/21م
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()47
بتاريخ 2013/8/27م
عقد  -العقد �شريعة املتعاقدين  -ال يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال مبوافقة الطرفني .
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 ،
وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -اتفاق طريف
العقد �صراحة على ثبات �أ�سعاره ك�أ�صل عام  -ا�ستثناء من ذلك  -اجتاه �إرادة
الطرفني على جواز زيادة قيمة العقد يف بع�ض احلاالت ومنها الزيادة يف �أجور
العمال نتيجة ل�صدور قانون يف �سلطنة ُعمان  -اال�ستثناء يخ�ضع لقاعدة التف�سري
ال�ضيق بحيث ال ينطبق �إال على ما ورد الن�ص عليه وال يقبل االجتهاد �أو القيا�س -
م�ؤداه � -أن ا�ستحقاق الزيادة مق�صور على العمال الذين ارتفعت �أجورهم كنتيجة
مبا�شرة ل�صدور القانون  -تطبيق .
فبالإ�شــارة �إلــى الكتــب املتبادلــة املنتهــية بالكتــاب رقم ................
بتاريخ  ..................ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول مدى جواز تعديل
�أ�سعار عقد الت�شغيل وال�صيانة خلطوط النقل و �شبكة التوزيع مبحافظة .........
املربم مع �شركة  ...............خالل فرتة �سريانه .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن الهيئة العامة
للكهرباء واملياه قد �أبرمت بتاريخ  ...............عقد الت�شغيل وال�صيانة
خلطـوط النقل و �شبكة التوزيع مبحافظة  ........مع �شركـة ، ............
وذلك بناء على املناق�صة رقم  ، .......و�إزاء �صــدور قـرار وزير القوى العاملة
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رقـم  2011/77بزيادة رواتب القـوى العامـلة الوطنيــة اخلا�صـة اعتـبارا مــن الأول
مــن مار�س 2011م  ،فقد قامت الهيئة ب�إ�صدار الأمر التغيريي رقم ()..........
مببلغ �إجمايل مقداره  ،............................وذلك نظري رفع رواتب
و�إ�ضافــة بعـ�ض العـالوات (غـالء املعي�شــة  ،عــالوة خطــر  ،عالوة فنية)  -ابتـداء
مــن  1مـن �أبريــل 2011م  ،وحتــى 30مـن �أبريـل 2012م  -للعامليــن العمانيـــني
فـي تلـك ال�شركـة لتنفيـذ العـقد امل�شـار �إليـه .

و�إزاء ذلك تطلبون الإفادة بالر�أي :
وردا على ذلك نفيد ب�أن القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات
التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد �شريعة املتعاقديــن  ،فـال يجــوز نق�ضه �أو تعديله �إال
مبوافــقة الطرفيــن �أو للأ�سبـاب التــي يقــررها القانــون  ،تلــك القاعــدة التــي
من مقت�ضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه  ،وبطريقة تتفق ومبد�أ
ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية .
وحيث �إن املادة ( )33/2من عقد الت�شغيل وال�صيانة خلطوط النقل و �شبكة
التوزيع مبحافظة  ......املربم بتاريخ  ............بني الهيئة العامة للكهرباء
واملياه و�شركة  ...............تن�ص على �أنه " با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه
يف املادة ( ، )48/2ال ينبغي �إدخال �أي تعديل على كلفة العقد نتيجة حدوث زيادة
�أو نق�صـان على تكاليف العمال �أو املواد �أو �أي ظـروف �أخـرى من �ش�أنها الت�أثيـر
على تكلفة تنفيذ العقد من قبل املقاول " .
وتن�ص املادة ( )37/2من ذات العقد على �أنه  " :يخ�ضع هذا العقد ويف�سر
وفقا للقوانني املعمول بها يف �سلطنة عمان ".
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وتنـ�ص املادة ( )48/2مـن هـذا العـقد علـى �أنـه  " :يجوز تطبيق �أي تعديالت
يف كلفة العقد على �أ�سا�س �صايف التكلفة  ،وذلك يف احلاالت الآتية :
�أ  -التغيــريات فـي الأجـور املحـددة �أخيـرا والبـدالت املدفـوعة للموظفيـن
الذين ت�أثرت رواتبهم مبا�شرة نتيجة �صدور قانون ب�سلطنة ُعمان بعد
بدء العمل بالعقد حيث ينبغي على املقاول تزويد �صاحب العمل بدليل
مف�صل ومقنع عن �أي تعديل جرى م�ؤخرا على الأجور املحددة والبدالت
املدفوعة  ،وذلك قبل القيام بدفع �أو خ�صم مثل هذه التغيريات من قبل
املقاول . ...........
ب . "............................... -
وحيث �إن امل�ستفاد مما تقدم �أن ن�ص املادة ( )33/2من هذا العقد و�إن حظر
�إدخال �أي تعديل على كلفة العقد نتيجة حدوث زيادة �أو نق�صان على تكاليف
العمال �أو املواد �أو �أي ظروف �أخرى من �ش�أنها الت�أثري على تكلفة تنفيذ العقد
من قبل املقاول  ،وهو ما يعني �أن طريف هذا العقد قد اتفقا �صراحة على ثبات
�أ�سعـاره � ،إال �أن املادة (� )48/2أجـازت تعديـل قيمتهـا يف عـدة حـاالت من بينها
تلك التغريات التي حتدث يف الأجور املحددة �أخريا والبدالت املدفوعة للموظفني
الذين ت�أثرت رواتبهم مبا�شرة نتيجة �صدور قانون ب�سلطنة ُعمان بعد بدء العمل
بالعقد  ،و�أوجبت على املقاول ال�ستحقاق هذه الزيادة تزويد �صاحب العمل
بدليل مف�صل ومقنع عن �أي تعديل جرى م�ؤخرا على الأجور املحددة والبدالت
املدفوعة وذلك قبل القيام بدفع �أو خ�صم مثل هذه التغيريات من قبل املقاول ،
الأمر الذي ي�ستفاد منه �أن �إرادة الطرفني قد التقت �صراحة على �أحقية املقاول
(�شركة  )........يف مقدار الزيادة يف �أجور العمال نتيجة ل�صدور قانون يف
�سلطنة عمان  ،وذلك ا�ستثناء مما التقت عليه �إرادة الطرفني على ثبات �أ�سعار
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العقــد  ،وملـا كـان اال�ســتثناء يخــ�ضع لقاعدة التف�سري ال�ضيق بحيث ال ينطبق
�إال على ما ورد الن�ص عليه وال يقبل االجتهاد �أو القيا�س  ،ف�إن ا�ستحقاق الزيادة
مق�صـور على العمــال الذيــن ارتفـعت �أجـورهم كنتيجة مبا�شرة ل�صدور قانون
يف �سلطنة عمان .
وحيـــث �إن املادة ( )50مــن قانــون العمــل ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانــي
رقـــم  2003/35تن�ص على �أنه  " :ي�ضــع جملـ�س الـوزراء احلـد الأدنى للأجــور
وفقا ملا تقت�ضيه الظروف االقت�صادية  ،وله �أن ي�ضع حدا �أدنى لأجور فئة بذاتها
من العمال ال�شاغلني لوظائف �أو مهن تقت�ضي ظروف �أو طبيعة العمل بها هذا
التحديد  .وي�صدر باحلد الأدنى للأجور قرار من الوزير " .
وحيث �إنه بتاريخ 2011/2/15م �صدر قرار جمل�س الوزراء املوقر برفع احلد
الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية يف القطاع اخلا�ص  ،وبتاريخ 2011/2/19م
�صدر قرار وزير القوى العاملة رقم  2011/77ب�ش�أن حتديد احلد الأدنى لأجور القوى
العاملة الوطنية يف القطاع اخلا�ص  ،ون�ص يف املادة الأوىل منه على �أن  " :يكون
احلد الأدنى لأجر القوى العاملة الوطنية يف القطاع اخلا�ص ( )200مائتي ريال
عماين �شهريا موزعة على النحو الآتي :
 ( )180مائة و ثمانون رياال عمانيا �أجر �أ�سا�سي. ( )20ع�شرون رياال عمانيا عالوة " .ون�ص يف املادة الثانية منه على �أنه  " :على �أ�صحاب الأعمال رفع الأجر
الأ�سا�سي للقوى العاملة الوطنية وفقا للمادة الأوىل من هذا القرار مع عدم الإخالل
مبقــدار العـالوات امل�ستحـقة للموجـودين منهـم علـى ر�أ�س العمل قبل �صدوره "،
ون�ص يف املادة اخلام�سة منه على �أن  " :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،
ويعمل به اعتبارا من الأول من مار�س 2011م " .
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وحيــث �إنـه علـى َهـدْي ما تقـدم  ،وملا كان الثابت من الأوراق �أن الهيئة
العامة للكهرباء واملياه �أ�صدرت الأمر التغيريي رقم ( )...مببلغ �إجمايل مقداره
 .............نظيـر رفـع رواتـب و�إ�ضافــة بعـ�ض العـالوات (غالء املعيـ�شة ،
عـالوة خـطر  ،عـالوة فنـية) للعامليـن العمانيـني فـي ال�شركة امل�شار �إليها ،
وذلك �إزاء �صدور قرار وزير القوى العاملة امل�شار �إليه  ،وحيث �إن القاعدة امل�ستقر
عليها �أن العقد �شريعة املتعاقدين  ،وكانت �إرادة طريف العقد امل�شــار �إليــها قــد
التقــت �صـراحة علـى جـواز تعديـل كلفتـه لتغطية التغيريات يف الأجور نتيجة
�صدور قرار وزير القوى العاملة  ،ف�إن حق ال�شركة امل�شار �إليها يقت�صــر علــى
قيــمة الزيــادة فـي �أجـور العاملــني العمانيــني الـذين يتعــني عـلى ال�شركـة
رفــع �أجــورهم �إلــى احلـد الأدنـى املحـدد مبوجــب املـادة الأولــى مـن قرار
وزير القوى العاملة امل�شار �إليه  ،ي�شمل الزيادة الناجتة عن منح عالوات غــالء
املعي�شــة و عــالوات اخلــطر و العــالوات الفنيـة التــي ترتخــ�ص ال�شركــة فـي
منحـها ح�سبما تراه من ظروف لتح�سني �أحوال موظفيها  ،و هو �أمر يخرج عن
نطاق العقد .
لذلك انتهى الر�أي �إىل �أن تعديل قيمة العقد املربم بني الهيئة العامة للكهرباء
واملياه و�شركة  ........يقت�صر على الزيادة يف الأجور التي تقررت وفقا لقرار
وزير القوى العاملة  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2013/1603/1/58/م) بتاريخ 2013/8/27م
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()48
بتاريخ 2013/9/4م
عقد  -العقد �شريعة املتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة
تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -مدى جواز تعديل قيمة
العقد .
القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد
�شريعة املتعاقدين فال يجوز نق�ض العقد �أو تعديله �إال مبوافقة الطرفني �أو للأ�سباب
التي يقررها القانون  -تالقي �إرادة الطرفني على جواز تعديل قيمة العقد لتغطية
�أي زيادة قد تطر�أ على الأجور املحددة  ،والبدالت نتيجة �صدور قرار وزاري بعد
بـدء العـمل بالعـقد  -مقتـ�ضى ذلـك  -وجـوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه
وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة واملنتهية بالكتاب رقم ..................
امل�ؤرخ  ..........املوافق  .................ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول
مدى �أحقية �شركة  ، ..........و�شركة  ..............يف املطالبة مببالغ
�إ�ضافية ب�سبــب زيادة رواتـب املوظفـني العُمانيـني العاملـني بعـقدي الت�شغيل
وال�صيانة ل�شبكة نقل مياه  ، ...........و�آبار املياه بوالية . ...........
وتتلخــ�ص وقائــع املو�ضــوع  -ح�سبـمــا يبني من الأوراق  -يف �أن الهيئة
العامة  ............قد �أبرمت بتاريخ  ..................عقد ت�شغيل و�صيانة
�آبار املياه بوالية  ..............مع �شركة  ، ............وذلك بناء على املناق�صة
رقم  ، ..............كما �أبرمت بتاريخ  ................عقد ت�شغيل و�صيانة
�شبكة نقل مياه  ...............مع �شركة  ، ......................وذلك
بناء على املناق�صة رقم  ، .............و�إزاء �صدور قرار وزير القوى العاملة
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رقم  2011/77بزيــادة رواتـــب القــوى العاملــة الوطنــية اخلا�صــة اعتبــارا
مــن الأول مــن مار�س 2011م  ،فقد قامت الهيئة بتاريخ  ..........ب�إ�صدار
الأمر التغيريي رقم ( ).......مببلغ �إجمايل مقداره  .............رياال عمانيا
بالن�سبة لعقد ت�شغيل و�صيانة �آبار املياه بوالية  ، .............والأمر التغيريي
رقم ( )..........مببلغ �إجمايل مقداره  .............رياال عمانيا  ......بي�سة
بالن�سبة لعقد ت�شغيل و�صيانة �شبكة نقل مياه  ، .......وذلك نظري رفع رواتب
و�إ�ضـافة بعـ�ض العـالوات (غـالء املعي�شة  ،عـالوة خطر  ،عــالوة فنية)  -ابتداء
من الأول من �أبريل 2011م  ،ولغاية  30من �أبريل 2012م  -للموظفني العمانيني
العاملني يف تلك ال�شركتني لتنفيذ العقدين امل�شار �إليهما .
وبعد خماطبة وزارة  ..........للموافقة على �إ�صدار الأمرين التغيريين
امل�شار �إليهما جاء الرد مبوجب كتابها رقم  ............امل�ؤرخ .............
املوافق  ............على �ضرورة خماطبة وزارة ال�ش�ؤون القانونية للإفادة مبدى
�أحقية ال�شركتني امل�شار �إليهما يف املطالبة مببالغ �إ�ضافية ب�سبب زيادة رواتب
املوظفني العُمانيني العاملني بعقدي الت�شغيل وال�صيانة املذكورين .

و�إزاء ذلك تطلبون الإفادة بالر�أي :
وردا على ذلك نفيد ب�أن القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات
التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد �شريعة املتعاقدين  ،فال يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال
مبوافــقة الطرفــني �أو للأ�ســباب التــي يقررهــا القانـون  ،تلـك القــاعدة التــي
من مقت�ضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه  ،وبطريقة تتفق ومبد�أ
ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية .
وحيــث �إن املادة ( )31/2من عقـدي الت�شغيل وال�صيانة ل�شبكة نقل مياه
 ، ..........و�آبار املياه بوالية  ...........تن�ص على �أنه  ... " :ال ينبغي �إدخال
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�أي تعديل على كلفة العقد نتيجة حـدوث زيـادة �أو نقـ�صان على تكاليــف العمــال
و� /أو املــواد �أو �أي ظـروف �أخـرى التـي مـن �ش�أنـها الت�أثري على تكلفة تنفيذ العقد
من قبل املقاول" .
وتن�ص املادة ( )35/2من ذات العقدين على �أنه  " :يخ�ضع هذا العقد ويف�سر
يف جميع الأحوال وفقا للقوانني املعمول بها يف �سلطنة ُعمان " .
وتن�ص املادة ( )46/2من ذات العقدين على �أنه  " :يجوز تطبيق �أي تعديالت
يف كلفة العقد على �أ�سا�س �صايف التكلفة  ،وذلك يف احلاالت الآتية :
�أ  -التغيريات يف الأجور املحددة �أخريا  ،والبدالت املدفوعة للموظفني
الذين ت�أثرت رواتبهم مبا�شرة نتيجة �صدور قانون ب�سلطنة عمان بعد
بدء العمل بالعقد حيث ينبغي على املقاول تزويد �صاحب العمل بدليل
مف�صل ومقنع عن �أي تعديل جرى م�ؤخرا على الأجور املحددة والبدالت
املدفوعة  ،وذلك قبل القيام بدفع �أو خ�صم مثل هذه التغيريات من قبل
املقاول . ...........
ب . " ............................... -
وحيــث �إن امل�ســتفاد مــما تقــدم �أن ن�ص املادة ( )46/2من عقدي الت�شغيل
وال�صيانة ل�شبكة نقل مياه  ، .........و�آبار املياه بوالية � ...........أجازت
تعديل قيمتهما يف عدة حاالت من بينها تلك التغيريات التي حتدث يف الأجور
املحددة �أخريا  ،والبدالت املدفوعة للموظفني الذين ت�أثرت رواتبهم مبا�شرة
نتيــجة �صـدور قـانون ب�سلطـنة عمـان بعـد بـدء العمــل بالعقديـن  ،و�أوجــبت
على املقاول ال�ستحقاق هذه الزيادة تزويد �صاحب العمل بدليل مف�صل ومقنع
عن �أي تعديل جرى م�ؤخرا على الأجور املحددة والبدالت املدفوعة وذلك قبل
القيـام بدفـع �أو خـ�صم مثـل هـذه التغيريات من قبل املقاول  ،الأمر الذي ي�ستفاد
- 370 -

منه �أن �إرادة الطرفني قد التقت �صراحة على �أحقية املقاول (�شركة ، ........
و�شركة  ) .............يف مقدار الزيادة يف �أجور العمال نتيجة ل�صدور قانون
يف �سلطنـة عمان  ،وذلك ا�ستثناء مما التقت عليه �إرادة الطرفني علـى ثبات
�أ�سعـار العقـد  ،وملا كان اال�ستثناء يخ�ضع لقاعدة التف�سري ال�ضيق بحيث ال ينطبق
�إال علـى ما ورد الن�ص عليه وال يقبل االجتهاد �أو القيا�س  ،ف�إن ا�ستحقاق الزيادة
قا�صـر علـى العمـال الذيـن ارتفعـت �أجـورهـم كنتيجـة مبا�شـرة ل�صـدور قانـون
فـي �سلطـنة عمـان .
وتن�ص املادة ( )50من قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35
على �أن  " :يـ�ضع جمـل�س الـوزراء احلـد الأدنى للأجور وفقا ملا تقت�ضيه الظروف
االقت�صاديـة  ،ولـه �أن ي�ضـع حـدا �أدنـى لأجـور فئة بذاتها من العمال ال�شاغلني
لوظائف �أو مهن تقت�ضي ظروف �أو طبـيعة العـمل بـها هـذا التــحديد  .وي�صــدر
باحلد الأدنى للأجور قرار من الوزير " .
وحيث �إنه بتاريخ 2011/2/15م وافق جمل�س الوزراء املوقر على رفع احلد
الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية يف القطاع اخلا�ص  ،وبتاريخ 2011/2/19م
�صدر قرار وزير القوى العاملة رقم  2011/77ب�ش�أن حتديد احلد الأدنى لأجور القوى
العاملة الوطنية يف القطاع اخلا�ص ،
ون�ص يف املادة الأوىل منه على �أن  " :يكون احلد الأدنى لأجر القوى العاملة
الوطنية يف القطاع اخلا�ص ( )200مائتي ريال عماين �شهريا موزعة على النحو
الآتي ، " .......
ونــ�ص فـي املـادة الثانيـة مـنه علـى �أنه " :على �أ�صحاب الأعمال رفع الأجر
الأ�سا�سي للقوى العاملة الوطنية وفقا للمادة الأوىل من هذا القرار مع عدم الإخالل
مبقدار العالوات امل�ستحقة للموجودين منهم على ر�أ�س العمل قبل �صدوره"،
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ونــ�ص فـي املــادة اخلامـ�سة منـه علـى �أن  " :ينـ�شر هـذا القرار يف اجلريدة
الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من الأول من مار�س 2011م " .
وحيث �إنه على َهدْي ما تقدم  ،وملا كان الثابت من الأوراق �أن الهيئة
العامة � ............أ�صدرت الأمر التغيريي رقم ( )........مببلغ �إجمايل
مقداره  ...............رياال عمانيا بالن�سبة لعقد ت�شغيل و�صيانة �آبار املياه
بوالية  ، .........والأمر التغيريي رقم ( ).....مببلغ �إجمايل مقداره ........
رياال عمانيا  .......بي�سة بالن�سبة لعقد ت�شغيل و�صيانة �شبكة نقل مياه .......
نظري رفع رواتب و�إ�ضافة بع�ض العالوات (غالء املعي�شة  ،عالوة خطر) للموظفني
العُمانيني العاملني يف ال�شركتني امل�شار �إليهما  -وذلك �إزاء �صدور قرار وزير
القوى العاملة امل�شار �إليه  -ملا كان ذلك  ،ف�إن حق ال�شركتني امل�شار �إليهما يقت�صر
على قيمة الزيادة يف �أجور املوظفني العمانيني الذين يتعني على ال�شركتني رفع
�أجورهم �إىل احلد الأدنى املحدد مبوجب املادة الأوىل من قرار وزير القوى العاملة
امل�شار �إليه وال ي�شمل الزيادة الناجتة عن منح عالوات غالء املعي�شة وعالوات
اخلطـر والعــالوات الفنيـة الـتي ترتخــ�ص ال�شركتيــن فــي منحها ح�سبما تراه
من ظروف لتح�سني �أحوال موظفيها  ،وهو �أمر يخرج عن نطاق العقد .
لذلــك انتــهى الــر�أي �إلـى �أن تعديــل قيــمة العقديــن املربمني من الهيئة
العامة  .............مع �شركة  ..........و�شركة ........................
يقت�صـر عـلى الزيـادة فـي الأجـور التي تقـررت وفقا لقرار وزير القوى العاملة ،
وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2013/1661/1/58/م) بتاريخ 2013/9/4م
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()49
بتاريخ 2013/9/5م
وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط وال يتها يف �إبداء الر�أي القانوين .
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
وجـه تطبـيقه علـى حالة واقعـية 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 كتاب معايل  ....................بتاريخ ................
املوافق  .....................والذي ت�ستطلعون الر�أي فيه حول مدى جواز
ا�ستحقاق �سعادة ال�شيخ  ..................عالوة اخلدم وم�صروفات ال�ضيافة
من تاريخ تعيينه  ..............وحتى  ، .............حيث �إنه كــان ي�شغل
وظيفة  ...............وكان ي�صـرف لــه" �آنـذاك" بدل خدم وفقا للقرار
الوزاري رقم ( ، )2007/90وذلك بناء على موافقة وزارة  ........على �صرف
بدل خدم ل�سعادة � ..........أ�سوة ب�صرف البدل ل�سعادة  ..........مبوجب
كتابها رقم ( )...........امل�ؤرخ يف . .............
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كما ت�ستطلعون الر�أي حول مدى �أحقية املعرو�ضة حالته يف بدل عمال
منازل خالل الفتـرة من تاريخ تعيينه  ...........مبوجب املر�سوم ال�سلطاين
رقم ( )2011/115بتعيــني حمافظــني ال�صــادر بتـاريخ � 26أكتوبـر 2011م وحتى
تاريخ �صــدور القــرار الــوزاري رقم ( )2012/82ب�صرف عالوة بدل عمال منازل
للمحافظــني  -مبـا فيهـم احلالـة املعرو�ضة  -اعتبارا من  20مار�س 2012م  ،حيث
�إنــــه قــد تــم �إيقـــاف بـــدل اخلـــدم  -الـذي كــان ي�صـرف "�آنــذاك" بحــكم
وظيفته  - .............................عند تعيينه  ، ...............و�أنه
تنفيذا للموافقة ال�سامية ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم  -حفظه الله
ورعاه  -واملنقولة مبوجب كتاب معايل  ............رقم ().................
امل�ؤرخ يف  ...............ب�صرف عالوة بدل عمال منازل املقررة لأ�صحاب
ال�سعــادة الــوالة فقــد مت �إ�صـدار القـرار الـوزاري رقـم ( )2012/82امل�شار �إليه .
ويف ختام الكتاب امل�شار �إليه ت�ستطلعون الر�أي حول مدى ا�ستحقاق املعرو�ضة
حالته لبدل ال�ضيافة  ،حيث �إنه قد مت �إيقاف هذا البدل خالل الفتـرة من تاريخ
تعيينه  .................يف  ...................وحتى ..................
تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم ( )2012/161ب�صرف بدل �ضيافة بعد موافقة
وزارة  ...................على �صرفه مبوجب الكتاب رقم ()...............
بتاريخ . .................
وردا علــى ذلــك نفيــد بــ�أن �إفتــاء وزارة ال�شــ�ؤون القانونيــة قـــد ا�ستقــر
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 والقرارات واللوائح الوزارية
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ال ينعــقد �إال �إذا ارتبــط طلـب الـر�أي بوجـود 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  ،ومن ثم يلزم توافر �إ�شكال قانوين �صادف جهة الإدارة الطالبة ،
واقت�ضى ا�ستدعاء ر�أي الوزارة لإبداء الر�أي 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 .
و�إذ ا�ستبــان ذلــك  ،وكان الثابت �أن الكتاب حمل طلب الر�أي ت�ضمن عدة
تــ�سا�ؤالت ووقائــع دونــما حتديــد وا�ضـح ودقيـق للم�س�ألة املطلوب �إبداء الر�أي
فيها  ،ودومنا بيان للن�صو�ص القانونية مو�ضع الغمو�ض �أو اللب�س القائم لدى
وزارة  ..............يف �إعمال هذه الن�صو�ص على احلالة املعرو�ضة  ،ف�إن وزارة
ال�ش�ؤون القانونية ت�أمل  -توطئة لإبداء الر�أي  -موافاتها بالآتي :
 - 1حتديد امل�س�ألــة املطلوب �إبداء الر�أي فيها ب�شكل وا�ضح و�صريح  ،باعتبار
�أن هذا التحديد ي�شكل حجر الزاوية يف بيان الن�صو�ص القانونية احلاكمة
ويف ا�ستخال�ص �صحيح حكم القانون واجب الإعمال .
 - 2بيان الن�صو�ص القانونية التي غم على املخت�صني بوزارة  ..........وجه
تطبيقها على احلالة املعرو�ضة .
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� - 3إرفــاق املوافقـة ال�ساميـة ملوالنـا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم -
حفظه الله ورعاه  -واملنقولة مبوجب كتاب معايل ...................
رقم ( )...............امل�ؤرخ يف � ، ................إىل جانب �إرفاق
كافة القرارات الوزارية واملخاطبات واملكاتبات امل�شار �إليها .
 - 4حتديــد �أوجـه �صــرف كـل مـن عـالوة اخلـدم وم�صروفات ال�ضيافة ،
وبـدل خـدم  ،وعــالوة بـدل عمـال منازل  ،وبدل ال�ضيافة امل�شار �إليه ،
وبيــان الواقـع العملي ل�صرف هذه البدالت بالن�سبة لأ�صحاب ال�سعادة
املحافظني الآخـرين .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2013/1670/1/6 /م) بتاريخ 2013/9/5م
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()50
بتاريخ 2013/9/19م
عقد  -العقد �شريعة املتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة
تتفــق ومــبد�أ حــ�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -مدى �أحقية املتعاقد
يف طلب زيادة قيمة العقد �إثر �صدور قرار وزاري بزيادة �أجور العمال .
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 هذه القاعدة  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه
وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -الأثر املرتتب
على وجود �أو خلو العقد من ن�ص يق�ضي باحلق يف زيادة قيمة العقد يف حالة
�صدور �أي ت�شريعات ت�ؤثر على �سلم الرواتب والأجور -تطبيق.
فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  .................. :امل�ؤرخ ..............
املوافق  .............ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول مدى �أحقية ال�شركات
املتعاقدة مع وزارة  ...........يف التعوي�ض عن زيادة �أجور العمال العُمانيني
املرتتبة على �صدور قرار معايل ال�شيخ وزير القوى العاملة رقم  2013/222ب�ش�أن
حتديد احلد الأدنى لأجور العُمانيني العاملني يف القطاع اخلا�ص .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن وزارة .........
�أبرمت عددا من العقود تكاد ت�صل مائة عقد مع عدد من ال�شركات لتوفري
خدمات خمتلفة الأنواع .
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وتذكرون �أن تلك ال�شركات تقدمت بطلبات لتعوي�ضها عن الزيادة يف �أجور
العمال العُمانيني وفقا لعدد العمال العُمانيني العاملني لديها يف تنفيذ العقود امل�شار
�إليها ا�ستنادا �إىل قرار معايل ال�شيخ وزير القوى العاملة امل�شار �إليه  ،و�أن الوزارة
قامت مبخاطبة وزارة  ..........العتماد املبالغ املالية املرتتبة على زيادة �أجور
العمال العُمانيني � ،إال �أن وزارة � ........أفادت ب�ضرورة عر�ض املو�ضوع على
وزارة ال�ش�ؤون القانونية لإبداء الر�أي القانوين يف مدى ا�ستحقاق هذه ال�شركات
للتعوي�ض عن الزيادة يف �أجور العمال العُمانيني .

وعليه تطلبون الإفادة بالر�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
مبوافــقة الطرفــني �أو للأ�سـباب التــي يقــررها القانــون  ،تلــك القاعــدة التــي
من مقت�ضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه  ،وبطريقة تتفق ومبد�أ
ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية .
حيث �إن املادة ( )50من قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35
تن�ص على �أن " :ي�ضع جمل�س الوزراء احلد الأدنى للأجور وفقا ملا تقت�ضيه الظروف
االقت�صاديــة  ،ولــه �أن ي�ضـع حــ ّدا �أدنى لأجـور 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 العُمانيني العاملني يف القطاع اخلا�ص  ،وبتاريخ 2013/4/20م
�صدر قرار وزير القوى العاملة رقم  2013/222ب�ش�أن حتديد احلد الأدنى لأجور
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العُمانيــني العاملني يف القطاع اخلا�ص  ،ون�ص يف املادة الأوىل منه على �أن :
" يكون احلد الأدنى لأجور العُمانيني 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 للعُمانيني 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 اعتبارا من الأول من يوليو 2013م ".
وحيث �إنه على َهدْي ما تقدم  ،وكان الثابت من االطالع على �صور العقود
املربمة بني وزارة  .....................وكل من ال�شركات املعرو�ضة حالتها
وامل�شار �إليهــا �أنهــا قد جاءت خــلوا مـن نـ�ص يخــول هـذه ال�شركــات احلــق
يف التعوي�ض عن زيادة �أجور العمال العُمانيني يف حالة �صدور �أي ت�شريعات
ت�ؤثر على �س ّلم الرواتب والأجور وذلك فيما عدا �شركة ....................
ا�ستنادا �إىل البند ( )19من �شروط وموا�صـفات املناق�صـة الـواردة بعقديـها مـع
وزارة ..........لتقديـم خدمـات  .............لكـل مـن ، .................
و�شركة  ..............ا�ستنادا �إىل البند ( )31من �شروط املناق�صة الواردة بعقدها
مع وزارة  .......................ال�ستئجار ، ...........................
و�شركة  .................ا�ستنادا �إىل البند ( )31من �شروط املناق�صة الواردة
بعقدها مع وزارة  .................لتقدمي خدمات ، ....................
و�شركة  .............ا�ستنادا �إىل البند ( )20من �شروط املناق�صة الواردة بعقدها
مع وزارة  ...............لتقدمي خدمات ، ...........................
و�شركة  ...................ا�ستنادا �إىل البند ( )31من �شروط املناق�صة الواردة
بعقدها مع وزارة  ........ال�ستئجار � .................إذ �إن جميع هذه البنود
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ن�صــت علــى خ�ضـوع تلـك املناق�صـات ل�شـروط االتفاقيـة املوحدة لإن�شاء املباين
والأعمال املدنية ب�سلطنة عمان (الطبعة الرابعة) ال�صادرة يف �سبتمرب 1999م .
ومــن ال�شروط الواردة يف تلك االتفاقية ال�شرط رقم ( )1/70والذي يخول �إجراء
تعديل يف قيمة العقد نتيجة ح�صول تغيريات يف �سلم رواتب و�أجور العمال
الذين تت�أثر رواتبهم مبا�شرة ب�أية ت�شريعات جديدة ت�سن بال�سلطنة .
وملا كان ذلك  ،وكانت القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء �أن العقد �شريعة
املتعاقدين  ،فمن ثم ف�إن وزارة  .........ال تكون ملزمة ب�أكرث مما ورد يف العقود
املربمة بينها وبني ال�شركات امل�شار �إليها  ،وبناء عليه فال ت�ستحق تلك ال�شركات
الزيــادة فـي قيمــة العـقد وذلك فيـما عـدا ال�شركـات ال�سالـفة الذكـر يف الفقرة
ال�سابقة والتي ت�ستحق زيادة قيمة العقود املربمة مع وزارة  .............بن�سبة
زيادة �أجور القوى العاملة الوطنية التي طر�أت نتيجة �صدور قرار جمل�س الوزراء
املوقر  ،وقرار وزير القوى العاملة امل�شار �إليه .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم �أحقية ال�شركات املتعاقدة مع وزارة ............
 ......................واملعرو�ضة حالتها يف التعوي�ض عن زيادة �أجور العمال
العُمانيني املرتتبة على �صـدور قـرار معالــي ال�شيـخ وزيـر القــوى العامــلة رقــم
 2013/222ب�ش�أن حتديد احلد الأدنى لأجور العُمانيني العاملني يف القطاع اخلا�ص
فيما عدا عدد خم�س �شركات  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2013/1757/1/7/م) بتاريخ 2013/9/19م
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()51
بتاريخ 2013/9/19م
اخت�صـا�ص  -اللجـان ذات الطابــع اخلدمــي �أو التوعــوي �أو الفــني التـي ت�شكــل
يف الواليات  -اجلهة املخت�صة بت�شكيل هذه اللجان .
لكــل جهـــة �أ�ســند �إليها امل�شــرع اخت�صا�صــات معــينة فـي نطــاق جغرافــي
حمدد �أن ت�شــكل مــا ت�شــاء مــن اللجــان ذات الطابــع اخلدمــي �أو التوعـــوي
�أو الفني  ،والتي من خاللها متار�س �إحدى امل�سائل التي تندرج يف اخت�صا�صاتها
ولهــا �أن ت�ستعــني مبــن ت�شــاء مــن املختـ�صني وذوي اخلبـرة ال �سيما العاملني
يف وحدات اجلهاز الإداري للدولة الأخرى بعد التن�سيق مع هذه اجلهات احرتاما
و�إعماال لقواعد االخت�صا�ص  -تختلف كل جلنة عن الأخرى وتبا�شر عملها حتت
�إ�شراف اجلهة املعنية وترفع تقاريرها �إىل الوزير املعني  -م�ؤدى ذلك � -أن اجلهة
الإداريــة امل�سـ�ؤولة عــن اللجـان وعـن �أعمالهــا هـي اجلهة املخت�صة بت�شكيل تلك
اللجان  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ...............:بتاريخ ................
املوافق  ................ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين حول مدى اخت�صا�ص
وزير  ...........ب�إ�صدار قرارات ت�شكيل اللجان العاملة مبكاتب �أ�صحاب
ال�سعادة والة حمافظة . ........
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -وفق الثابت من الأوراق  -يف �أن بع�ض الوحدات
احلكومية ت�شكل جلانا ذات طابع خدمي �أو توعوي يف واليات حمافظة .........
برئا�سة �أ�صحاب ال�سعادة الوالة وهي :
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 - 1اللجنة ال�صحية  ،وت�شكل من قبل وزارة ال�صحة .
 - 2جلنة التنمية االجتماعية  ،وت�شكل من قبل وزارة التنمية االجتماعية .
 - 3جلنــة الأوقــاف وبيـت املال والزكاة  ،وت�شكل من قبل وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الدينية .
 - 4جمل�س الآباء والأمهات  ،وت�شكل من قبل وزارة الرتبية والتعليم .
كما ترى حمافظة � .......أن ت�شكيل اللجان املذكورة يتعار�ض مع اخت�صا�ص
حمافظة م�سقط حيث �إنها اجلهة املخت�صة بت�شكيل اللجان مبوجب البند رقم ()7
من امللحق رقم ( )1من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/91بتحديد اخت�صا�صات
حمافظة م�سقط  ،واعتماد هيكلها التنظيمي .
وعليه ف�إنكم ت�ستطلعون الر�أي القانوين يف املو�ضوع امل�شار �إليه .
ور ّدا علــى ذلــك نفيـد ب�أنـه وفـقا للمر�ســوم ال�سلطانــي رقم  99/6بتحديــد
اخت�صا�صات وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي ف�إنها
تخت�ص بالآتي :
"  -1رعايــة �شـ�ؤون الأوقـاف اخليـرية والأهلــية  ،و�شـ�ؤون �أوقــاف امل�ساجـد
واملدار�س القر�آنية وو�ضع اخلطط وامل�شروعات الكفيلة باحلفاظ عليها
وتنمية مواردها.
 - 2املحافظة على �أمالك بيت املال ب�أنواعها املختلفة  ،وو�ضع اخلطط الالزمة
حل�سن �إدارة هذه الأمالك و�صيانتها .
 - 3و�ضع اخلطط الالزمة لإدارة �ش�ؤون الزكاة وتنمية مواردها " .
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ووفقا للمر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/38بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة
ف�إنها تخت�ص بالآتي :
"  - 1ر�ســم ال�سيا�ســات ال�صحــية فـي �إطـار ال�سيا�سة العامة للدولة ومتابعة
تنفيذها .
 - 2تخطيط اخلدمات ال�صحية يف �إطار اخلطط الوطنية للتنمية  ،ويت�ضمن
امل�شروعات الإمنائية والربامج ال�صحية ومتابعة تنفيذها وتقييمها .
................................
 - 4توفري املعلومات والإح�صاءات ال�صحية  ،والقيام بالدرا�سات والبحوث
فـي املجـاالت ال�صحــية املختلــفة مبـا يخـدم عمليـات اتخـاذ القــرارات
والتخطيط واملتابعة والتقييم .
 - 5تقديــم اخلدمــات ال�صحــية بجمـيع �أوجهها الوقائية والعالجية لكافة
املواطنـني و�أ�سرهم  ،واملقيمني على �أر�ض ال�سلطنة  ،وذلك وفقا للقوانني
واللوائح والقرارات املنظمة لذلك .
.................................
 - 14ن�شــر الوعـي ال�صحي يف املجتمع  ،وت�شجيع �أفراده على امل�شاركة يف
�صون �صحتهم .
 - 15التعاون مع الوزارات واجلهات املعنية يف الأمور ذات العالقة بال�صحة ،
وخا�صة املتعلقة بالبيئة واملوا�صفات الغذائية و�سالمتها وغريها " .
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وين�ص املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/32بتحديد اخت�صا�صات وزارة التنمية
االجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي واملعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/87
يف املادة الأوىل منه على �أن :
" حتدد اخت�صا�صات وزارة التنميـة االجتماعية وفقـا للملحـق رقـم ( )1املرفــق .
ويــ�صدر وزيــر التنميــة االجتماعيــة اللوائــح والقــرارات الالزمــة لتنفيـذ هذه
االخت�صا�صات " .
وين�ص امللحق رقم ( )1ب�ش�أن اخت�صا�صات وزارة التنمية االجتماعية واعتماد
هيكلها التنظيمي املرفق باملر�سوم ال�سلطاين امل�شار �إليه على اخت�صا�صها بالآتي :
" � - 1إجــراء الدرا�سات العلمـية والبـحوث الفنية والتجارب وامل�شروعات
التطبيقــية يف خمتــلف املجــاالت والظواهــر االجتماعــية بال�سلطنة
لتهيـئة فـر�ص التـطور االجتـماعي للمواطـنني وتوفري مقومات احلياة
الكرمية لهم .
 - 2و�ضـع اخلطـط والربامـج للرعايـة االجتماعـية للأفـراد والأ�سـر  ،وتقدمي
الإعانات املادية املنا�سبة لهم  ،وفقا لل�سيا�سات املعتمدة .
 - 3العمل على حت�سني �أحوال �أ�سر ال�ضمان االجتماعي من جميع النواحي
ال�سكنية واالقت�صادية واالجتماعية .
 - 4النهــو�ض باملجتـمعات املحـلية بال�سلطـنة مبـا يتنا�سب مع ظروف كل
منهـا  ،وتعـميق امل�شاركـة احلكومـية والأهلـية فـي امل�شروعات التنموية
واالجتماعية  ،وذلك بالتعاون مع خمتلف �أجهزة الدولة " .
.............................
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� - 7إعــداد البحـوث االجتماعية اخلا�صة بدرا�سة حاالت الأحداث اجلانحني
�أو املعر�ضني لالنحراف وغري ذلك من املجاالت الأخرى  ،واقرتاح النظم
والت�شريعات املتعلقة بالأحداث والإ�شراف على امل�ؤ�س�سات االجتماعية
اخلا�صة برعايتهم .
 - 8الت�صدي لظاهرة الت�سول والعمل على احلد من انت�شارها .
 - 9العمل على تو�سيع قاعدة العمل االجتماعي التطوعي .
............................. ..
 - 13تنظيــم جمــع املــال مــن اجلمهور عن طريق �إقامة احلفالت والأ�سواق
اخلريية � ،أو غري ذلك من و�سائل جمع املال ل�صالح �أوجه اخلري والرب".
ووفقا للمر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/37بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتبية
والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي ف�إنها تخت�ص بالآتي :
"  - 1حتديد الآليات والو�سائل املنا�سبة لتوثيق العالقة بني البيت واملدر�سة .
............................. ..
 - 2العمل على �ضمان ت�أييد ودعم كافة قطاعات املجتمع لربامج تطوير
الرتبية والتعليم .
� - 3إ�صدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذه االخت�صا�صات " .
وين�ص املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/91ب�ش�أن حتديد اخت�صا�صات حمافظة
م�ســقط واعتمــاد هيكلــها التنظيــمي فـي املـادة الأولـى منه علـى �أن  " :حتــدد
اخت�صا�صات حمافظة م�سقط وفقا للملحق رقم ( )1املرافق" .
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وتنـ�ص املـادة الثالثة منه على �أن  " :ي�صدر وزير الدولة وحمافـظ م�سـقط
اللوائح والقرارات الالزمة لتنـفيذ �أحكام هذا املر�سوم" .
وين�ص امللحق رقم ( )1ب�ش�أن اخت�صا�صات حمافظة م�سقط املرفق باملر�سوم
ال�سلطاين امل�شار �إليه على اخت�صا�ص املحافظة مبا يلي :
"  - 1الإ�شراف الإداري على �ش�ؤون الواليات باملحافظة والعمل على تنميتها .
 - 2امل�شاركة مع اجلهات املخت�صة يف �إعداد وتنفيذ اخلطط الإمنائية املتعلقة
بواليات املحافظة .
 - 3الوقوف على �ش�ؤون القبائل بالواليات التابعة للمحافظة وحل النزاعات
املتعلقـة بـها  ،وحـل م�شاكـل املواطنـني والعمـل على توفري احتياجاتهم
وفق النظم املتبعة .
 - 4الإ�شــراف علـى تطبـيق ال�سنن والأعراف املتبعة يف ال�صيد بالواليات
التابعة للمحافظة .
 - 5تعيني ال�شيوخ والر�شداء يف حدود واليتها ممن ترى فيهم الكفاءة لتويل
امل�س�ؤولية ومتابعة �أعمالهم  ،و�إعفائهم من امل�س�ؤولية .
 - 6تر�شيح ممثلي واليات املحافظة لع�ضوية املجل�س البلدي بناء على طلب
اجلهات املخت�صة .
 - 7ت�شكيل اللجان املخت�صة بالواليات والإ�شراف عليها ومتابعة �أعمالها
بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة .
 - 8تنفيـذ ال�سيا�سـة احلكومـية املعتمدة فيما يتعلق باالخت�صا�صات ال�سابقة
بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املخت�صة " .
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وحيث �إن مفاد ما تقدم �أن وزارات الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية  ،والتنمية
االجتماعية  ،والرتبية والتعليم  ،وال�صحة تعد من �ضمن وحدات اجلهاز الإداري
للدولة وتخت�ص مبا �أ�سند �إليها مبوجب املرا�سيم ال�سلطانية �أرقام  99/6و2002/38
و  2003/32و  ، 2008/37ويت�سع نطاق عمل تلك الوزارات لي�شمل حدود �سلطنة
عمان مبا فيها حمافظة م�سقط  ،وتخت�ص بجملة من االخت�صا�صات املن�صو�ص
عليهـا فـي املرا�سـيم املحددة الخت�صا�صاتها  ،ويف �سبيل �أداء املهام املنوطة
بها يجــوز لتـلك الوزارات �إن�شـاء جلـنة �أو �أكثـر ذات طابـع خدمي �أو توعوي
�أو فنـي متخ�صــ�ص لتقــوم ب�أعــمال حمــددة دائــمة �أو م�ؤقتـة مـما ينـدرج
بطبيعة احلال فـي اخت�صا�صاتهــا املقــررة قانونــا  -النوعيـة املن�صو�ص عليها
يف املرا�سيم املــ�شار �إليهــا واملكانــية ويقــ�صد بهـا النطــاق اجلغرافــي ل�سلطنة
عمــان  -وال ريـب فـي �أن لهــا احلـق فـي اال�ستعانـة مبـن تراه منا�سبـا مـن ذوي
اخلبـرة واملخت�صـني وال �سيــما موظفــي وحـدات اجلهاز الإداري الأخرى ومن
بينها حمافظة م�سقط  ،وذلك بعد التن�سيق معها  ،كل ذلك يف �إطار ممار�سة
اخت�صا�صاتها النوعية واملكانية املقررة قانونا  ،ويف جميع الأحوال تكون هذه
اللجان تابعة للوزارات امل�شكلة لها وم�س�ؤولة عنها وعن �أعمالها .
ووفــقا للمر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2008/91فـ�إن حمافظـة م�سقط  -والذي
ير�أ�سها وزير الدولة وحمافظ م�سقط  -تخت�ص بعدة اخت�صا�صات نوعية حمددة
على النحو املبني بامللحــق رقــم ( )1املرافـق للمر�سـوم امل�شـار �إليـه  ،وتـدور جمـيعها
حـول الإ�شراف الإداري على �ش�ؤون الواليات وامل�شاركة يف �إعداد وتنفيذ اخلطط
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الإمنائيـة لهــا  ،والوقــوف علــى �شــ�ؤون القبائــل وحــل نزاعاتهــا والإ�شــراف
علـى تطبيـق ال�سـنـن والأعـراف املتبـعة فـي ال�صيـد  ،وتعيـني ال�شـيوخ والر�شـداء
وتر�شيــح ممثلي الواليات لع�ضوية املجلـ�س البلـدي وتنفيـذ ال�سيا�سـة احلكومـية
املعتـمدة فـي كل ما �سبـق  ،هـذا بالإ�ضافــة �إلـى اخت�صا�صــها بت�شكـيل اللجـان
املختـ�صة بالواليــات والإ�شراف عليها ومتابعة �أعمالهــا  ،وملا كان ت�شكيل اللجان
علـى النحـو املتقــدم ال ميــثل اختـ�صا�صا فـي ذاته و�إمنا هـو يف الأ�صـل و�سيـلة
يتــم مـن خاللـها ممار�سـة االخت�صا�صـات املنوطـة بهـا  ،ومـن ثـم يجـب حملـه
على ذلك  ،والقول ب�أنها تخت�ص بت�شكيل اللجان املخت�صة بالواليات واملعنية ب�أحد
االخت�صا�صـات النوعـية املن�صـو�ص عليهـا فـي املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم 2008/91
وداخــل نطاقهــا اجلغرافـي املحـدد  ،و�آية ذلـك �إن امل�شـرع �أردف ذلـك بعبـارة :
" والإ�شراف علــيها ومتابعة �أعمالها "  ،وهـو ما يع�ضد التف�سري ال�سابق باعتبار
�أن اجلهة التي متلك الإ�شراف على عمل اللجنة ومتابعة �أعمالها ينبغي  -وبطبيعة
احلال � -أن تكون هي اجلهة الفنية املعنية بالأمر ذاته � ،إذ ال يعقل �أن ترغب وزارة
ال�صحة مثال يف ت�شكيل جلنة تعنى بدرا�سة ظاهرة �صحية يف النطاق اجلغرايف
ملحافظة م�سقط  -والذي هو يف ذات الوقت يدخل يف نطاقها اجلغرايف �أي�ضا -
فتطلب من وزير الدولة وحمافظ م�سقط ت�شكيل هذه اللجنة بل الإ�شراف عليها
ومتابعة عملها  ،فالقول بذلك يفتقر �إىل املنطق القانوين ال�سليم  ،وبناء عليه
ي�ضحى �سائغا القول ب�أن لكل جهة �أ�سند �إليها امل�شرع اخت�صا�صات معينة يف نطاق
جغرافـي حمـدد �أن ت�شـكل ما ت�شـاء مـن اللجـان  ،والتــي مـن خاللــها متــار�س
�إحـدى امل�سائــل التـي تنـدرج فــي اخت�صا�صاتهـا ولهـا �أن ت�ستعـني مبـن ت�شاء
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من املخت�صني وذوي اخلربة ال �سيما العاملني يف وحدات اجلهاز الإداري للدولة
الأخرى بعد التن�سيق مع هذه اجلهات احرتاما و�إعماال لقواعد االخت�صا�ص دون
�أن يثار يف هذا ال�ش�أن القول بوجود تعار�ض يف االخت�صا�صات � ،إذ �إن لكل منهم
�سنده القانوين يف �إن�شاء هذه اللجان وكل جلنة تختلف عن الأخرى وتبا�شر
عملها حتت �إ�شراف اجلهة املعنية وترفع تقاريرها �إىل الوزير املعني  ،ومن ثم
ت�ضحى اجلهة املعنية بت�شكيل اللجان م�س�ؤولة عنها وعن �أعمالها .
بذلك انتهى الر�أي �إىل عدم اخت�صا�ص وزير  ...........ب�إ�صدار قرار ت�شكيل
جلان  :الأوقاف وبيت املال والزكاة  ،وال�صحية  ،والتنمية االجتماعية  ،وجمل�س
الآباء والأمهات العاملة مبكاتب �أ�صحاب ال�سعادة الوالة باملحافظة �أو الإ�شراف
عليها �أو متابعة عملها باعتبار �أن هذه اللجان تظل تابعة للوزارات امل�شكلة لها
وهي املخت�صة بت�شكيلها وامل�س�ؤولة عنها وعن �أعمالها .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و2013/1746/1/38 /م) بتاريخ 2013/9/19م
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()52
بتاريخ 2013/9/29م
موظف  -حظر النظام الأ�سا�سي للدولة اجلمع بني ع�ضوية جمل�س ال�شورى وتويل
الوظائف العامة  -تنتهي خدمة املوظف من تاريخ �إعالن نتائج االنتخابات .
حظر النظام الأ�سا�سي للدولة مبوجب املادة ( )58مكررا ( )18اجلمع بني ع�ضوية
جمل�س ال�شورى  ،وتويل الوظائف العامة  -يرتتب على انتخاب �أحد املوظفني
العموميــني لع�ضويــة املجلـ�س اعتـبار خدمته منتهية من تاريخ �إعالن النتائج -
يف حالة الطعن يف �صحة ع�ضويته يظل حمتفظا بوظيفته دون �صرف راتبه �إىل
حني �صدور حكم نهائي يف الطعن � -إذا �صدر احلكم ببطالن ع�ضويته و�إلغاء قرار
فوزه عاد �إىل وظيفته و�صرف له راتبه من تاريخ عودته للعمل � ،أما �إذا رف�ض
الطعن اعتربت خدمته منتهية من تاريخ �إعالن النتائج  ،ومينح معا�شا ا�ستثنائيا
يحدده القانون �شريطة �أن تكون له يف هذا التاريخ مدة خدمة حم�سوبة يف
املعا�ش ال تقل عن ع�شر �سنوات ميالدية  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم .................................. :
بتاريخ  ...........املوافق  ...................ب�ش�أن الإفادة عن الإجراء
الواجــب اتباعــه عنــد تطبــيق مـا انتهـت �إليه فتوى وزارة ال�ش�ؤون القانونية
رقم  .............................. :بتاريخ  .......................ب�ش�أن
عدم جواز اجلمع بني ع�ضوية �سعادة  .................... /مبجل�س ال�شورى ،
وعمله ب�شركة  ...................اململوك ر�أ�س مالها بالكامل للحكومة .
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نفيد معاليكم ب�أن املادة ( )58مكررا ( )18من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/101واملعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/99تن�ص
على �أنه  " :ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س ال�شورى  ،وتويل الوظائف العامة ،
ف�إذا مت انتخاب �أحد املوظفني العموميني لع�ضوية املجل�س اعتربت خدمته منتهية
مــن تاريـخ �إعالن النتائـج  ،ويف حالة الطعن يف �صحة ع�ضويته يظل حمتفظا
بوظيفته دون �صرف راتبـه �إىل حني �صـدور حكم نهائي فـي الطعن  ،ف�إذا �صــدر
احلكم ببطالن ع�ضويته و�إلغـاء قـرار فـوزه عــاد �إلـى وظيــفته و�صـرف لـه راتــبه
من تاريخ عودته للعمل � ،أما �إذا رف�ض الطعن اعتربت خدمته منتهية من تاريخ
�إعــالن النتائــج  ،ومينـح معا�شـا ا�ستثنائيـا يحــدده القانـون �شريطـة �أن تكون
له يف هذا التاريخ مدة خدمة حم�سوبة يف املعا�ش ال تقل عن ع�شر �سنوات
ميالدية "  ،ومن ثم ف�إن خدمة املعرو�ضة حالته  ........................تعترب
منتهية من تاريخ �إعالن نتيجة فوزه بع�ضوية جمل�س ال�شورى يف �ضوء �صراحة
حكـم هـذه املـادة  ،مـع عـدم الإخـالل بحقوق كل منهما وفقا للقوانني والأنظمة
املعمول بها .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و2013/1807/1/20 /م) بتاريخ 2013/9/29م
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()53
بتاريخ 2013/9/29م
قرار �إداري � -سحب القرارات الفردية املعيبة  -ميعاد ال�سحب  -فوات هذا امليعاد
يجعل القرار املعيب ح�صينا من ال�سحب والإلغاء .
ا�ستقر �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية �إىل �أن ثمة التزاما قانونيا يقع على عاتق
جهة الإدارة يقت�ضي منها �سحب القرارات الفردية التي ت�صدرها باملخالفة لأحكام
القانون خالل الأجل املقرر للتظلم من القرارات الإدارية النهائية  ،واملحدد مبوجب
�أحكام املادة ( )9من قانون حمكمة الق�ضـاء الإداري  -يتعـذر علـى جهـة الإدارة
�سحب القرارات الإدارية املعيبة بعد م�ضي (� )60ستني يوما من تاريخ �صدورها
ما لـم تنطـو تلـك القـرارات علـى عـيب ج�سـيم مـن �ش�أنـه �أن ينـحدر بالقـرار
الإداري �إىل درجــة االنعــدام � ،أو كانت تـلك القــرارات متحــ�صلة نتيــجة غــ�ش
�أو تدليـ�س مــن جانـب مـن �صـدرت يف �ش�أنـهم � -أ�سا�س ذلك  -حتقيق امل�صلحة
العامة التي تقت�ضي ا�ستقرار الأو�ضاع القانونية  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ................... :بتاريخ ..................
املوافق  ...................ب�ش�أن طلب الر�أي القانوين حول مدى �صحة القرار
ال�صادر مبنح عالوتني ت�شجيعيتني لكل من املوظف ، .................... /
واملوظف . .................
وتتلخــ�ص وقائــع املو�ضـوع ح�سبـما هـو وارد يف كتاب �سعادتكم و الأوراق
املرفقة به يف �أنكم قد �أ�صدرمت القرار رقم ( )..........................مبنح
كل من املوظف  ، .................... /واملوظف ، ................... /
عالوتني ت�شجيعيتني ابتداء من تاريخ  ، ............وذلك يف �إطار مكاف�أة
املجيدين بالهيئة ملا يقومون به من مهام ا�ستثنائية .
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وبعــد م�ضـــي ( )73ثالثــة و�سبعـــني يومــا مــن تاريــخ �صــدور القـــرار
( ).................تبني للهيئة �أن املوظف  ......................... /كان
قد حت�صل على تقدير جيد يف تقومي �أدائه الوظيفي  ،كما تبني للهيئة بعد مرور
ثالثة �أ�شهر من تاريخ �صدور القرار امل�شار �إليه �أن املوظف  ..........مل مي�ض
على تاريخ نقله �إىل الهيئة بتاريخ � ..........سنة  ،الأمر الذي يعد يف كلتا
احلالتني املعرو�ضتني خمالفا ملا ق�ضت به املادة ( )57من الئحة �ش�ؤون موظفي
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادرة بالقرار رقم . 2011 /404
ويف �ضوء ما �سلف من بيان ف�إن الهيئة العامة  ...............ت�ستطلع
الــر�أي فــي مـدى جـواز �سحـب �أو تعديل القرار امل�شار �إليه ملخالفته �أحكام الئحة
�ش�ؤون املوظفني بالهيئة .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )6من قانون حمكمة الق�ضاء الإداري ال�صادر
باملر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  99/91معــدال باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـم 2009/3
تنــ�ص علــى �أن  " :تختــ�ص حمكمــة القــ�ضاء الإداري  -دون غريهـا  -بالف�صـل
فــي اخل�صومــات الإداريــة  ،ومنها الآتـي :
�أ  -الدعاوى التي يقدمها املوظفون العموميون مبراجعة القرارات الإدارية
النهائية املتعلقة ب�سائر �ش�ؤونهم الوظيفية .
ب . "..... -
كما تن�ص املادة ( )9من ذات القانون على �أنه  " :ال تقبل الدعاوى املتعلقة
باخل�صومات الإدارية التي ن�ش�أت قبل تاريخ العمل بهذا القانون والدعاوى املقدمة
من �أ�شخا�ص لي�ست لهم فيها م�صلحة �شخ�صية .
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كما ال تقبل الدعاوى املن�صو�ص عليها يف البندين رقمي ( )2 ،1من املادة ()6
�إذا ُق ِّدمت ر�أ�سا �إىل املحكمة قبل التظلم �إىل اجلهة الإدارية التي �أ�صدرت القرار �أو
اجلهة الرئا�سية .
ويقــدم التظــلم خـالل (� )60ستـني يومـا مـن تاريخ �إخطار �صاحب ال�ش�أن
بالقــرار �أو علــمه بــه علمــا يقينــيا  ،ويجـب البت يف التظلم خالل ( ) 30ثالثني
يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي الثالثني يوما املذكورة دون �أن جتيب عليه
اجلهة املتظلم �إليها مبثابة رفـ�ضه .
وترفــع الدعــوى خـالل (� )60ستـني يومـا مـن تاريخ �إخطار املتظلم بنتيجة
البـت يف تظلمه � ،أو من تاريخ انق�ضاء الثالثني يوما املقررة للبت يف التظلم دون
�أن جتيب عليه اجلهة املتظلم �إليها .
وترفع الدعوى يف احلالة املن�صو�ص عليها يف البند رقم ( )3من املادة ()6
خالل �ستني يوما من تاريخ �إخطار �صاحب ال�ش�أن بالقرار �أو علمه به علما يقينيا ".
وتن�ص املادة ( )57من الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
ال�صادرة بالقرار رقم  2011/404على �أنه  " :يجوز بقرار من الرئي�س منح املوظف
عالوة ت�شجيعية �أو �أكرث بفئة العالوة الدورية املقررة لدرجة وظيفته  ،وذلك وفقا
لل�شروط الآتية :
�أ � -أن يتوافر لدى الهيئة اعتماد مايل ي�سمح بذلك .
ب � -أن يكون املوظف قد �أم�ضى �سنة على الأقل يف خدمة الهيئة .
ج � -أن يكون تقرير تقومي �أدائه الوظيفي الأخري مبرتبة جيد جدا على الأقل ،
و�أن يكون قد بذل جهدا مميزا �أو حقق اقت�صادا يف النفقات �أو رفعا
مل�ستوى الأداء .
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وال يجوز منح املوظف �أكرث من �أربع عالوات يف الدرجة الواحدة  ،وال يحول
منح هذه العالوة من ا�ستحقاق العالوة الدورية يف موعدها " .
وي�ستفــاد مـن نـ�ص املادة ( )6من قانون حمكمة الق�ضاء الإداري امل�شار �إليها
�أن قانون حمكمة الق�ضاء الإداري  -يف �إطار تنظيمه حلق التقا�ضي املكفول وفقا
لأحكام النظام الأ�سا�سي للدولة  -قد عقد االخت�صا�ص ملحكمة الق�ضاء الإداري دون
غريها للف�صل يف اخل�صومات الإدارية ذات ال�صلة بالدعاوى التي يقدمها املوظفون
العموميون مبراجعة القرارات النهائية ال�صادرة ب�سائر �ش�ؤونهم الوظيفية � ،إال �أنه
و�ضـع قـيدا على املوظفني يف ممار�ستهم لهذا احلق وهو وجوب مراعاة الأو�ضاع
املقررة يف املادة ( )9من قانون حمكمة الق�ضاء الإداري الذي ا�ستوجب التظلم
جلهة الإدارة �سواء كان التظلم والئيا �أو رئا�سيا .
كمــا �أن امل�ستقــر عليـه فـي �إفـتاء وزارة ال�شـ�ؤون القانونية  ،ف�ضال عن ق�ضاء
حمكمة الق�ضاء الإداري �إىل �أن ثمة التزاما قانونيا يقع على عاتق جهة الإدارة
يقت�ضي منها �سحب القرارات الفردية التي ت�صدرها باملخالفة لأحكام القانون
خالل الأجل املقرر للتظلم من القرارات الإدارية النهائية  ،واملحدد مبوجب �أحكام
املادة ( )9من قانون حمكمة الق�ضاء الإداري  ،وذلك حتقيقا للم�صلحة العامة التي
تقت�ضي ا�ستقرار الأو�ضاع القانونية  ،ومن ثم يتعذر على جهة الإدارة �سحب تلك
القرارات الإداريـة املعيبـة بعـد م�ضـي (� )60ستـني يـوما من تاريخ �صدورها ما مل
تنطو تلك القرارات على عيب ج�سيم من �ش�أنه �أن ينحدر بالقرار الإداري �إىل درجة
االنعـدام � ،أو كانــت تــلك القرارات متحـ�صلة نتيجة غ�ش �أو تدلي�س من جانب
من �صدرت يف �ش�أنهم تلك القرارات .
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وبتطبيق ما �سلف على الواقعة املعرو�ضة ف�إنه ملا كانت تلك القرارات قد
�صــدرت مــن ال�سلــطــة املختــ�صـة ب�إ�صــدارها واملتمــثلة فـي رئيــ�س الهيــئة
العامـــة  ، ............ومل يلحقها �أي عيب من العيوب التي من �ش�أنها النزول
بالقرارات الإدارية �إىل درجة االنعدام  ،كما �أنه مل يتبني من الأوراق وقوع غ�ش
�أو تدلي�س مار�سه املوظفان املعرو�ضة حالتهما دفع جهة الإدارة لإ�صدار القرار
مب�ضي (� )60ستني يوما من تاريخ
حمل طلب الر�أي  ،ف�إن القرار يكون قد حت�صن ّ
�صدوره  ،ويتعذر على الهيئة العامة � ...............سحبه  ،وال ينال من ذلك
خمالفة القرار للبند (ج) من املادة ( )57بالن�سبة للموظف  ، ............. /والبند
(ب) بالن�سبة للموظف  ، ............................ /باعتبار �أن املخالفتني
املذكورتني لي�س من �ش�أنهما النزول بالقرار (� ).............إىل درجة االنعدام .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم جواز قيام الهيئة العامة  .......ب�سحب �أو تعديل
القرار رقم ( ).........امل�شار �إليه  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق/م و2013/1805/1/59/م) بتاريخ 2013/9/29م
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()54
بتاريخ 2013/10/27م
موظـف  -الهيـئة العامـة للكهربـاء واملـياه � -إجازة اعتياديـة  -كيفـية احت�سـاب
التعوي�ض النقدي عن الإجازة االعتيادية .
ي�ستحــق املوظـف بالهيـئة العامـة للكهربـاء واملـياه طبـقا لأحكـام الئحـة �شـ�ؤون
املوظفني ال�صادرة بالقرار الإداري رقم  2010/2تعوي�ضا نقديا بواقع راتب كامل
عن يومني مقابل كل يوم عن القدر الزائد على ر�صيده من الإجازات االعتيادية
اجلائز قانونا االحتفاظ به طبقا لأحكام الالئحة  -يكون احت�ساب التعوي�ض النقدي
وفقا للراتب الكامل املقرر للدرجة الوظيفية التي كان ي�شغلها املوظف يف تاريخ
ن�شوء حقه يف هذا التعوي�ض  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ...................... :بتاريخ .............
املوافق  ..................................ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول
الراتب الذي يتم على �أ�سا�سه احت�ساب التعوي�ض النقدي عن الإجازة امل�ستحقة
للموظف  .................. /يف �ضوء فتوى وزارة ال�شـ�ؤون القانونيــة رقــم
(و�ش ق  /م و 2013 /1567/1/58 /م) ال�صــادرة بتاريخ 2013/8/21م يف هذا ال�ش�أن .
وتخل�ص وقائع املو�ضوع يف �أنه قد �سبق لوزارة ال�ش�ؤون القانونية �أن �أ�صدرت
الفتوى رقم (و�ش ق  /م و2013 /1567/1/58 /م) والتي انتهت فيها �إىل التزام الهيئة
العامة  ..........ب�أن ت�ؤدي للفا�ضل  ................ /تعوي�ضا نقديا عن القدر
الزائد على ر�صيده من الإجازات االعتيادية اجلائز قانونا االحتفاظ به  ،ومقداره
(� )47سبعة و�أربعون يوما .
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وبناء عليه قامت الهيئة ب�إ�صدار القرار الإداري رقم ( ).............بتعوي�ض
املذكور عن ر�صيد �إجازاته وعددها (� )47سبعة و�أربعون يوما  ،وملا كان املذكور قد
متت ترقيته �إىل الدرجة اخلام�سة اعتبارا من  ، ...........ف�إنكم تطلبون الر�أي
حول الراتب الذي يتم احت�ساب التعوي�ض وفقا له .

وردا على ذلك نفيد :
بـ�أن املـادة ( ) 159مـن الئـحة �شـ�ؤون املوظفـني للهيـئة العامة للكهرباء واملياه
ال�صــادرة بالقــرار الإداري رقـم  2010/2تنــ�ص علــى �أنــه  " :دون الإخــالل بحق
املوظف فـي احل�صـول علـى ا�ستحقاقـه من الإجـازة االعتيادية وفقا حلكم املادتني
( )158 ، 157من هذه الالئحة  ،يجوز لرئي�س الهيئة بناء على مقت�ضيات م�صلحة
العمـل �إنهـاء الإجازة االعتيادية املرخـ�ص لـه بهـا وا�ستدعــا�ؤه ملبا�شــرة عمــله ،
ويف تلك احلالة يجب تعوي�ض املوظف عن ا�ستحقاقه من الإجازة االعتيادية
بـبدل نقـدي يعـادل مـقداره راتـب يومـني مـن راتبه الكامـل عن كل يوم من تلك
املدة  ،وذلك يف حالة �سقوط حقه يف الإجازة ب�سبب تعذر تطبيق حكم املادتني
املذكورتني يف �ش�أنها ".
وحيــث �إن وزارة ال�شــ�ؤون القانونـــيـة قـــد انتهـــت فــي فتواهـــا رقــــم :
(و �ش ق  /م و 2013/1567/1/58 /م) امل�شـار �إليهـا �إلـى التـزام الهيئة ب�أن تــ�ؤدي
للفا�ضل  ......................... /تعوي�ضا نقديا عن القدر الزائد على ر�صيده
من الإجازات االعتيادية اجلائز قانونا االحتفاظ به  ،ومقداره (� )47سبعة و�أربعون
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يوما  ،وا�ستندت يف ذلك �إىل اكتمال دورة �سقوط احلق يف التمتع بهذا القدر
الزائد بحلول الأول من يناير 2011م ثم الأول من يناير 2012م دون متتع املذكور به
ملقت�ضيات م�صلحة العمل  ،وبالتايل ا�ستحقاقه تعوي�ضا نقديا بواقع راتب كامل
عــن يوميـن مقابـل كـل يـوم  ،ومن ثــم ف�إن ا�ستحقاق املعرو�ضة حالته للتعوي�ض
النقدي امل�شار �إليه يكون من�سوبا �إىل الراتب الكامل املقرر للدرجة الوظيفية التي
كان ي�شغلها يف تاريخ ن�شوء حقه يف هذا التعوي�ض  ،وهو الأول من يناير 2012م .
لــذا انتهـى الـر�أي �إلـى �أن ا�ستحقاق الفا�ضل  .................. /التعوي�ض
النقدي عن القدر الزائد من ر�صيد الإجازات االعتيادية اجلائز قانونا االحتفاظ به ،
ومقداره (� )47سبعة و�أربعون يوما  ،يكون وفقا للراتب الكامل املقرر للدرجة
الوظيفية التي كان ي�شغلها يف تاريخ ن�شوء حقه يف التعوي�ض  ،وذلك يف الأول
من يناير 2012م .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و 2013/1952/1/58/م) بتاريخ 2013/10/27م
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()55
بتاريخ 2013/11/13م
وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -اخت�صا�صها مبراجعة العقود الإدارية  -التفاو�ض مع
املتناق�صني بعد فتح مظاريف العطاءات يعد خمالفا لن�ص املادة ( )33من قانون
املناق�صات .
�أخ�ضع امل�شرع م�شاريع العقود وااللتزامات املراد التوقيع عليها من قبل اجلهات
احلكومية املخت�صة للمراجعة من قبل وزارة ال�ش�ؤون القانونية ملمار�سة �سلطتها
الرقابية على تلك امل�شاريع بهدف الت�أكد من �سالمة الإجراءات التمهيدية ال�سابقة
على �إبرام العقود واتفاقها مع القوانني واللوائح ال�سارية يف هذا ال�ش�أن  -كذلك
الت�أكد من �أن الأحكام التي تت�ضمنها تلك امل�شاريع تتفق مع القوانني وحتقق م�صلحة
احلكومة  -قيام جمل�س املناق�صات �أو اجلهة املعنية بالتفاو�ض مع املتناق�صني بعد
فتـح مظـاريف العطاءات يعد خمالفا لن�ص املادة ( )33من قانون املناق�صات �إال
�إذا كـان هـذا التفـاو�ض مـع املتناقـ�ص �صاحب العطاء الأقل وكان عطا�ؤه مقرونا
بتحفظ �أو حتفظات وذلك للتنازل عن حتفظاته � -أثر ذلك  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم ................................. :
امل�ؤرخ ...........املوافق  ............ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين فيما
�إذا كان تنويه وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -ب�ش�أن خمالفة الدخول يف مفاو�ضات مع
�أي من املتناق�صني بعد فتح املظاريف �إال �إذا كان العطاء مقرونا بتحفظات  ،وذلك
للتنازل عن حتفظاته وفقا لن�ص املادة ( )33من قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطانــي رقــم ( - )2008/36يحــول دون ا�ستكــمال �إجــراءات امل�صـادقة املالية
علــى العقــود التي يـتم �إ�سنادهــا بعد التفاو�ض وتخفي�ض �سعرها  ،وطلب درا�سة
مو�ضوع التفاو�ض من كافة جوانبه مبا يحقق امل�صلحة العامة .
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نفيد معاليكم ب�أن املادة ( )1من املر�سوم ال�سلطاين رقم  76/48ب�ش�أن توقيع
املعامالت املالية اخلارجية والداخلية تن�ص على �أنه  " :فيما عـدا مــا يــتم توقيــعه
من �صاحب اجلاللة ال�سلطان �أو من يفو�ضه جاللته يف توقيعه تفوي�ضا خطيا ،
ف�إن جميع العقود وااللتزامات التي تربم با�سم �صاحب اجلاللة �أو نيابة عنه �أو
با�سم حكومة ال�سلطنة �أو نيابة عنها  ،والتي تخ�ضع لأحكام هذا املر�سوم ال يعتد
بها وال تنتج �أثرها قبل ال�سلطنة ما مل يتم توقيعها وفق �أحكام هذا املر�سوم �أو
ي�صدر ب�إجازتها قرار خا�ص من �صاحب اجلاللة ال�سلطان".
وتنــ�ص املـادة ( )3مـن ذات املر�سـوم املعدلـة مبوجب املر�سومني ال�سلطانيني
رقمي  94/80و  97/23على �أن  " :يخ�ضع توقيع العقود وااللتزامات امل�شار �إليها
فــي املــادة ( )2مـن هـذا املر�سـوم للقواعــد الآتـية �سـواء بالن�سبة للتعاقد الأ�صلي
�أو تعديالته :
�أ  -العقــود �أو االلتزامات التي تبلغ قيمتها ( )250000مائتني وخم�سني �ألف
ريال عماين ف�أكرث 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 خا�صا يف كل حالة على حدة .
كمــا توقـع العـقود �أو االلتزامـات التـي تـبلغ قيمتـها ( )500000خم�سمائــة
�ألف ريال عماين ف�أكرث من الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية �أو ممن يفو�ضه
كتابة."...
ويق�ضي املر�سوم ال�سلطاين رقم  94/14ب�أن وزارة ال�ش�ؤون القانونية تخت�ص
مبراجعة العقود التي يرتتب عليها التزامات مالية على الدولة جتاوز ن�صف مليون
ريال عماين  ،قبل توقيعها من �أية وحدة حكومية وذلك طبقا لأحكام املادة ()24
من قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة .
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وتق�ضي املادة ( )24من قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطانــي رقــم  75/26ب�أن يت�ضــمن الر�أي القانونــي ال�صـادر من وزارة ال�ش�ؤون
القانونية على الأقل العنا�صر الآتية :
�أ  -اتفــاق العقد مع املرا�سيم والقوانني ال�سارية .
ب  -اتفــاق االلتزامــات القانونيــة املن�صــو�ص عليها يف العقد مع م�صلحة
الدولة .
ج  -حتديد الإجراءات املطلوبة لإبرام العقد �إبراما نهائيا .
......................
وينــ�ص البــند ( )2مـن املــادة ( )39مـن قانـون املناق�صات ال�صـادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2008/36واملعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/19على �أنه " :يجوز
�إلغاء املناق�صات بعد �صدور قرار الإ�سناد وقبل التوقيع على العقد بقرار م�سبب
من املجل�س �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك � ،أو بناء على تو�صية اجلهات املعنية
التي يتعني عليها �أن تو�ضح للمجل�س الأ�سباب التي ت�ستند �إليها يف طلب الإلغاء".
ومفاد الن�صو�ص �سالفة الذكر �أن امل�شرع �أخ�ضع م�شاريع العقود وااللتزامات
املراد التوقيع عليها من قبل اجلهات احلكومية املخت�صة للمراجعة من قبل وزارة
ال�شـــ�ؤون القانونـيــة ملمار�ســة �سلطتهــا الرقابــية علـى تلـك امل�شاريــع بهـدف
الت�أكــد مــن �سالمـة الإجراءات التمهـيدية ال�سابـقة على �إبرام العقود واتفاقها
مع القوانني واللوائح ال�سارية يف هذا ال�ش�أن  ،وكذلك الت�أكد من �أن الأحكام التي
تت�ضمنها تلك امل�شاريع تتفق مع القوانني وحتقق م�صلحة احلكومة .
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وملــا كـان ذلـك  ،ومن منطلق �إعمال اخت�صا�صاتها املحددة مبوجب املر�سوم
ال�سلطاين رقم  94/14فقد قامت وزارة ال�ش�ؤون القانونية م�ؤخرا عند مراجعتها
لعدد من م�شاريع العقود بت�ضمني ر�أيها ال�صادر وفقا للمادة ( )24من قانون تنظيم
اجلهــاز الإداري للدولــة امل�شـار �إليـه تنويـها يفيد ب�أن قيام جمل�س املناق�صات �أو
اجلهـة املعنـية  -بح�ســب الأحــوال  -بالتفاو�ض مع املتناق�صني بعد فتح مظاريف
العطاءات يعد خمالفا لن�ص املادة ( )33من قانون املناق�صات امل�شار �إليه �إال �إذا كان
هذا التفاو�ض مع املتناق�ص �صاحب العطاء الأقل  ،وكان عطا�ؤه مقرونا بتحفظ �أو
حتفظات  ،وذلك للتنازل عن حتفظاته .
ويف �ضوء ما �سبق  ،و�إذ ت�ستطلعون الر�أي فيما �إذا كان تنويه وزارة ال�ش�ؤون
القانونية �سالف الذكر يحول دون ا�ستكمال �إجراءات التوقيع على العقود حمل
التنويه من قبل املخت�صني بالتوقيع بوزارة . .......
نفيد ب�أن مالحظات وزارة ال�ش�ؤون القانونية حول خمالفة جمل�س املناق�صات
�أو اجلهــة املعنـية  -بحـ�سب الأحـوال -لنـ�ص املـادة ( )33مـن قانــون املناق�صـات
جــاءت علــى �سبــيل التنويـه لتنبيه اجلهات املخت�صة �إىل وجود ممار�سة خاطئة
يف �إجراءاتها تنطوي على خمالفة قانونية  ،وذلك بهدف تفادي اجلهة الوقوع
فـي تلك املخالفـة م�ستقبـال  ،وجتنب تعر�ض قرار الإ�سناد للإلغاء فيما لو طعن
يف القرار املعيب �أمام الق�ضاء  ،ملا كان كذلك  ،وكانت وزارة ال�ش�ؤون القانونية
قد ارت�أت  ،لدواعي االعتبارات العملية وحتقيق امل�صلحة العامة � ،إرجاء ت�ضمني
�آرائها القانونية ال�صادرة ب�ش�أن م�شاريع العقود التي انطوت �إجراءات �إ�سنادها
على خمالفة لن�ص املادة ( )33من قانون املناق�صات توجيها يلزم اجلهة املخالفة
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بت�صحيح الو�ضع و�سحب قرار الإ�سناد املعيب  ،وذلك حتى يتم �إعطاء اجلهات
املخت�صة فر�صة لت�صحيح �إجراءاتها م�ستقبال مبا يتفق و�أحكام القانون  ،ومن ثم
ف�إنه لي�س ثمة مانع من امل�ضي قدما يف �إجراءات التوقيع على العقود من قبل
املخت�صني بوزارة . ...........
�أمـا فيمـا يتعلـق بطـلب درا�سـة مو�ضـوع التفـاو�ض من كافة جوانبه بهدف
الو�صول �إىل ما يحقق امل�صلحة العامة وخا�صة �أن التفاو�ض على الأ�سعار يكون
غالبا مع ال�شركة التي مت اختيارها لتنفيذ العمل للح�صول على تخفي�ض ال�سعر ،
فـ�إن الأمـر يتطلـب درا�سـة م�ستفيـ�ضة لأحكـام املـادة ( )33من قانون املناق�صات
واملواد املرتبطة بها بهدف حتقيق التوازن املن�شود بني امل�صلحة العامة و�إعالء
مبادئ العالنية وتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة وحرية التناف�س .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2013/2024/1/20/م) بتاريخ 2013/11/13م
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()56
بتاريخ 2013/11/17م
جمالـ�س بلديـة  -قانـون املجالـ�س البلديـة  -املجلـ�س البلـدي ملحافظة م�سقط -
خ�ضوعـه لقانـون املجالـ�س البلديـة  -ال يت�أتى له �إ�صـدار �أوامـر حمليـة �أو فـر�ض
عقوبـات عـلى مـا يرتكـب من خمالفات .
ا�ستحــدث امل�شــرع مبوجـب �أحكــام قانـون املجال�س البلدية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2011/116تنظيما جديدا يحكم املجال�س البلدية  -يخت�ص املجل�س
البلدي بتقدمي الآراء والتو�صيات ب�ش�أن تطوير النظم واخلدمات البلدية يف نطاق
املحافظة طبقا لالخت�صا�صات امل�سندة �إليها مبوجب القانون وتن�صرف الآراء
والتو�صيات �إىل و�ضع قواعد و�ضوابط وا�شتـراطات و�إجراءات تتعلق بتنفيذ تلك
االخت�صا�صات  -ترفع املجال�س البلدية قراراتها وتو�صياتها �إىل الوزير املخت�ص
التخاذ ما يراه منا�سبا يف �ضوء الأنظمة واللوائح املعمول بها � -ألغى املر�سوم
ال�سلطاين رقم  2011/116ب�إ�صدار قانون املجال�س البلدية كل ما يخالفه والقانون
�أو يتعار�ض مع �أحكامهما  -ومقت�ضى ذلك � -أنه اعتبارا من تاريخ العمل ب�أحكام
قانون املجال�س البلدية �أ�صبح املجل�س البلدي ملحافظة م�سقط خا�ضعا لأحكام هذا
القانون فيما يتعلق بكيفية ت�شكيله والإجراءات املنظمة لعمله واالخت�صا�صات
التي ميار�سها  -م�ؤداه  -ال يت�أتى قانـونـا للمجل�س البلدي ملحافظة م�سقط �إ�صدار
�أوامـر حمليـة �أو فـر�ض عقوبـات علـى مـا يرتكـب مـن خمالفـات باعتبـار �أن
كـل مـا ي�صـدره املجل�س البلدي هو �آراء وتو�صيات ب�ش�أن تطوير النظم واخلدمات
البلدية يف نطاق حمافظة م�سقط  -تطبيق .
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فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ............... :بتاريخ ..............
املوافق  ................ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي عن م�سمى الت�شريع الذي
ي�صدر عن املجل�س البلدي ملحافظة  ..................يف �ضوء قانون املجال�س
البلديــة ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقم  , 2011/116ومـدى �صالحية املجلـ�س
البلـدي فـي فـر�ض عقوبـات �إداريـة وجزائيــة فيـما ي�صـدره مـن ت�شريعـات
علـى مـا يرتكب مـن خمالفـات لأحكامهـا طبقا لأحكام هذا القانون .
ويخلــ�ص املو�ضــوع  -ح�سـبما يبيـن مـن كتـاب معاليكم  -يف �أن املادة ()5
مــن قانـون بلديــة م�سقــط ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقــم ( )92/8نـ�صت
علــى �أن  " :للمجل�س البلدي يف �سبيل القيام مبهامه ومبا�شرة �صالحياته
الواردة يف الباب الرابع من هذا القانون � ،إ�صدار �أوامر حملية يف الأحوال
التـي تقت�ضـي ذلـك  ،"....و�أن املادة (�/6أ) مـن هـذا القانـون ن�صت على �أنه :
" للمجل�س �أن يفر�ض مبوجب الأوامــر املحلــية التــي يـ�صدرها طبــقا للمــادة
ال�سابقــــة عقوبــات على مــا يرتكب من خمالفات لأحكام الأوامر املحلية
 ، "....................وتذكرون �أنه فـي �ضوء ما ن�صـت عليـه املادة الثالثـة
مـن املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2011/116ب�إ�صدار قانون املجال�س البلدية من �أنه :
"يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامهما " ،
و�أن هذا القانون مل ين�ص �صراحة على �صالحية املجل�س البلدي ب�إ�صدار الأوامـر
املحلـية  ،كمـا لـم ينـ�ص علـى �أحقية املجل�س البلدي يف فر�ض عقوبات �سواء
باحلب�س �أو الغرامة فيما ي�صدره من ت�شريعات على ما يرتكب من خمالفات
لأحكامها  ،ف�إنه �إزاء ذلك تطلبون الإفادة بالر�أي عن م�سمى الت�شريع الذي ي�صدر
عن املجل�س البلدي ملحافظة  ......يف ظل عدم ورود ن�ص �صريح بذلك يف قانون
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املجال�س البلدية كما كان عليه احلال يف قانون بلدية م�سقط  ،ومدى �صالحية
املجل�س البلدي يف فر�ض عقوبات �إدارية وجزائية فيما ي�صدره من ت�شريعات
على ما يرتكب من خمالفات لأحكامها طبقا لأحكام هذا القانون .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )1من قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطانــي رقــم  92/8تنـ�ص علـى �أنـه  " :يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة
يف هذا القانون املعاين املو�ضحة قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك :
البلديـة  :بلدية م�سقط
املجلـ�س  :املجل�س البلدي لبلدية م�سقط
الوزيــر  :وزير ديوان البالط ال�سلطاين
الرئي�س  :رئي�س بلدية م�سقط " .
وتن�ص املادة ( )5من هذا القانون على �أنه  " :للمجل�س البلدي يف �سبيل
القيام مبهامه ومبا�شرة �صالحياته الواردة يف الباب الرابع من هذا القانون ،
�إ�صدار �أوامر حملية يف الأحوال التي تقت�ضي ذلك  ،ويتم اعتمادها من قبل الوزير ،
وي�سري مفعولها اعتبارا من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية " .
وتن�ص املادة ( )6من ذات القانون على �أنه :
" �أ  -للمجل�س �أن يفر�ض مبوجب الأوامر املحلية التي ي�صدرها طبقا للمادة
ال�سابقة عقوبات على ما يرتكب من خمالفات لأحكام الأوامر املحلية ،
على �أال تزيد العقوبة على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين يف املرة
الواحدة �أو ال�سجن ملدة �أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر � ،أو العقوبتني معا  ،مع
�إزالة �أ�سباب املخالفة .
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ب  -فـي حالــة ا�ستمــرار املخالفــة بالرغــم مــن ت�سلم املخالف �إخطارا بها
من البلدية يعاقب بغرامة ال تزيد على ( )50خم�سني رياال عمانيا عن كل
يوم ت�ستمر فيه املخالفة  ،على �أال تزيد الغرامة يف جملتها على ()5000
خم�سة �آالف ريال عماين � ،أو ال�سجن ملدة �أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر � ،أو
العقوبتني معا .
ج � -إذا امتنـع املخالـف عـن �إزالـة املخالفـة بعـد �صدور احلكم النهائي تقوم
البلدية ب�إزالتها على نفقة املخالف .
د  -يكـون �ضـبط املخالفـات وحتقيـقها و�إثباتـها طبقا للإجراءات الإدارية
والق�ضائــية املقــررة قانونــا  ،علــى �أن تكــون لهـذه الإجـراءات �صــفة
اال�ستعجال  ،وتكون الأحكام ال�صادرة فيها م�شمولة بالنفاذ املعجل .
هـ  -للرئي�س �أو من يفو�ضه عدم ال�سري يف الدعوى اجلزائية بناء على طلب
املخالف وتعهده ب�إزالة املخالفة ودفع �ضعف الغرامة املقررة " .
كما تن�ص املادة (  )7من هذا القانون على �أنه  " :لوزير ديوان البالط ال�سلطاين :
 -1النظر يف التو�صيات التي ي�صدرها املجل�س البلدي يف حدود �صالحياته
العتمادها بعد الت�أكد من اتفاقها مع امل�صلحة العامة .
� - 2إ�صدار القرارات والتوجيهات التي يراها �ضرورية مل�صلحة �سيـر العمل
بالبلدية " .
وتن�ص املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/116ب�إ�صدار قانون
املجال�س البلدية على �أن  " :يعمل يف �ش�أن املجال�س البلدية بالقانون املرفق " .
وتنـ�ص املــادة الثالثـة مـن ذات املر�سـوم علـى �أن  " :يلـغى كـل ما يخالف
هذا املر�سوم والقانون املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامهما ".
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كما تن�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  -الوزيــر املختــ�ص  :وزيـر ديـوان البــالط ال�سلطانــي بالن�سبة للمجل�س
البلدي ملحافظة م�سقــط  ،وزيــر الدولــة وحمافــظ
ظــفار بالن�ســبة للمجلـ�س البلدي ملحافظة ظفــار ،
ووزيــر البلديــات الإقليمية ومـوارد امليـاه بالن�سبة
للمجال�س البلديـة فــي املحافظات الأخرى . " .....
وتن�ص املادة ( )4من هذا القانون على �أن  " :تن�ش�أ املجال�س الآتية :
�أوال  :املجل�س البلدي ملحافظة م�سقط ومقره والية م�سقط . " ...
وتن�ص املادة ( )6من ذات القانون على �أنه  " :مع مراعاة املادة ( )5ي�شكل
املجل�س على النحو الآتي :
 - 1ممثلــون للجهـات احلكومـية 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 :
�أ  -وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه �أو بلدية م�سقط �أو بلدية
ظفار .
ب  -وزارة الرتبية والتعليم .
ج  -وزارة الإ�سكان .
د  -وزارة ال�صحة .
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هـ  -وزارة ال�سياحة .
و  -وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
ز  -وزارة التنمية االجتماعية .
ح � -شرطة عمان ال�سلطانية .
ط  -بلدية �صحار بالن�سبة ملحافظة �شمال الباطنة .
 - 2منتخبون ممثلون للواليات التابعة للمحافظة  ،وفقا للآتي :
�أ  -ممـثالن عـن كل والية ال يزيد عدد �سكانها العمانيني على ()30000
ثالثني �ألفا .
ب � )4( -أربعـــة ممثلــني عــن كـل والية يزيد عدد �سكانها العمانيني
على ( )30000ثالثني �ألفا .
ج � )6( -ســتة ممثليــن عــن كــل واليـة يزيد عدد �سكانها العمانيني
على ( � )60000ستني �ألفا .
 - 3اثنــان مـن �أهـل امل�شورة والر�أي يتم اختيارهما من بني �أبناء املحافظة
مــن وزيـر الداخلـية ومـن الوزيـر املختـ�ص بالن�سـبة ملحافظتـي م�سقط
وظفار .
يكـون مديـر بلديـة الواليـة التي يقع بها مقر املجلـ�س �أمينا للـ�سر ومقـررا
للمجلــ�س  ،با�ستــثناء املجلــ�س ملحافظـات م�سـقط وظفار و�شمال الباطنة فيتم
اختياره من الوزير املخت�ص ".
وتن�ص املادة ( )7من ذات القانون على �أن  " :ي�صدر بت�سمية �أع�ضاء املجل�س
قرار من وزير الداخلية  ،ومن الوزير املخت�ص بالن�سبة ملحافظتي م�سقط وظفار ".
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وتن�ص املادة ( )13من هذا القانون على �أن " :يرفع املجل�س قراراته وتو�صياته
�إىل الوزير املخت�ص التخاذ ما يراه منا�سبا يف �ضوء الأنظمة واللوائح املعمول بها ،
ف�إذا ر�أى �أن بع�ض هذه القرارات �أو التو�صيات تخرج عن اخت�صا�ص املجل�س
�أو تت�ضمن خمالفة للقانون �أو خروجا على ال�سيا�سة العامة للدولة يكون له حق
االعرتا�ض عليها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ رفع القرارات �أو التو�صيات
�إليه و�إعادتها للمجل�س مع بيان �أ�سباب االعتـرا�ض لإعادة النظر فيها  ،ف�إذا �أعاد
املجل�س القرار �أو التو�صية ومل يوافق عليها وجب عليه رفع الأمر ملجل�س الوزراء
والذي يكون قراره نهائيا يف هذا ال�ش�أن " .
كمــا تنــ�ص املــادة ( )16مـن ذات القانــون على �أنــه " :يخــت�ص املجــل�س ،
فــي حــدود ال�سيا�سة العامة للدولة وخططها التنموية  ،بتقدمي الآراء والتو�صيات
ب�ش�أن تطوير النظم واخلدمـات البلديـة يف نطـاق املحافظة  ،ولـه فـي �سبيـل ذلك
ما ي�أتي :
 - 1اقتـراح �إن�شـاء الطـرق وحت�سيـنها وجتميل وتنظيم ال�شوارع وامليادين
والأماكن العامة وال�شواطئ .
� - 2إبداء التو�صيات املتعلقة بال�صحة العامة .
 - 3اقرتاح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث .
 - 4اقرتاح امل�شروعات ومواقع تنفيذها املتعلقة باملياه والطرق واملتنزهات ،
وال�صرف ال�صحي  ،والإنارة  ،واملدار�س وامل�ساكن  ،ودور العبادة واملراكز
ال�صحية والتجارية ومواقف ال�سيارات  ،وغريها من املرافق واخلدمات
العامة وامل�شروعات التي تهم املواطنني  ،والتن�سيق ب�ش�أنها مع اجلهات
املخت�صة .
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 - 5اقرتاح تطوير احلدائق واملنتزهات العامة و�أماكن الرتفيه  ،وحماية
ال�شواطــئ مـن الت�آكـل والتلـوث  ،والتن�سيـق ب�شـ�أن ذلـك مـع اجلهـات
املخت�صة .
 - 6متابعة تنفيذ الأنظمة املتعلقة بالإنارة واملياه وال�صرف ال�صحي وغري
ذلك من الأنظمة اخلا�صة باملرافق العامة  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات
املخت�صة .
 - 7و�ضع النظم اخلا�صة بالإعالنات الدعائية وحتديد �ضوابط و�ضع الفتات
املحال التجارية واملحال العامة  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 8اقرتاح �إن�شاء الأ�سواق وامل�سالخ ومدافن النفايات  ،والنظم اخلا�صة بها ،
والتن�سيق ب�ش�أن ذلك مع اجلهات املخت�صة .
 - 9اقرتاح النظم اخلا�صة بجمع النفايات  ،والتخل�ص منها �أو �إعادة تدويرها ،
وفقــا لأحــدث الأ�ساليــب العلمية واالقت�صادية  ،والتن�سيق ب�ش�أنها مـع
اجلهات املخت�صة .
 - 10اقتــراح الأنظــمة اخلا�صــة باملحـال العامـة واملطـاعم واملقاهـي واملحـال
التجاريـة وال�صناعيــة  ،واملحــال اخلـطرة واملقلــقة للراحــة  ،وال�ضارة
بال�صحة  ،والباعة املتجولني  ،والتن�سيق ب�ش�أنها مع اجلهات املخت�صة .
 - 11امل�شاركـة مـع اجلهـات املختـ�صة فـي تقريــر املنفـعة العامة يف جمال
امل�شاريع التنموية وفقا للأو�ضاع التي يقررها قانون نزع امللكية للمنفعة
العامة .
 - 12امل�شاركة يف و�ضع النظم اخلا�صة مبراقبة احليوانات ال�ضالة وال�سائبة ،
وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
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 - 13اقرتاح ت�سمية الأحياء واملخططات والأماكن والطرق ،والتن�سيق ب�ش�أن
ذلك مع اجلهات املخت�صة .
 - 14اال�شرتاك مع اجلهات املخت�صة يف درا�سة وو�ضع املخططات العمرانية
الهيكلية والعامة  ،وتقدمي التو�صيات ب�ش�أن تنظيم خمططات املناطق
ال�سكنية والتجارية وال�صناعية وال�سياحية .
 - 15درا�ســة االقرتاحــات املقدمــة للمجل�س و�إ�صدار القرارات �أو التو�صيات
يف �ش�أنها .
 - 16اقتــراح حتديد و�إن�شاء املواقف العامـة للمركــبات ومرا�سـي ال�سـفن ،
والتن�سيق ب�ش�أن ذلك مع اجلهات املخت�صة .
 - 17درا�سة ال�شكاوى التي يقدمها املواطنون واجلهات الأخرى ب�ش�أن امل�سائل
التي تدخل يف اخت�صا�ص املجل�س  ،وله �أن يطلب من اجلهات املخت�صة
البيانات الالزمة لبحث هذه ال�شكاوى .
 - 18تقديـم تو�صـيات ب�شـ�أن تنظـيم خمططات املناطق ال�سكنية والتجارية
وال�صناعـية  ،والتن�سـيق ب�ش�أنها مع اجلهات املخت�صـة .
 - 19اقرتاح فر�ض الر�سوم البلدية �أو تعديلها �أو �إلغائـها وطـرق حت�صيـلها ،
والتن�سيق ب�ش�أن ذلك مع اجلهات املخت�صة .
 - 20مراقبـة تنفيذ امل�شاريع اخلدمية باملحافظة و�إبـداء املالحظـات ب�شـ�أنها
للجهات املخت�صة .
 - 21امل�شاركـة مـع اجلهـات املختـ�صة و�إبـداء الر�أي مقدمـا يف ا�ستـغالل �أي
مرفق عام يف نطاق املحافظة .
- 413 -

 - 22درا�ســة الق�ضايــا االجتماعــية والظواهــر ال�سلبية باملحافظة واقرتاح
احللول املنا�سبة لها بالتعاون مع اجلهات املخت�صة .
 - 23املوافقـة علـى �إقامــة املهرجانــات الثقافيــة والرتفيهـية وال�سياحية ،
وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 24اقتـراح تنظيـم عمـل �سيـارات الأجـرة وو�سـائل النقـل العام  ،والتن�سيق
ب�ش�أن ذلك مع اجلهات املخت�صة .
 - 25متابعـة تنفـيذ العقـود التـي ترتـب حقوقا مالية للمحافظة �أو التزامات
عليها .
 - 26التن�سيــق مـع املجالـ�س املجـاورة حلـل امل�سائـل املتعلقة بتقدمي اخلدمات
للقرى والتجمعات ال�سكنية .
 - 27متابعــة �إجــراءات مكافـحة الت�سـول  ،و�إبـداء املالحـظات والتو�صـيات
ب�ش�أنها .
 - 28اقتــراح الربامـج الكفيـلة مب�سـاعدة املحتاجــني وذوي الدخـل املحـدود
ورعاية الأيتام واملعوقني ،والتن�سيق ب�ش�أنها مع اجلهات املخت�صة .
 - 29اقرتاح برامج ل�سرعة �إغاثة منكوبي احلرائق وال�سيول والأنواء املناخية
وتخ�صيـ�ص مـوارد مالــية ل�سرعـة �صرفهــا فـي مثـل هـذه احلـاالت ،
والتن�سـيق ب�ش�أن ذلك مع اجلهات املخت�صة .
 - 30التوا�صــل مــع املجتمــع املحلــي وم�ؤ�س�ســات القطــاع اخلـا�ص وعقد
االجتمـاعـات وتلقي املالحظـات واملقرتحات التـي تهـدف �إىل خدمــة
وتطوير املحافظة ".
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وامل�ستفـاد من هذه الن�صو�ص � ،أن امل�شرع قد ا�ستحدث تنظيما جديدا يحكم
املجال�س البلدية مبوجب قانون املجال�س البلدية  ،مقت�ضاه �أن تت�شكل هذه املجال�س
عن طريق ممثلني للجهات احلكومية  ،ومنتخبني ميثلون الواليات التابعة لكل
حمافــظة  ،واثنيـن مـن �أهـل امل�شـورة والر�أي  ،وي�صدر بت�سمية �أع�ضاء املجل�س
قـرار مـن وزيـر الداخـلية  ،ومـن وزيـر ديوان البالط ال�سلطاين بالن�سبة للمجل�س
البلــدي ملحافـظة م�سقـط  ،ومـن وزيـر الدولة وحمافظ ظفار بالن�سبة للمجل�س
البلــدي ملحافـظة ظـفار  ،وحـدد امل�شرع كيفية عمل املجال�س البلدية ب�أن ترفع
قراراتها وتو�صياتها �إىل الوزير املخت�ص التخاذ ما يراه منا�سبا يف �ضوء الأنظمة
واللوائح املعمول بها  ،و�أن املجل�س البلدي يخت�ص بتقدمي الآراء والتو�صيات ب�ش�أن
تطوير النظم واخلدمات البلدية يف نطاق املحافظة طبقا لالخت�صا�صات امل�سندة
�إىل املجال�س البلدية مبوجب املادة ( )16من قانون املجال�س البلدية  ،ومن ذلك
علـى �سبـيل املثـال � ،إبـداء االقتـراحـات املتعلـقة ب�إن�شاء الطرق وال�صحة العامة
وحماية البيئة من التلوث وم�شروعات املياه وال�صرف ال�صحي والإنارة وتطوير
احلدائق واملنتزهات العامـة و�أماكـن الرتفيــه وغيـرها مــن اخلدمات البلديــة ،
وتن�صرف الآراء والتو�صيات �إىل و�ضع قواعد و�ضوابط وا�شتـراطات و�إجراءات
تتعلق بتنفيذ تلك االخت�صا�صات  ،كما قرر امل�شرع مبوجب املر�سوم ال�سلطاين
رقم  2011/116ب�إ�صدار قانون املجال�س البلدية �إلغاء كل ما يخالف هذا املر�سوم
والقانون �أو يتعار�ض مع �أحكامهما  ،ومقت�ضى ذلك �أنه اعتبارا من 2011/10/30م
تاريخ العمل ب�أحكام قانون املجال�س البلدية �أ�صبح املجل�س البلدي ملحافظة م�سقط
خا�ضعا لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بكيفية ت�شكيله والإجراءات املنظمة لعمله
واالخت�صا�صات التي ميار�سها .
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و�إذ ا�ستبان ذلك  ،وملـا كان الثابت �أن اخت�صا�صات املجل�س البلدي ملحافظة
م�سقط الواردة يف قانون بلدية م�سقط امل�شار �إليه �ألغيت مبوجب املادة الثالثة
من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/116ب�إ�صدار قانون املجال�س البلدية  ،وحيث �إن
االخت�صا�صات امل�سندة �إىل املجال�س البلدية مبوجب قانون املجال�س البلدية لــم
تت�ضـمن �سلطـة �إ�صــدار �أوامــر حمليــة �أو فر�ض عقوبــات �إداريــة وجزائــية ،
ومن ثم ف�إنه ال يت�أتى قانـونـا للمجل�س البلدي ملحافظة م�سقط �إ�صدار �أوامر حملية
�أو فـر�ض عقوبـات علـى مـا يرتكـب من خمالفات لأحكامهـا  ،باعتبـار �أن كـل
مـا ي�صدره املجلـ�س البلـدي هـو �آراء وتو�صيات ب�ش�أن تطوير النظم واخلدمات
البلدية فـي نطــاق حمافظـة م�سقـط طبـقا ل�صريـح حكـم املادة ( )16من قانون
املجال�س البلدية ال�سالفة البيان .
لذلك انتهى الر�أي �إىل �أن ما ي�صدره املجل�س البلدي ملحافظة م�سقط هو �آراء
وتو�صيات ترفع �إىل وزير  ..................التخاذ ما يراه منا�سبا يف �ضوء
الأنظمة واللوائح املعمول بها  ،و�أن اخت�صا�صات املجل�س البلدي ال تت�ضمن فر�ض
عقوبات �إدارية �أو جزائية  ،وذلك على النحو ال�سالف بيانه .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و 2013/2026/ 1 / 22 /م) بتاريخ 2013/11/17م
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()57
بتاريخ 2013/11/17م
تفوي�ض  -قانون التفوي�ض واحللول يف االخت�صا�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  - 2010/17تفوي�ض ر�ؤ�ساء الوحدات احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
يف بع�ض اخت�صا�صاتهم  -الفئات التي يجوز التفوي�ض �إليها .
�أجــاز امل�شــرع مبوجــب قانــون التفويــ�ض واحللـول فـي االخت�صا�صـات
ال�صــادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/17للوزراء ومن يف حكمهم ور�ؤ�ساء
الوحدات احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية
العامة التفوي�ض يف االخت�صا�ص والتفوي�ض يف التوقيع  -ق�صر قانون التفوي�ض
واحللول يف االخت�صا�صات الفئات التي يجوز التفوي�ض �إليها على الأمناء العامني
ووكالء الوزارات ومديري العموم ومن يف حكمهم  -م�ؤدى ذلك  -التزام اجلهات
التي ت�سري عليها �أحكام هذا القانون بالتقيد ب�أحكامه و�ضوابطه عند �إ�صدار
قرارات التفوي�ض � -أ�سا�س ذلك � -أن الأ�شخا�ص اجلائز التفوي�ض �إليهم وردوا على
�سبيل احل�صر وال يجوز التو�سع يف هذه الفئات  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ................ :امل�ؤرخ ...............
املوافق  ..............ب�ش�أن طلب الر�أي القانوين حول مدى جواز تفوي�ض بع�ض
اخت�صا�صات الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة � .............إىل كل من مدير
دائرة  ...........ومدير دائرة  ............ومدير دائرة . ...............
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وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أنه مت �إن�شاء الهيئة
العامة للطريان املدين باملر�سوم ال�سلطاين رقـم  ، 2012/33كمـا �صـدر نظامـها
مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2013/43ووفقا لن�ص البند ( )2من املادة ()11
من نظام الهيئة يخت�ص الرئي�س التنفيذي ب�إدارة الهيئة وت�سيري جميع �ش�ؤونها
الفنية والإدارية واملالية وفقا للوائح والنظم املقررة .
وتذكرون �أن �ش�ؤون الطريان املدين قبل �إن�شاء الهيئة كانت تتبع وزارة النقل
واالت�صاالت كمديرية عامة وتعمل وفقا للتنظيم الإداري بالوزارة  ،و�أنه مت �إن�شاء
دائرتني لل�ش�ؤون  .........ولل�ش�ؤون  ............تتبعان وكيل الوزارة ل�ش�ؤون
الطريان املدين ،وذلك مبوجب القرار الوزاري رقم  ، ......و�أنه مل يتم حتى الآن
و�ضع اللوائح التنفيذية املنظمة لعمل الهيئة وال توجد مديرية عامة لل�ش�ؤون
الإدارية واملالية  ،كما �أن مطار  .....مب�ستوى دائرة  ،و�أن جميع املعامالت املالية
والإدارية اخلا�صة بالهيئة متار�س من قبل االرئي�س التنفيذي مما يرتتب عليه
�ضغط كبري يخل ب�سري العمل يف الهيئة .
لذا تطلبون الر�أي القانوين حول مدى جواز تفوي�ض بع�ض اخت�صا�صات
الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة � .......................إىل كل من مدير
دائـــرة  ، ......ومدير دائرة  ، ............ومدير دائرة . ...............
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/33
ب�إن�شـاء الهيـئة العامـة للطيـران املدنـي تنـ�ص على �أنـه  " :تن�شـ�أ هيـئة عامـة
ت�سمى " الهيئة العامة للطريان املدين " تتبع جمل�س الوزراء .
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وتتمتــع الهيــئة بال�شخــ�صية االعتباريـة وباال�ستقالل املايل والإداري ويكون
مقرها حمافظــــة م�سقط " .
وتن�ص املادة الثانية من املر�سوم ذاته على �أنه  " :ت�ؤول �إىل الهيئة من وزارة
النــقل واالت�صــاالت االخت�صا�صــات واملخ�ص�صــات واملوجــودات اخلا�صــة بكـل
من املديرية العامة للأر�صاد واملالحة اجلوية  ،واملديرية العامة لل�سالمة وخدمات
الطريان  ،ودائرة مطار �صاللة  ،كما ي�ؤول �إليها كل ما يتعلق ب�ش�ؤون الطريان
املدين بالوزارة امل�شار �إليها " .
وتن�ص املادة ال�ساد�سة من املر�سوم ذاته على �أنه  " :ت�سري على الهيئة �أحكام
القوانني والأنظمة املالية والإدارية و�ش�ؤون املوظفني املعمول بها يف اجلهاز الإداري
للدولة �إىل �أن ت�صدر لوائحها اخلا�صة " .
وتن�ص املادة الثانية من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/43ب�إ�صدار نظام الهيئة
العامــة للطيـران املدنـي على �أنه  " :ي�صـدر رئـي�س جملـ�س �إدارة الهيـئة العامـة
للطريان املدين اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام النظام املرفق  ،و�إىل �أن
ت�صدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانني والأنظمة املطبقة على وحدات
اجلهـاز الإداري للدولـة فيـما لـم يـرد ب�ش�أنـه نـ�ص خـا�ص فـي هـذا النظـام  ،وبـما
ال يتعار�ض مع �أحكامـــه " .
وتن�ص املادة ( )9مـن نظـام الهيـئة العامـة للطيـران املدنـي ال�صـادر باملر�سوم
امل�شار �إليه على �أنه " :يكون للمجل�س كافة ال�صالحيات و�إ�صدار القرارات واتخاذ
الإجراءات الالزمة ملمار�سة الهيئة اخت�صا�صاتها وحتقيق �أهدافها وب�صفة خا�صة
ما ي�أتي :
 - 1اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة والتق�سيمات الإدارية الفرعية بها ،
وحتديد اخت�صا�صاتها بعد موافقة اجلهات املخت�صة .
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 - 2اعتماد اللوائح والنظم الإدارية واملالية والئحة �ش�ؤون املوظفني دون
التقيد بالنظم الإدارية والوظيفية املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري
للدولة بعد موافقة وزارة املالية .
..................- 5 ....................- 4 .................. - 3
. " . ..........- 7 ...............-6
وتن�ص املادة ( )10من النظام ذاته على �أنه  " :ميثل الرئي�س التنفيذي الهيئة
يف �صالتها بالغري  ،و�أمام الق�ضاء  ،ويتوىل بوجه خا�ص ما ي�أتي :
........................ - 1
� - 2إدارة الهيئة وت�سيري جميع �ش�ؤونها الفنية والإدارية واملالية وفقا للوائح
والنظم املقررة . " ............................
وتن�ص املادة ( )1من قانون التفوي�ض واحللول يف االخت�صا�صات ال�صادر
باملر�ســوم ال�سلطانــي رقـــم  2010/17علـى �أنــه  " :ت�ســري �أحكام هذا القانون
علــى الــوزارات والوحــدات احلكومــية والهيــئات وامل�ؤ�ســ�سات العامـة وغريها
من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة �إال ما ا�ستثني منها بن�ص خا�ص".
وتنـ�ص املـادة ( )2مـن القانــون ذاتـه علـى �أنـه  " :ال يجوز التفوي�ض �إال وفقا
لأحكام هذا القانون".
وتن�ص املادة ( )3من 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 بع�ض االخت�صا�صات
املخولة لهم مبوجب القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية �إىل الأمناء العامني ووكالء
الوزارات ومديري العموم ومن يف حكمهم .
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وال يجوز التفوي�ض يف االخت�صا�صات ذات الطبيعة ال�سيا�سية �أو الت�شريعية
�أو التي تن�ص القوانني على �أنها من �سلطات الأ�صيل وحده".
وتنـ�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 يجــوز التفويــ�ض بالتوقــيع علـــى القــرارات ذات الطبــيعة ال�سيا�ســـية
�أو الت�شريعية ".
ومفاد ما �سبق من ن�صو�ص �أن امل�شرع �أن�ش�أ الهيئة العامة للطريان املدين
مبوجــب املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2012/33ومنحــها ال�شخ�صــية االعتــبارية
واال�ستقالل املايل والإداري  ،وق�ضى ب�أن ت�ؤول �إليها 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 الطريان  ،ودائرة مطار
�صاللة  ،وكل ما يتعلق ب�ش�ؤون الطريان املدين بوزارة النقل واالت�صاالت  ،وناط
برئيــ�س جملــ�س �إدارة الهيــئة �إ�صــدار اللوائـح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام
نظامها  ،و�إىل �أن ت�صدر تلك اللوائح والقرارات قرر امل�شرع ب�أن يعمل يف �ش�أنها
بالقوانني والأنظمة املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري للدولة فيما مل يرد ب�ش�أنه
ن�ص خا�ص يف نظامها  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه  ،كما ناط امل�شرع مبجل�س
�إدارة الهيئة االخت�صا�ص باعتماد هيكلها التنظيمي والتق�سيمات الإدارية الفرعية
بها  ،وباعتماد اللوائح والنظم الإدارية واملالية والئحة �ش�ؤون املوظفني  ،وجعل
االخت�صا�ص ب�إدارة الهيئة وت�سيري جميع �ش�ؤونها الفنية والإدارية واملالية بيد
الرئي�س التنفيذي .
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ومن جانب �آخر ف�إن امل�شرع و�ضع مبوجب �أحكام قانون التفوي�ض واحللول
فــي االخت�صا�صــات تنظيــما عامــا لقـرارات التفوي�ض التي ي�صدرها الوزراء
ومن يف حكمهم ور�ؤ�ساء الوحدات احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها
من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة  ،كل يف نطاق االخت�صا�صات املخولة له مبوجب
القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،كما حدد هذا القانون ال�ضوابط التي حتكم ال�سلطة
املمنوحة لكل من �شاغلي الوظائف امل�شار �إليها يف التفوي�ض  ،بنوعيه التفوي�ض
يف االخت�صا�ص والتفوي�ض يف التوقيع  ،ومن ثم فعلى اجلهات التي ت�سري عليها
�أحكام هذا القانون التقيد عند �إ�صدار القرارات املت�صلة بالتفوي�ض بال�ضوابط
والأحكام املن�صو�ص عليها يف هذا القانون  ،وب�صرف النظر عن القانون الذي يتم
التفوي�ض يف االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها فيه � ،أي �سواء كان القانون مت�صال
بال�ش�ؤون الوظيفية �أو املالية �أو الإدارية للوحدة اخلا�ضعة لأحكام قانون التفوي�ض
واحللول يف االخت�صا�صات .
وحيث �إنه متى كان ما تقدم وكان قانون التفوي�ض واحللول يف االخت�صا�صات
قد ق�صر الفئات التي يجوز التفوي�ض �إليها على الأمناء العامني ووكالء الوزارات
ومديري العموم ومن يف حكمهم  ،ومن ثم ف�إنه ال يجوز التو�سع يف هذه
الفئات وتفوي�ض مديري الدوائر ،باعتبار �أن الأ�شخا�ص اجلائز التفوي�ض �إليهم
قد وردوا علــى �سبيــل احلــ�صر � ،إذ لو �أراد امل�شــرع �أن يقرر جواز التفوي�ض
ملديري الدوائر يف حالة عدم وجود مديري العموم �أو من يف حكمهم ملا �أعوزه
النــ�ص �إلــى ذلك  ،وبنــاء عليــه ال يــجوز للرئيــ�س التنفيذي للهيئة امل�شار �إليها
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تفوي�ض كل من مدير دائرة  ..........ومدير دائرة  .................ومدير
دائرة  ..........................يف بع�ض اخت�صا�صاته  ،بح�سبان �أن ه�ؤالء
الأ�شخا�ص ال يندرجون �ضمن الأ�شخا�ص اجلائز تفوي�ضهم قانونا وفقا لقانون
التفوي�ض واحللول يف االخت�صا�صات امل�شار �إليه .
ويف �ضوء ما تقدم يجدر التنبيه �إىل �أن ال�سبيل لتجاوز ال�ضغوطات التي
تواجه الرئي�س التنفيذي يف ت�سيري ال�ش�ؤون الإدارية واملالية للهيئة هو ا�ستعجال
جملـ�س �إدارة الهيـئة العتمـاد الهيـكل التنظيـمي للهيـئة وفـقا لالخت�صا�صـات
املقـررة لـه .
لـذلك انتهـى الـر�أي �إلـى عـدم جـواز تفويـ�ض بعـ�ض اخت�صا�صـات الرئيـ�س
التنفيذي للهيئة العامة � .............إىل كل من مدير دائرة ...............
ومدير دائرة  ..................ومدير دائرة  ، .....................وذلك
على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2013/2022/1/26/م) بتاريخ 2013/11/17م
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()58
بتاريخ 2013/11/21م
موظف  -نقله �إىل ديوان البالط ال�سلطاين  -خ�ضوعه لقانون معا�شات ومكاف�آت
ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني  -التزام املوظف املنقول
ب�ســداد فــروق اال�شرتاكــات مـن بدالت ال�سكن والكهرباء واملاء ل�صندوق تقاعد
موظفي ديوان البالط ال�سلطاين .
ق�ضى امل�شرع مبوجب حكم املادة ( )17من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـم
 96/86ب�ضم مدة خدمة املوظف يف اجلهة التي كان يعمل بها �إىل مدة خدمته
يف ديوان البالط ال�سلطاين بقوة القانون وذلك يف حال نقله �إىل ديوان البالط
ال�سلطاين من �أي وحدة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة �أو القطاع اخلا�ص
(الذي يخ�ضع يف �ش�ؤونه التقاعدية لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملوظفي احلكومة العمانيني �أو قانون الت�أمينات االجتماعية �أو �أي نظم معا�شات
�أخرى)  -تعترب خدمته مت�صلة �شريطة �أن يرد �إىل �صندوق تقاعد موظفي ديوان
البالط ال�سلطاين �أية مكاف�أة تكون قد �صرفت له  -يجب على اجلهة التي كانت
قائمة على تطبيق نظام املعا�شات �أو الت�أمينات التي كان يخ�ضع لها املوظف
املنقول حتويل ح�صيلة ا�شرتاكاته التي �سبق حت�صيلها منه �شاملة م�ساهمة الدولة
�أو ح�صة �صاحب العمل و�أي مبالغ �أخرى مرتبطة بهذه اال�شرتاكات وامل�ساهمات
�إىل �صندوق تقاعد موظفي ديوان البالط ال�سلطاين  -ي�سري على املوظف بعد
نقله للديوان جميع القوانني والنظـم املطبـقة علـى موظـفي الديـوان ومـنها
قانـون معا�شـات ومكافـ�آت مـا بعـد اخلدمـة ملوظفـي ديـوان البـالط ال�سلطانـي
العمانيـني  -يتعــني علـى املوظـف املنقـول �إلـى ديـوان البـالط ال�سلطانـي �سـداد
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الفروقـات عـن بـدالت ال�سكـن والكهرباء واملاء ل�صـندوق تقاعـد موظفـي ديـوان
البالط ال�سلطاين اعتبارا من تاريخ 1996/11/2م �أو من تاريخ تعيينه �أيهما �أقرب ،
وحتى تاريخ نقلـه �إلـى ديـوان البـالط ال�سلطانـي فـي 2011/3/1م بن�سـبة ()%6
مـن جممـوع هـذه البـدالت  ،و( )%6مـن راتبــه ال�شهـري �شامـال بـدالت ال�سـكن
والكهربـاء واملـاء � -أ�ســا�س ذلـك  -الأوامــر ال�ساميـة ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان املعظم  ،حفظه الله ورعاه  - ،تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة واملنتهية بالكتاب رقم ................. :
امل�ؤرخ  ...............املوافق  ...................ب�ش�أن طلب الر�أي القانوين
حول الن�سبة التي ينبغي على موظفي مكتب � ................سدادها ل�صندوق
تقاعد موظفي ديوان البالط ال�سلطاين .
وتتلخــ�ص وقائــع املو�ضـوع  -ح�سـبمـــا يبـيــن مــن الأوراق  -فــي �أنــه
بتاريــخ � ......................أ�صدر جمل�س اخلدمة املدنية قرارا ب�إ�ضافة
ن�سبة ( )%75من بدالت ال�سكن والكهرباء واملاء �إىل الراتب الأ�سا�سي الذي يح�سب
على �أ�سا�سه املعا�ش التقاعدي �أو مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني املخاطبني
ب�أحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانــي رقــم  86/26علـى �أن ي�ستقـطع ( )%7مـن الراتـب
الأ�سا�سي م�ضافا �إليه ( )%75من بدالت ال�سكن والكهرباء واملاء اعتبارا من تاريخ
2011/3/1م .
وتذكرون �أنه بتاريخ  ..........مت نقل موظفي مكتب  - ...........والذين
كان ي�سري ب�ش�أنهم قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة
العمانيني � -إىل ديوان البالط ال�سلطاين على �أن ي�سري ب�ش�أنهم النظم املعمول بها
يف الديوان .
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كما تذكرون �أنه قد �سبق �أن �أ�صدر موالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
املعظم  -حفظه الله ورعاه � -أوامره ال�سامية القا�ضية بقيام موظفي الوحدات
املطبقة لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين
العمانيني  ،واملوظفني املنقولني �إليها من �أي وحدة تطبق نظاما �آخر  ،ب�سداد
فروق اال�شرتاكات من بدالت ال�سكن والكهرباء واملاء ل�صندوق تقاعد موظفي
ديوان البالط ال�سلطاين  ،اعتبارا من 1996/11/2م  -تاريخ العمل بالقانون امل�شار
�إليه � -أو من تاريخ التعيني �أيهما �أقرب .
وبناء على ما تقدم تطلبون معاليكم الإفادة بالر�أي القانوين يف �ش�أن الن�سبة
التي ينبغي على موظفي مكتب  - ..................املنقولني �إىل ديوان البالط
ال�سلطاين � -سدادها ل�صندوق تقاعد موظفي ديوان البالط ال�سلطاين .
وردا علــى ذلــك نفيــد بـ�أن املـادة ( )41مـن النظـام الأ�سا�سـي للدولة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/101تن�ص على �أن " :ال�سلطان رئي�س الدولة والقائد
الأعلى للقوات امل�سلحة  ،ذاته م�صونة ال مت�س  ،واحرتامه واجب  ،و�أمره مطاع
."....
وتن�ص املادة ( )5من مر�سوم �إ�صدار قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/86
على �أن " :ين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ
ن�شره".
وتن�ص املادة ( )1من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان
البالط ال�سلطاين العمانيني امل�شار �إليه على �أنه  " :يف تطبيق �أحكام هذا القانون ،
تكــون للكلمـات والعـبارات التاليـة املعنى الوارد �أمام كل منها ما مل يرد الن�ص
على خالفه �أو يدل ال�سياق على غريه .... :
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د  -الراتـب ال�شهــري  :الراتـب الأ�سا�سـي ال�شهري �شامـال العالوات الدورية
واال�ستثنائية وعالوات الرتقية والبدالت املقررة لل�سكن والكهرباء واملاء
."........................
وتن�ص املادة ( )17من القانون ذاته على �أنه � " :إذا نقل �إىل الديوان �أحد
املوظفني من �أية وحدة �أخرى من وحدات اجلهاز الإداري للدولة �أو القطاع اخلا�ص
اخلا�ضعني لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيــني
�أو قانون الت�أمينات االجتماعية �أو �أية نظم معا�شات �أخرى ،تعترب خدمته مت�صلة
�شريطة �أن يرد �إىل ال�صندوق �أية مكاف�أة تكون قد �صرفت له ،ويف حالة عدم
�صرفه مكاف�أة تلتزم اجلهة القائمة على تطبيق نظام املعا�شات �أو الت�أمينات الذي
كان يخ�ضع له املوظف املنقول ب�أن حتيل �إىل ال�صندوق اال�شرتاكات التي �سبق
حت�صيلها من املوظف ،بالإ�ضافة �إىل م�ساهمة الدولة �أو ح�صة �صاحب العمل و�أية
مبالغ �أخرى مرتبطة بهذه اال�شرتاكات وامل�ساهمات".
كمـا تنــ�ص املادة ( )56مـن القانـون ذاتـه على �أنه " :تتكون �أموال ال�صندوق
من املوارد الآتية :
�أ  -اال�شرتاكات وهي ن�سبة ( )%6ت�ستقطع من الراتب ال�شهري للموظف ..
." ..............................
وحيث �إن مفاد هذه الن�صو�ص �أنه يف حالة نقل �أحد املوظفني من �أي
وحدة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة �أو القطاع اخلا�ص  -والذين يخ�ضعون
يف �ش�ؤونهم التقاعدية لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة
العمانييــن �أو قانــون الت�أمينــات االجتماعيــة �أو �أي نظــم معا�شــات �أخــرى -
�إلــى ديــوان البــالط ال�سلطانــي  ،فقــد ق�ضى امل�شرع مبوجب حكم املادة ()17
من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين
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العمانيــني ب�ضـم مـدة خدمته يف اجلهـة التـي كـان يعـمل بهـا �إىل مـدة خدمته
يف ديوان البالط ال�سلطاين بقوة القانون  ،وتعترب خدمته مت�صلة ما مل يكن قد
�صرف م�ستحقاته التقاعدية عنها  ،حيث يظل �ضم تلك املدة رهنا بالتزام �صاحب
ال�ش�أن برد املكاف�أة التي �صرفت له من ال�صندوق �أو الهيئة التي كان يخ�ضع لها
�إلــى �صنــدوق تقاعــد موظفـي ديـوان البالط ال�سلطانـي  ،كمـا �أوجـب امل�شـرع
على اجلهة التي كانت قائمة على تطبيق نظام املعا�شات �أو الت�أمينات التي كان
يخ�ضع لها املوظف املنقول حتويل ح�صيلة ا�شرتاكاته التي �سبق حت�صيلها منه
�شاملة م�ساهمة الدولة �أو ح�صة �صاحب العمل و�أي مبالغ �أخرى مرتبطة بهذه
اال�شرتاكات وامل�ساهمات �إىل �صندوق تقاعد موظفي ديوان البالط ال�سلطاين .
على �أن ي�سري على املوظف بعد نقله للديوان جميع القوانني والنظم املطبقة
على موظفي الديوان ،ومنها قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي
ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/86والذي
يوجب على �صندوق تقاعد موظفي ديوان البالط ال�سلطاين ا�ستقطاع ()%6
من الراتب ال�شهري للموظف  ،والذي يتكون مــن الراتـب الأ�سا�سـي ال�شهري
�شامال العالوات الدورية واال�ستثنائية وعالوات الرتقية والبدالت املقررة لل�سكن
والكهرباء واملاء.
وملا كان تاريخ العمل بالقانون امل�شار �إليه هو تاريخ ن�شره يف اجلريدة
الر�سمية  ،وحيث �إنه قد ن�شر يف عدد اجلريدة الر�سمية رقم ( )586ال�صادر بتاريخ
1996/11/2م ف�إنه يعمل به من هذا التاريخ .
وبتطبيـق مـا تقـدم على احلالة املعرو�ضة  ،وملا كان الثابت من الأوراق �أن
موظفي مكتب  - .................قبل نقلهم �إىل ديوان البالط ال�سلطاين  -كانوا
خا�ضعني لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ،
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و�أنــه بتاريــخ 2011/3/1م تــم نقلــهم �إىل ديـوان البالط ال�سلطاين ف�إنهم يكونون
من املخاطبني ب�أحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان
البالط ال�سلطاين العمانيني  ،مما يوجب معه على �صندوق تقاعد موظفي
اخلدمة املدنية تنفيذ التزامه القانوين بتحويل ح�صيلة ا�شرتاكاتهم فيه عن املدة
التي �سبقت نقلهم �إىل �صندوق تقاعد موظفي ديوان البالط ال�سلطاين � ،شاملة
ح�صيلة اال�شرتاكات التي اقتطعت من رواتبهم وح�صة احلكومة  ،وذلك اعتبارا
من تاريخ نقلهم .
و�إذ ا�ستبان ذلك  ،وملا كان الثابت �أنه مل يتم ا�ستقطاع �أي ن�سبة من بدالت
ال�سكن والكهرباء واملاء ملوظفي  ....................قبل تاريخ نقلهم لديوان
البالط ال�سلطاين لعدم وجود �سند قانوين يوجب ذلك ،وحيث �إنه قد �صدرت
الأوامر ال�سامية ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم  -حفظه الله ورعاه -
واملنقولة بكتاب معايل  ............امل�ؤرخ  ...............ب�ش�أن وجوب
�سداد موظفي الوحدات املطبقة لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي
ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني  ،واملوظفني املنقولني �إليها من �أي وحدة تطبق
نظاما �آخر  ،للفروق يف ا�شرتاكات بدالت ال�سكن والكهرباء واملاء ل�صندوق تقاعد
موظفي ديوان البالط ال�سلطاين  ،اعتبارا من 1996/11/2م �أو من تاريخ تعيينهم
�أيهما �أقرب  ،وملا كانت �أوامر جاللة ال�سلطان املعظم  -حفظه الله ورعاه  -واجبة الطاعة
وفقا لن�ص املادة ( )41من النظام الأ�سا�سي للدولة ،ف�إنه يتعني على املعرو�ضة
حالتهم �سداد هذه الفروقات عن بدالت ال�سكن والكهرباء واملاء ل�صندوق تقاعد
موظفي ديوان البــالط ال�سلطــاين اعتبارا مــن تاريــخ 1996/11/2م �أو من تاريخ
تعيينهم �أيهـما �أقـــرب  ،وحتى تاريــخ نقلــهم �إلــى ديــوان البـالط ال�سلطانـــي
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يف  ........بن�سبة ( )%6من جمموع هذه البدالت ،كما يجب عليهم �سداد ()%6
من راتبهم ال�شهري �شامال بدالت ال�سكن والكهرباء واملاء ل�صندوق تقاعد موظفي
ديوان البالط ال�سلطاين من تاريخ نقلهم يف � ....................إعماال حلكم
املادة (�/56أ) من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط
ال�سلطاين العمانيني .
لذلــك انتــهى الـــر�أي �إلــى �أن الن�ســبــة التـــي يجــب علـــى موظفـــي
مكتــب � ....................سدادها ل�صندوق تقاعد موظفي ديوان البالط
ال�سلطاين هي ( )%6مـن جمـموع بـدالت ال�سكـن والكهربـاء واملـاء عـن الفرتة
مـن تاريخ 1996/11/2م �أو من تاريخ تعيينهم �أيهما �أقرب ،وحتى تاريخ نقلهم �إىل
ديوان البالط ال�سلطاين يف  ، .............ون�سبة ( )%6من راتبهم ال�شهري
�شامال بدالت ال�سكن والكهرباء واملاء اعتبارا من تاريخ  ، ................وذلك
على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و 2013/2094/ 1 / 22 /م) بتاريخ 2013/11/21م
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()59
بتاريخ 2013/11/25م
 - 1موظــف � -أحكـام �صـرف املكافـ�أة الت�شجيعية للموظف طبقا لقانون اخلدمة
املدنية والئحته التنفيذية  -وجوب تقيد اجلهة الإدارية ب�أحكام القانون والالئحة -
عدم جواز �صرف املكاف�أة الت�شجيعية �أكرث من �أربع مرات يف ال�سنة الواحدة .
نظم امل�شرع مبوجب �أحكام قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2004/120الأو�ضاع الوظيفية للموظفني اخلا�ضعني لأحكامه ،وذلك يف �إطار
العالقــة التنظيميـة القائمـة بـني املوظـف وجهـة عمله  ،والتي حتتم على املوظف
وجهة الإدارة االحتكام يف ال�ش�ؤون الوظيفية للموظف ملا قرره القانون من �أحكام  -ر�سم
القانون الطريق جلهة الإدارة عند ممار�ستها �سلطتها التقديرية مبنح مكاف�آت
ت�شجيعيــة للموظـف الـذي يتوافـر فيـه منـاط منـح املكاف�آت الت�شجيعية  ،وذلك
بتقديـم املوظـف خلدمـات ممـتازة �أو �أعمـال �أو بحـوث �أو اقرتاحـات ت�ساعــد
على حت�سني طرق العمل� ،أو رفع كفاءة الأداء� ،أو توفري النفقات  -بينت الالئحة
التنفيذية ال�ضوابط وال�شروط التي يتعني على جهة الإدارة االلتزام بها يف �إعمال
�سلطتها التقديرية مبنح املكاف�آت الت�شجيعية  -من �أهم تلك ال�ضوابط عدم جواز
�صرف املكاف�أة الت�شجيعية �أكرث من �أربع مرات خالل ال�سنة املالية الواحدة  ،عالوة
على وجوب توافر اعتماد مايل مبوازنة الوحدة ي�سمح بذلك  -م�ؤداه  -عدم جواز
قيام جهة الإدارة مبنح املوظف �أكرث من �أربع مكاف�آت ت�شجيعية خالل ال�سنة
الواحدة ،حتى ولو كان �صرفها يتم خالل ال�سنة املقبلة � -أ�سا�س ذلك � -أن هذا
الت�صرف يعد خمالفة �صريحة للمادة ( )41من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة
املدنية ومن �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل �إثراء املوظف على ح�ساب جهة الإدارة  -تطبيق .
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 - 2موظف  -الأجر الإ�ضايف  -مناط ا�ستحقاقه طبقا لأحكام قانون اخلدمة املدنية
والئحته التنفيذية .
بيــن قانـون اخلدمـة املدنيــة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2004/120منـاط
ا�ستحقاق املوظف للأجر الإ�ضايف ب�أن يكون ثمة �أعمال �إ�ضافية يكلف املوظف
بت�أديتها بعد �ساعات العمل الر�سمية  -كما بينت الالئحة التنفيذية للقانون امل�شار
�إليه الأحكام احلاكمة ملنح الأجر الإ�ضايف  -يجب �أن تقت�ضي ال�ضرورة تكليف
املوظف القيام بعمل �إ�ضايف و�أن يكون التكليف كتابيا وم�سبقا  ،و�أن يكون منح
الأجــر عــن العمــل الإ�ضافــي بقــرار مـن رئي�س الوحدة  ،و�أن يكون منح الأجر
عــن �ساعــات العمل الإ�ضافية يف �ضوء �أحكام الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة
املدنية  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة املنتهية بالكتاب رقم  ........ :بتاريخ .....
املوافق  .............ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين يف مدى جواز �صرف
�أكرث من �أربع مكاف�آت ت�شجيعية للموظف نظري رئا�سة بع�ض اللجان �أو امل�شاركة
يف ع�ضويتها ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة  ،ومدى جواز ترحيلها �إىل ال�سنة التالية �أو
مكاف�أتهم ب�أجر �إ�ضايف مقابل العمل املنوط بهم .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن الفا�ضل /
 ..............ال�شاغل وظيفة  .......................قد �صدرت له خالل
عام � .........سبعة قرارات مبنحه مكاف�آت ت�شجيعية  ،مت �صـرف �أربع منـها ،
ورحلت ثالث منها ،ومت �صرفها من موازنة عام  ، ........كما �أن الفا�ضل/
 .............ال�شاغل لوظيفة  ..................الذي �صدرت له �ستة قرارات
مبنحه مكاف�آت ت�شجيعية خالل عام  ، ............مت �صرف �أربع منها خالل
عام  ، .............كما مت �صرف املكاف�أتني املتبقيتني خالل عام . ............
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و�إذ تطلبـون الـر�أي فـي مـدى جـواز �صرف �أكرث من �أربع مكاف�آت ت�شجيعية
للموظـف نظـري رئا�سـة بعـ�ض اللجـان �أو امل�شاركـة فـي ع�ضويتـها ب�صـفة دائمة
�أو م�ؤقتــة  ،ومــدى جـواز ترحيلـها �إلـى ال�سـنة التالية �أو مكاف�أتهم ب�أجر �إ�ضايف
مقابل العمل املنوط بهم .
وردا على ذلك نفيد ب�أن قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2004/120ين�ص يف املادة (  ) 38على �أنه  " :يجوز بقرار من رئي�س الوحدة
منح مكاف�آت ت�شجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة �أو �أعماال �أو بحوثا
�أو اقرتاحات ت�ساعد على حت�سني طرق العمل� ،أو رفع كفاءة الأداء � ،أو توفري
النفقات طبقا للأو�ضاع وال�شروط التي حتددها الالئحة " .
كما تن�ص املادة (  ) 41من هذا القانون على �أن  " :ي�ستحق املوظف �أجرا عن
الأعمال الإ�ضافية التي يكلف بت�أديتها بعد �ساعات العمل الر�سمية وفقا للقواعد
التي تقررها الالئحة " .
وتن�ص املادة ( )41من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة
بالقرار رقم  2010/9على �أن  " :يكون منح املكاف�أة الت�شجيعية طبقا لل�ضوابط الآتية :
�أ � -أال ت�صرف للموظف �أكرث من �أربع مرات خالل ال�سنة املالية الواحدة .
ب � -أال يزيد مقدار املكاف�أة على ( )%100من الراتب الأ�سا�سي يف املرة الواحدة .
ج � -أن يتوفر اعتماد مايل مبوازنة الوحدة ي�سمح بذلك .
ويف حالة �صرف املكاف�أة للجان �أو فرق العمل ي�شرتط �أن يكون ت�شكيلها
بقرار من رئي�س الوحدة .
ويف جميع الأحوال يجوز لرئي�س الوحدة زيادة مقدار املكاف�أة مبا ال يزيد
على ( )%50من قيمة املكاف�أة التي متنح للموظف " .
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كمـا تنـ�ص املـادة ( )42مـن ذات الالئـحة على �أن  " :يعترب عمال �إ�ضافيا
كل عمـل يكلـف املوظـف بت�أديـته فـي غــري �أوقات العمـل الر�سمـية متى دعت
ال�ضرورة �إىل ذلك .
وال يجوز للموظف القيام بعمل �إ�ضايف �إال بناء على تكليف كتابي م�سبق
بذلك .
ويكون منح الأجر عن الأعمال الإ�ضافية يف جميع الأحوال بقرار من رئي�س
الوحدة ".
وتن�ص املادة ( )43من ذات الالئحة على �أنه  " :ي�شرتط ملنح الأجر الإ�ضايف
مقابل العمل الذي يكلف به املوظف وفقا للمادة ال�سابقة ما ي�أتي :
�أ � -أن يثبت قيام املوظف بالعمل الإ�ضايف الذي كلف به .
ب � -أال تقل مدة العمل عن �ساعة كاملة يف اليوم الواحد .
ج � -أال يتـجاوز مـا مينـح للموظف �شهريـا ك�أجـر �إ�ضافـي ( )%50مـن راتـبه
الأ�سا�سي .
ويتبع يف منح الأجر الإ�ضايف ما ي�أتي :
 - 1مينــح املوظــف �أجـر �ساعــة وربــع مــن راتـبه الأ�سا�سي عن كل �ساعـة
مـن العمـل الإ�ضايف �إذا كان يف �أيام العمل الر�سمية .
 - 2مينــح املوظــف �أجـر �ساعــة ون�صـف مـن راتبه الأ�سا�سي عن كل �ساعة
من �ساعات العمل الإ�ضايف التي تزيد على ما مياثل عدد �ساعات العمل
الر�سمية �إذا كان يف �أيام العطالت الأ�سبوعية والر�سمية ."......
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ومفاد ما تقدم من ن�صو�ص �أن امل�شرع مبوجب �أحكام قانون اخلدمة املدنية
قد نظم الأو�ضاع الوظيفية للموظفني اخلا�ضعني لأحكامه  ،وذلك يف �إطار العالقة
التنظيمــية القائــمة بيـن املوظـف وجـهة عمله  ،والتي حتتم على املوظف وجهة
الإدارة االحتكام يف ال�ش�ؤون الوظيفية للموظف ملا قرره القانون من �أحكام  ،ومبطالعة
ما �سلف من ن�صو�ص جند �أن قانون اخلدمة املدنية قد ر�سم الطريق جلهة الإدارة
عــند ممار�ســتها �سلطتــها التقديريـة مبنح مكاف�آت ت�شجيعية للموظف الذي
يتوافــر فيـه منـاط منـح املكافـ�آت الت�شجيعـية  ،وذلك بتقدمي املوظف خلدمات
ممتـازة �أو �أعمـال �أو بحــوث �أو اقرتاحـات ت�ساعـد علــى حت�سـني طـرق العمل ،
�أو رفع كفاءة الأداء � ،أو توفري النفقات  ،ويف �ضوء التفوي�ض الت�شريعي املمنوح
لالئحة التنفيذيـة لقانــون اخلدمــة املدنية وفقا للمادة ( )38من القانون وردت
املادة ( )41من الالئحة التنفيذية مبينة الأو�ضاع وال�شروط التي يتعني على جهة
الإدارة االلتزام بها يف �إعمال �سلطتها التقديرية مبنح املكاف�آت الت�شجيعية ،
و�أهمها ما ورد يف البند (�أ) بعدم جواز �صرف �أكرث من �أربع مرات خالل ال�سنة
املالية الواحدة  ،عالوة على وجوب توافر اعتماد مايل مبوازنة الوحدة ي�سمح
بذلك  ،ومن ثم ف�إنه ال منا�ص من االحتكام ملا �أف�صحت عنه ال�ضوابط املت�صلة مبنح
املوظفني للمكاف�آت الت�شجيعية  -متى توافر مناطها القانوين -من عدم جواز
قيام جهة الإدارة مبنح املوظف �أكرث من �أربع مكاف�آت ت�شجيعية خالل ال�سنة
الواحدة  ،حتى ولو كان �صرفها يتم خالل ال�سنة املقبلة  ،باعتبار �أن هذا الت�صرف -
ف�ضال عن خمالفته ال�صريحة للمادة ( )41من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة
املدنية  -من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل �إثراء املوظف على ح�ساب جهة الإدارة  ،خا�صة
و�أنه قد ال تتوافر االعتمادات املالية الالزمة ل�صرف املكاف�أة يف العام القادم � ،أو قد
تكون عالقة املوظف بجهة الإدارة قد انف�صمت عراها عند حلول موعد �صرف
تلك املكاف�آت املرحَّ لة من ال�سنة الفائتة .
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كمــا بينـت املـادة (  ) 41مــن قانــون اخلدمــة املدنيــة الآنفـة الذكـر منــاط
ا�ستحــقاق املوظــف للأجــر الإ�ضافــي  ،وذلـك بــ�أن يكــون ثمـة �أعمـال �إ�ضافية
يكلـف املوظف بت�أديتهـا بعد �ساعات العمل الر�سمية  ،عالوة على ذلك فقد حددت
املادتان ( )43 ، 42من الالئحة التنفيذية الأحكام التف�صيلية احلاكمة ملنح الأجر عن
�ساعات العمل الإ�ضافية  ،وعلى الأخ�ص �أن يكون القيام بعمل �إ�ضايف تقت�ضيه
ال�ضـرورة بنـاء علـى تكليـف كتابـي م�ســبق � ،أي �صـادر من اجلهة املخت�صة قبل
ممار�ســة العمــل الإ�ضافــي  ،و�أن يكـون منــح الأجـر عـن العمل الإ�ضايف بقرار
من رئي�س الوحدة  ،و�أن يكون منح الأجر عن �ساعات العمل الإ�ضافية يف �ضوء
�أحكام املادة ( )43من الالئحة التنفيذية املذكورة .
وبناء على ما تقدم  ،وملا كان كل من الفا�ضل ................. /ال�شاغل
وظيفة  ، .....................والفا�ضل ..................... /ال�شاغل
لوظيفة  ............................قد �صدرت قرارات مبنحهما مكاف�آت
ت�شجيعية تزيد على �أربع مرات خالل ال�سنة الواحدة  ،ف�إن وزارة .............
تكون قد خالفت بذلك الأحــكام املت�صلة مبنــح املكافــ�آت الت�شجيعــية الــواردة
فــي قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية على النحو املبني �سلفا  ،وال ينــال
من ذلك قيام الوزارة ب�صرف ما يزيد على املكاف�آت الأربع يف ال�سنوات الالحقة
لل�سنة التي مت فيها �إ�صدار القرارات ،ملخالفة هذا الت�صرف ل�صحيح حكم القانون .
�أما فيما يت�صل برغبة وزارة  .......................يف معاجلة و�ضع
املوظفني حمـل طـلب الـر�أي مـن خـالل منحهـما �أجـرا �إ�ضافـيا عن الأعمال التي
يتم تكليفهما بها  ،ف�إن �أحكام قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية قد بينت
ال�شروط والأو�ضاع التي تلتزم بها وزارة  ..............عند منح موظفيها
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الأجـر الإ�ضافــي عـن الأعمـال التـي يتـم تكليفـهم بها خارج �أوقات العمل الر�سمية ،
وعلـى الأخـ�ص �أن يكـون ثمـة حالـة �ضـرورة دعـت الوزارة �إلـى تكليـف املوظفني
ب�أعمـال �إ�ضافيـة خـارج �أوقـات العمل الر�سمية مبوجب تكليف كتابي �صادر قبل
ممار�سة العمل الإ�ضايف ،وهو �أمر ُم ْن َتف يف احلالة املعرو�ضة .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم جواز منح كل من الفا�ضل................ /
ال�شاغل وظيفة  ، ......................والفا�ضل......................... /
ال�شاغل لوظيفة � ..................أكرث من �أربع مكاف�آت ت�شجيعية يف العام
الواحــد  ،ف�ضــال عـن عـدم توافر مناط منحهما �أجرا �إ�ضافيا ،وذلك على النحو
املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و�ش ق/م و2013/2104/1/47/م) بتاريخ 2013/11/25م
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()60
بتاريخ 2013/12/10م
�أرا�ضي  -نظام ا�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية  -مدى �صحة �إجراءات �سحب القرعة
على �أرا�ض لطلبات �سابقة على املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/79الذي ق�ضى بعدم
االعتداد بالطلبات املقدمة قبل العمل ب�أحكامه .
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 النافذة  -قرر امل�شرع
تنظيما جديدا ملنح الأرا�ضي التجارية وال�سكنية التجارية وال�صناعية مبوجب
�أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/97حدد مبوجبه �شروط متليك املواطن
قطــعة الأر�ض � -أف�صـح املـ�شرع �صراحـة بعـدم االعتـداد بالطلبات املقدمة قبل
العمل ب�أحكامه  -امل�ستقر عليه �أن القانون اجلديد مبا له من �أثر فوري مبا�شر تبد�أ
واليته من يوم نفاذه على ما �سوف ين�ش�أ من �أو�ضاع قانونية يف ظله  ،والأو�ضاع
القانونية التي بد�أ تكوينها يف ظل الو�ضع القدمي  ،ومل يتم التكوين �إال يف ظل
القانون اجلديد  ،وكذلك على الآثار امل�ستقبلية التي ترتتب ابتداء من تاريخ نفاذ
القانون اجلديد بالن�سبة لو�ضع قانوين حدث قبل هذا التاريخ � -أثر ذلك  -عدم
�صحة �إجراءات �سحب القرعة على �أرا�ض لطلبات �سابقة على املر�سوم ال�سلطاين
رقم  - 2010/79تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم ............................... :
بتاريخ  .................املوافق  ...............ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي
القانوين يف مدى �أحقية بع�ض املواطنني للأرا�ضي ال�صناعية بعد انتهاء �إجراءات
�سحب القرعة يف �ضوء املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/97بتعديل بع�ض �أحكام
نظام ا�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية .
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وتخلــ�ص وقائــع املو�ضـوع  -ح�سبــما يبــني مـن الأوراق املرفــقة بالكتــاب
امل�شار �إليه  -يف �أن بع�ض املواطنني من واليتي  ..........تقدموا بطلبات للح�صول
على �أرا�ض �صناعية  ،ومت �إبرام اتفاق بني �صاحبي ال�سعادة واليي ................
يق�ضي ب�أن يتم توزيع املخطط ال�صناعي وفق الك�شوفات املعتمدة منهما  ،و�أن
يتم ف�صل املخطط وفق احلدود الإدارية للواليتني  ،وتوزيعه علـى امل�ستحـقني ،
كـل فـي نطـاق واليـته ملن مت اعتماد طلبه وت�سجيله قبل العمل ب�أحكــام املر�سـوم
ال�سلطانـي رقـم  2006/68بتعديــل بعـــ�ض �أحكــام نظـام ا�ستحقــاق الأرا�ضــي
احلكومية  ،وتفيدون معاليكم ب�أن وزارة ...............................
وافقت على االتفاق  ،وقد قامت وزارة  .............................بتوزيع
الأرا�ضي وفقا لالتفاق حال للإ�شكالية القبلية بني الواليتني وقد مت �سحب القرعة
بتاريخ . ..................
وتذكرون معاليكم �أنه تقدم بع�ض املواطنني من �سكان منطقة .............
بوالية  ............ب�شكاوى �إىل  .................من عدم عدالة توزيع �أرا�ضي
املخطط ال�صناعي باملنطقة  ،وعند بحث اجلهاز لهذه ال�شكاوى ك�شف عن خمالفة
لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/97امل�شار �إليه  ،والذي ق�ضى بعدم االعتداد
بالطلبات املقدمة قبل العمل به مما حدا باجلهاز �أن يو�صي وزارة ...........
بالعمل على معاجلة الو�ضع قانونا  ،و�ضرورة تطبيق املر�سوم ال�سلطاين املذكور ،
الأمر الذي مبقت�ضاه قامت وزارة  ...........بتوقيف توزيع الأرا�ضي مما �أثار
حفيظة املواطنني طالبني من اجلهاز �إعادة النظر يف الأمر .
لذا تطلبون معاليكم الر�أي ب�ش�أن مدى �أحقية املعرو�ضة حاالتهم للأرا�ضي
ال�صناعية التي قاموا ب�سحب القرعة عليها بتاريخ 2013/3/6م حتت موافقة كل
من وزارة  ..........ووزارة . ............
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وردا على ذلك نفيد ابتداء ب�أنه ولئن كان طلب الر�أي يتعلق مبدى �أحقية
املعرو�ضــة حاالتـهم للأرا�ضـي ال�صناعيـة التي قاموا ب�سحب القرعة عليها � ،إال �أن
ذلك ي�ستدعي بحث م�س�ألة �أولية تتمثل يف مدى �صحة �إجراءات �سحب القرعة
التي قامت بها وزارة  ............لطلبات قدمت قبل العمل ب�أحكام املر�سوم
ال�سلطاين رقم  ، 2010/97الأمر الذي ينح�صر يف نطاقه الر�أي املاثل .
كمـا نفـيد بـ�أن املــادة (  ) 80مــن النظـام الأ�سا�سـي للدولة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطانـي رقـم  96/101تنـ�ص علـى �أنـه  " :ال يجـوز لأي جهـة فـي الدولـة �إ�صدار
�أنظمــة �أو لوائــح �أو قرارات �أو تعليمات تخالف �أحكام القوانني واملرا�سيم النافـذة
�أو املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البالد " .
وحيث �إن البند ( )1من ال�شروط العامة لنظام ا�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  84/81معدال باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/97
بتعديل بع�ض �أحكـام نظام ا�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية ينـ�ص على �أنه  " :لوزارة
الإ�سكــان متليــك املواطــن قطـــعة �أر�ض واحــــدة جتاريـة �أو �سكنـــية جتاريــــة
�أو �صناعية باملخططات التف�صيليـة باملحافظـة �أو املنطـقة �أو الوالية التـي ينــتمي
�إليـها  ،ويجوز �أن تكون باملنطقة التي بها ن�شاطه  ،وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
�أ � -أال يقل عمر املتقدم عن ( )23ثالث وع�شرين �سنة ميالدية .
ب � -أال يكـون قـد �سـبق منحه �أر�ضـا باال�ستعمال التجاري �أو ال�سكني التجاري
�أو ال�صناعي .
ج � -أن يكــون مـزاوال لن�شــاط قائـم مـدة ال تقـل عـن ثالث �سنـوات �سابقة
على طلبه .
د � -أن ي�سدد الثمن يف املوعد املحدد لذلك .
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وينــ�ص البنـد ثانيـا مــن التعديــالت املقـررة علـى نظـام ا�ستحـقاق الأرا�ضـي
احلكومية من املر�سوم ذاته على �أنه " ال يعتد بالطلبات املقدمة قبل العمل ب�أحكام
هذا املر�سوم " .
وتن�ص املادة الثالثة من املر�سوم ال�سلطاين امل�شار �إليه على �أنه " ين�شر هذا
املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره " .
وقد ن�شر املر�سوم ال�سلطاين امل�شار �إليه يف اجلريدة الر�سمية يف العدد ()919
ال�صادر بتاريخ 2010/9/18م  ،وعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة
الر�سمية � ،أي من تاريخ 2010/9/19م .
وامل�ستفاد من الن�صو�ص ال�سابقة �أنه مبقت�ضى �أحكام النظام الأ�سا�سي للدولة
ال يجوز لأي جهة يف الدولة �إ�صدار �أنظمة �أو لوائح �أو قرارات �أو تعليمات تخالف
�أحكام القوانني واملرا�سيم النافذة  ،و�أن امل�شرع قرر تنظيما جديدا ملنح الأرا�ضي
التجارية وال�سكنية التجارية وال�صناعية مبوجب �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم
 2010/97حدد مبوجبه �شروط متليك املواطن قطعة الأر�ض  ،و�أف�صح عن �إرادته
الظاهـرة القاطــعة  ،والتـي تقـ�ضي بعـدم االعـتداد بالطلبات املقدمة قبل العمل
ب�أحكامه .
وحيث �إن امل�ستقر عليه �أن القانون اجلديد مبا له من �أثر فوري مبا�شر تبد�أ
واليته من يوم نفاذه لي�س فقط على ما �سوف ين�ش�أ من �أو�ضاع قانونية يف ظله ،
ولكن كذلك على الأو�ضاع القانونية التي بد�أ تكوينها يف ظل الو�ضع القدمي  ،ومل
يتم هذا التكوين �إال يف ظل القانون اجلديد  ،وكذلك على الآثار امل�ستقبلية التي
ترتتب ابتداء من تاريخ نفاذ القانون اجلديد بالن�سبة لو�ضع قانوين حدث قبل
هذا التاريخ .
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وبتطبيق ما تقدم على الوقائع املعرو�ضة  ،وملا كانت وزارة ...............
قد قامت ب�إجراء �سحب القرعة على �أرا�ض �صناعية بتاريخ .................
بالن�سبة لطلبات املواطنني ال�سابقة على �صدور املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/97
ف�إنه ال منا�ص من القول مبخالفة ذلك لأحكام املر�سوم ال�سلطاين املذكور  -وهو
ما حظرته املادة ( )80من النظام الأ�سا�سي للدولة �آنفة الذكر  -باعتبارها طلبات
مت تقدميها قبل العمل ب�أحكامه  ،مبا من �ش�أنه عدم االعتداد بها  ،وي�ستوجب
الإقرار بعدم �صحة الإجراءات التي قامت بها وزارة  ................يف هذا
ال�ش�أن  ،وبناء على ذلك ف�إن قيام وزارة  ................بتوقيف توزيع الأرا�ضي
التي �سحبت عليها القرعة ا�ستجابة لر�أي  .............................يتفق
و�صحيح حكم القانون .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم �صحة �إجراءات �سحب قرعة الأرا�ضي ال�صناعية
التي متت بتاريخ  ............................مبا يرتتب على ذلك من �آثار
على النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2013/2224/7/22/م) بتاريخ 2013/12/10م
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()61
بتاريخ 2013/12/12م
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 املقدمة من الوزارات وكافة
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 جوهريّا ال فكاك منه � -أثر عدم
التقيد بهذا الإجراء  -تطبيق .
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فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة املنتهية بكتاب الهيئة رقم ................. :
بتاريخ  .............املوافق  ..............ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين
حول �صاحب االخت�صا�ص بالبت يف الأوامر التغيريية واملالحق للم�شاريع املنفذة
باملنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم قبل �إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم وقبل �صدور الئحة املناق�صات الداخلية لها .
وتخلــ�ص وقائـع املو�ضـوع فـي �أن جملـ�س املناق�صـات قام ب�إ�سناد املناق�صة
رقم  ................... :حول �إن�شاء  .............قبل �إن�شاء هيئة املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،و�أنه مت �إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
و�صدر نظامها مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم .2011 / 119
ووفقا لن�ص املادة التا�سعة من املر�سوم ذاته ف�إنه  " :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 املنطقة لغر�ض تنفيذ �أو �إدارة م�شروعات اخلدمات
واملرافق العامة وغريها من امل�شروعات الأ�سا�سية فيها " .
كما تن�ص املادة الثالثة ع�شرة من املر�سوم ذاته 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 ".
وتذكرون �أن فتوى وزارة ال�ش�ؤون القانونية رقم :و �ش ق/م و2012/87/16/45/م
خل�صت �إىل اخت�صا�ص جمل�س املناق�صات يف �إعطاء الأوامر املتعلقة مب�شاريع
الهيئة التي ال تزال قيد التنفيذ حلني العمل بلوائح املناق�صات اخلا�صة بالهيئة حال
�صدورها .
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وتذكرون �أن جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم �أ�صدر
مبوجب القرار رقم ( )2012 / 8الئحة املناق�صات الداخلية .
لـذا تطلبـون الـر�أي القانونـي حـول اخت�صـا�ص جمل�س املناق�صات يف �إ�صدار
الأوامر التغيريية �أرقام  .......على املناق�صة رقم  ........يف �ضوء �إ�صدار الئحة
املناق�صات الداخلية لهيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
وردا علــى ذلـك نفـيد بـ�أن املـادة ( )69من النظـام الأ�سا�سـي للدولة ال�صـادر
باملر�سـوم ال�سلطاين رقـم  96 / 101تنـ�ص علـى �أنـه  " :يحـدد القانون اخت�صا�صات
اجلهـة التـي تـتوىل �إبـداء الـر�أي القانونـي للوزارات واجلهات احلكومية الأخرى ،
وتقوم ب�صياغة م�شروعات القوانني واللوائح والقرارات ومراجعتها ."...
وتن�ص املادة ( )74من هذا النظـام علـى �أنـه  " :تن�شـر القوانيـن فـي اجلريـدة
الر�سمية خـالل �أ�سبوعـني من يـوم �إ�صـدارها  ،ويعمل بها من تاريخ ن�شـرها ما مل
ين�ص فيها على تاريخ �آخر " .
كـما تنــ�ص املـادة ( )80مـن ذات النظــام علـى �أنــه  " :ال يجـوز لأي جهة
يف الدولة �إ�صدار �أنظمة �أو لوائح �أو قرارات �أو تعليمات تخالف �أحكام القوانني
واملرا�ســيم النافـذة �أو املعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة التي هي جزء من قانون
البالد " .
وتنـ�ص املادة ( )3مـن قانون التف�سـريات والن�صـو�ص العامـة رقـم ( )3ل�سـنة
1973م علــى �أنــه  " :يف هـذا القانـون  ،وفـي �أي قانـون �آخــر ،تكـون للكلمـات
والتعبيـرات التاليـة املعانـي املبينـة �أمـام كـل 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 :
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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 " .
وينـ�ص املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  94/14بتحديـد اخت�صا�صـات وزارة ال�شـ�ؤون
القانونية على �أن تخت�ص الوزارة بـ" مراجعـة م�شروعــات املرا�ســــيم ال�سلطانيـة
والقوانــني واللوائـح والقرارات الوزاريـة 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 . " ...
وتنــ�ص املـادة ( )5مـن ذات القانـون علـى �أن  " :يعمـل بالقوانني واملرا�سـيم
ال�سلطانيــة ذات الطبــيعة الت�شريعـية واللوائـح مـن تاريـخ ن�شـرها 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
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واملرا�ســيم ال�سلطانيــة النافــذة �أو املعاهــدات واالتفاقــيات الدوليـة التـي هــي
جـزء مـن 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 واللوائـح والقـرارات الوزاريـة املقدمـة مـن الـوزارات
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�شروعــات املرا�سـيم ال�سلطانيـة والقوانيـن واللوائـح والقـرارات الوزارية املقدمة
مـن الـوزارات وكـافة اجلهـات 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 .
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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 الئحة املناق�صات الداخلية بهيئة املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  -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 و2013/2242/16/45/م) بتاريخ 2013/12/12م
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()62
بتاريخ 2013/12/16م
موظف  -تعيني �أحد العاملني يف القطاع اخلا�ص يف �إحدى وحدات اجلهاز
الإداري للدولة طبقا لن�ص املادة ( )30من قانون الت�أمينات االجتماعية � -ضم مدة
ا�شرتاكـه فـي نظـام الت�أميـنات االجتماعـية �إلـى مـدة خدمته اجلديدة يف اجلهة
املعني فيها بقوة القانون .
ا�ستقـر �إفـتاء وزارة ال�شـ�ؤون القانونيـة �أن جتميـع و�ضـم مدد اخلدمة التي حت�سب
يف املعا�ش واعتبارها مدة واحدة عند ح�ساب امل�ستحقات التقاعدية مقررة
مل�صلحة امل�ستفيد من املعا�ش  -احلكمة التي بني عليها نظام املعا�شات والهدف
الذي ي�سعى �إىل حتقيقه  ،يتلخ�صان يف وجوب احلفاظ على مورد ثابت للموظف
الذي انتهت خدمته  ،بتقرير معا�ش له وللم�ستحقني عنه من بعده � -أن �ضم مدة
اخلدمـة يكـون بقـوة القانـون فـي حـالـة عـدم �صـرف امل�ستحقـات التقاعديـة ،
وال يتوقف على طلب من �ضمت مدة خدمته ما مل يكن هناك فارق زمني بني ترك
اخلدمة وااللتحاق بخدمة �أخرى  -قرر امل�شرع �أنه يف حالة تعيني �أحد العاملني
بالقطاع اخلا�ص يف �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة ومبوجب حكم املادة
( )30من قانون الت�أمينات االجتماعية �ضم مدة ا�شرتاكه يف نظام الت�أمينات
االجتماعية �إىل مدة خدمته اجلديدة يف اجلهة املعني فيها بقوة القانون ما مل
يكن قد �صرف م�ستحقاته التقاعدية عنها حيث يظل �ضم تلك املدة رهنا بالتزام
�صاحب ال�ش�أن برد املكاف�أة التي �صرفت له من الهيئة لل�صندوق املعني  -كما
�أوجب امل�شرع على الهيئة يف تلك احلالة حتويل ح�صيلة ا�شرتاكات املذكور �شاملة
ح�صة العامل وح�صة رب العمل وح�صة اخلزانة العامة �إىل �صندوق تقاعد اجلهة
املعني فيها � -أكد على ذلك ن�ص املادة ( )17من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
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اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني الذي يق�ضي بوجوب تطبيق
حكمها على املوظف يف حالة نقله بني ديوان البالط ال�سلطاين و�إحدى وحدات
اجلهاز الإداري للدولة  ،وكذلك علــى العامليـن فـي القطـاع اخلـا�ص فـي حالـة
تعيينهم بديوان البالط ال�سلطاين بغر�ض جتميع و�ضم مدد اخلدمة التي حت�سب
يف املعا�ش واعتبارها مدة واحدة عند ح�ساب امل�ستحقات التقاعدية بح�سبانها
الغاية املتوخاة من حكم هذه املادة  -م�ؤداه  -عدم �أحقية املوظف يف ت�سلم مكاف�أة
نهاية اخلدمة من الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة واملنتهية بالكتاب رقم ................. :
امل�ؤرخ  ..............املوافق  ................ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي
القانوين حول مدى �أحقية الفا�ضل ..................... /املوظف بالطريان
 ..........يف ت�سلم مكاف�أة نهاية اخلدمة من الهيئة العامة  ..............يف
حال عدم رغبته يف �ضم مدة خدمته ال�سابقة بالقطاع اخلا�ص �إىل �صندوق تقاعد
موظفي الديوان  ،وبيان املق�صود بعبارة � ... " :أية مبالغ مرتبطة باال�شرتاكات "
الواردة يف عجز املــادة ()17من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي
ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 96/86
وتتلخــ�ص الوقائـع  -ح�سـبــما يبـني مـن الأوراق  -يف �أن املعرو�ضة حالته
كان يعمل يف �شركة  .....................منذ تاريخ ،....................
وانتهت خدمته بال�شركة م�ستقيال بتاريخ  ، ...........................و�أنه
بتاريخ � ............................صدر قرار بتعيينه بالطريان .........
اعتبارا من  ،..................وتذكرون �أن املعرو�ضة حالته قد تقدم بطلب
�إىل �صندوق تقاعد موظفي ديوان البالط ال�سلطاين ل�صرف املكاف�أة امل�ستحقة له
نظري عمله بالقطــاع اخلــا�ص  ،و�أنه ال يرغب فـي �ضم خدمـته ال�سابقة بالقطــاع
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اخلــا�ص �إىل خدمته بالطريان  ،..............وقد قام �صندوق تقاعد موظفي
ديوان البالط ال�سلطاين مبخاطبة الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية ل�صرف
املكاف�أة امل�ستحقة للمذكور � ،إال �أن الهيئة قد �أفادت ب�أن فتوى وزارة ال�ش�ؤون
القانونية رقم (و �ش ق/م و 98/165/1/4 /بتاريخ 1998/2/15م) �ألزمت كال من �صندوق
تقاعد موظفي ديوان البالط ال�سلطاين والهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية ب�ضم
مدة اخلدمة ال�سابقة �إىل مدة اخلدمة الالحقة التي يق�ضيها امل�ؤمن عليه بالعمل
لدى �أي جهة عمل مما ال يجوز معه قيام الهيئة ب�صرف مكاف�أة نهاية اخلدمة
للمذكور عو�ضا عن حتويل ح�صيلة اال�شرتاكات باعتباره ال �سند له من القانون
وينطوي على خمالفة �صريحة للفتوى امل�شار �إليها ،ويف �ضوء ذلك قامت الهيئة
بتحويل اال�شرتاكات اخلا�صة باملعرو�ضة حالته �إىل �صندوق تقاعد موظفي ديوان
البالط ال�سلطاين.

و�إزاء ما تقدم  ،تطلبون الإفادة بالر�أي .
وردا على ذلك نفيد �أن املادة ( )30من قانون الت�أمينات االجتماعية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( )91/72تن�ص على �أنه  " :يف حالة تعيني �أحد الأ�شخا�ص
املعاملني بقانون معا�شـات ومكافـ�آت مـا بعـد اخلدمـة ملوظـفي احلكومـة العمانيني
بالقطاع اخلا�ص وخ�ضوعه لأحكام هذا القانون �أو العك�س يلتزم كل من �صندوق
املعا�شــات واملكافــ�آت والهيـئة العامــة للت�أمينـات االجتماعية بتحويل ح�صيلة
اال�شتـراك التي اقتطعت من مرتبه وح�صة احلكومة التي �أديت حل�سابه �أو ح�صيلة
العامل يف ا�شرتاكات ت�أمني ال�شيخوخة والعجز والوفاة وح�صة �صاحب العمل
وحـ�صة اخلـزانة العامـة التـي �أديت حلـ�ساب امل�ؤمن عليه �إىل اجلهة التي يعامل
- 451 -

بقانونـها  ،وتطـبق فـي هـذه احلالة قانون اجلهة املحولة �إليها احل�صيلة مع �ضم
املدتني ال�سابقة والالحقة �إذا مل يكن قد �صرف م�ستحقاته وفقا للنظام الذي كان
يخ�ضع له  ،ويبد�أ با�ستقطاع ن�سبة اال�شرتاك من تاريخ تعيينه .
�أمــا �إذا كـان قـد مت �صرف م�ستحقاته ف�إنه ي�شرتط ل�ضم مدة خدمته ال�سابقة
�أن يقدم طلبا بذلك خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ تعيينه و�أن يقوم برد مكاف�أة نهاية
اخلدمة التي �صرفت له..................................................
. " ...........................
وتن�ص املادة ()17من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان
البالط ال�سلطاين العمانييــن ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم  96/86على �أنه :
" �إذا نقـل �إلـى الديـوان �أحـد املوظفـني مـن �أيـة وحدة �أخرى من وحدات اجلهاز
الإداري للدولــة �أو القطـاع اخلـا�ص اخلا�ضعـيــن لقانـون معا�شـات ومكافـ�آت مــا
بعــد اخلدمــة ملوظـفـي احلكومــة العمانيــني �أو قانـون الت�أميـنــات االجتماعيــة
�أو �أيـة نظــم معا�شـات �أخرى  ،تعترب خدمته مت�صلة �شريطة �أن يرد �إىل ال�صندوق
�أية مكاف�أة تكون قد �صرفت له  ،ويف حـالة عــدم �صرفــه مكاف�أة تلتـزم اجلهة
القائمة على تطبيق نظــام املعا�شــات �أو الت�أمينـات الذي كان يخ�ضع له املوظف
املنقـول بـ�أن حتيــل �إلــى ال�صندوق اال�شرتاكات التي �سبق حت�صيلها من املوظف
بالإ�ضافة �إىل م�ساهمة الدولة �أو ح�صة �صاحب العمل و�أية مبالغ �أخرى مرتبطة
بهذه اال�شرتاكات �أو امل�ساهمات " .
و مفاد هذه الن�صو�ص �أن امل�شرع  ،حلكمة قدرها وم�صلحة اعتربها وهدف
�سعى �إىل حتقيقه يف �إطار نظام الت�أمينات واملعا�شات  ،قرر يف حالة تعيني �أحد
العاملني بالقطاع اخلا�ص يف �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة ومبوجب حكم
املادة ( )30من قانون الت�أمينات االجتماعية �ضم مدة ا�شرتاكه يف نظام الت�أمينات
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االجتماعية �إىل مدة خدمته اجلديدة يف اجلهة املعني فيها بقوة القانون ما مل
يكن قد �صرف م�ستحقاته التقاعدية عنها حيث يظل �ضم تلك املدة رهنا بالتزام
�صاحب ال�ش�أن برد املكاف�أة التي �صرفت له من الهيئة لل�صندوق املعني  ،كما
�أوجب امل�شرع على الهيئة يف تلك احلالة حتويل ح�صيلة ا�شرتاكات املذكور �شاملة
ح�صة العامل وح�صة رب العمل وح�صة اخلزانة العامة �إىل �صندوق تقاعد اجلهة
املعني فيها  ،وهو الأمر الذي �أكده ن�ص املادة ( )17من قانون معا�شات ومكاف�آت
ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني الذي يق�ضي بوجوب
تطبيق حكمها على املوظف يف حالة نقله بني ديوان البالط ال�سلطاين و�إحدى
وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وكذلك على العاملني يف القطاع اخلا�ص يف حالة
تعيينهم بديوان البالط ال�سلطاين بغر�ض جتميع و�ضم مدد اخلدمة التي حت�سب
يف املعا�ش واعتبارها مدة واحدة عند ح�ساب امل�ستحقات التقاعدية بح�سبانها
الغاية املتوخاة من حكم هذه املادة  ،وهو املبد�أ امل�ستوحى من فتوى وزارة ال�ش�ؤون
القانونية رقم  ( :و �ش ق/م و ) 98/165/1/4 /بتاريخ 1998/2/15م .
وحيث �إنه وفقا ملا ا�ستقر عليه �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية �أن جتميع
و�ضم مدد اخلدمة التي حت�سب يف املعا�ش واعتبارها مدة واحدة عند ح�ساب
امل�ستحقات التقاعدية مقررة مل�صلحة امل�ستفيد من املعا�ش  ،و�أن احلكمة التي بني
عليها نظام املعا�شــات والهــدف الذي ي�سعى �إىل حتقيقه  ،يتلخ�صان يف وجوب
احلفاظ علــى مـورد ثابـت للموظـف الذي انتهت خدمته  ،بتقرير معا�ش له
وللم�ستحقني عنـه من بعـده  ،كـمـا �أن �ضـم مــدة اخلدمــة يكــون بقـوة القانـون
فــــي حالــة عــدم �صــرف امل�ستحقــات التقاعديــة  ،وال يتوقـــف على طلــب
مـن �ضمـت مــدة خدمــته ما مل يكن هناك فارق زمني بني ترك اخلدمة وااللتحاق
بخدمة �أخرى .
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وبتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�ضة  ،وملا كان الثابت من الأوراق �أن املعرو�ضة
حالته كان يعمل يف �شركة  ..............منذ تاريخ  ، ..............وانتهت
خدمته بال�شركة م�ستقيال بتاريخ  ،.............و�أنه بتاريخ ...............
�صدر قرار بتعيينه بالطريان  ............اعتبارا من  ، .............ومل يتم
�صرف م�ستحقاته التقاعدية عن مدة خدمته بالقطاع اخلا�ص  ،ف�إنه ومبقت�ضى
�صريــح نــ�ص املــادة (� )17آنفــة الذكــر تعتــرب خدمتـه مت�صلة  ،وي�ضحى لزاما
على الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية  ،ودون احلاجة �إىل طلب من املعرو�ضة
حالتــه ب�ضــم مــدة خدمــته  ،حتويــل ح�صيلة ا�شرتاكات املذكور �شاملة ح�صة
العامل وح�صة رب العمل وح�صة اخلزانة العامة و�أية مبالغ �أخرى مرتبطة بهذه
اال�شرتاكــات �أو امل�ساهمــات � ،إىل �صـندوق تقاعد موظفي الديوان  ،ويغدو قيام
الهيـئة بتحويـل تلـك اال�شرتاكـات واحل�صـ�ص �إىل ال�صندوق �إثر تعيني املعرو�ضة
حالته بالطريان  .............متفقا و�صحيح حكم القانون وال مطعن عليه .
وال يـنال مـن ذلـك القـول بـ�أن املعرو�ضـة حالته قـد تقدم بطلب �إىل �صندوق
تقاعد موظفي ديوان البالط ال�سلطاين ل�صرف املكاف�أة امل�ستحقة له نظري عمله
بالقطاع اخلا�ص لعدم رغبته يف �ضم مدة خدمته ال�سابقة بالقطاع اخلا�ص �إىل
خدمته بالطريان � ، .............إذ �إن ال�ضم يكون بقوة القانون �إعماال ل�صريح
ن�ص املادة ( )17من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط
ال�سلطانـي العمانيـني امل�شـار �إليـه  ،ف�ضـال عـن �أنـه ال يوجـد فارق زمني بني تركه
اخلدمة يف القطاع اخلا�ص ،والتحاقه بخدمة الطريان . ............
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وفيما يتعلق ببيان املق�صود بعبارة � ..." :أية مبالغ مرتبطة باال�شرتاكات"
الواردة يف عجز املادة ( )17من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي
ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/86ف�إن
املق�صود بها هو القيمة الر�أ�س مالية لهذه املبالغ "اال�شرتاكات والفوائد الناجتة
عن هذه املبالغ"  ،ويندرج فيها كل احلقوق امل�ستحقة للمعرو�ضة حالته مبنا�سبة
ا�شرتاكاتــه فـي الهيـئة وحتويـل كافـة تـلك احلقوق �إىل �صندوق تقاعد موظفي
الديوان  ،والقول بغري ذلك م�ؤداه �إثراء الهيئة بال �سبب على ح�ساب ال�صندوق ،
وهو ما ال ي�سوغ قانونا .
لذلك انتهى الر�أي �إىل الآتي :
 عدم �أحقية الفا�ضل ............. /املوظف بالطريان .............يف ت�سلم مكاف�أة نهاية اخلدمة من الهيئة العامة . ..........
 �أن املق�صود بعبارة � ..........." :أية مبالغ مرتبطة باال�شرتاكات "الواردة يف عجز املادة ( )17من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني هو القيمة الر�أ�س مالية لهذه
املبالغ " اال�شرتاكات والفوائد الناجتة عن هذه املبالغ " .
وذلك على النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2013/2276/1/22/م) بتاريخ 2013/12/16م
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()63
بتاريخ 2013/12/16م
جممعـات �سياحـيـة متكاملـة  -نظـام متـلك العـقارات فـي املجمعـات ال�سياحـية
املتكاملة � -شرط القرابة من الدرجة الأوىل متطلب يف امللكية امل�شرتكة بالن�سبة
للعمانيني وغري العمانيني .
يجوز للعمانيني وغري العمانيني متلك الأرا�ضي �أو الوحدات املبنية يف املجمعات
ال�سياحية املتكاملة  ،بغر�ض ال�سكن �أو اال�ستثمار  ،وذلك وفقا لإجراءات وقواعد
و�شروط و�ضوابط التملك الواردة يف نظام متلك العقارات يف املجمعات ال�سياحية
املتكاملة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/12والئحته التنفيذية  -كما يجوز
�أن ي�شتـرك �شخ�صـان طبيعيـان �أيـا كانـت جن�سيتهـما عمانيـني �أو غيـر عمانيـني
يف ملكية وحدة مبنية �أو قطعة �أر�ض معدة للبناء � ،شريطة ارتباطهما ب�صلة
قرابة مبا�شرة من الدرجة الأوىل � ،أي بني الأ�صول والفروع فقط دون غريها من
القرابات � -شرط القرابة من الدرجة الأوىل متطلب يف امللكية امل�شرتكة بالن�سبة
للعمانيني وغري العمانيني � -أ�سا�س ذلك � -أن اللفظ العام يحمل على عمومه ما مل
يرد ما يخ�ص�صه  ،واملطلق يحمل على �إطالقه ما مل يرد ما يقيده  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم .......................................... :
بتاريخ  ......................املوافق  ..................ب�ش�أن طلب الإفادة
بالر�أي القانوين حول تقيد طالبي التملك امل�شرتك باملجمعات ال�سياحية املتكاملة
ب�صفة القرابة بالن�سبة للعمانيني وغري العمانيني واخلليجيني .
وتخلــ�ص وقائــع املو�ضــوع  -ح�سبــما يبــني مـن الأوراق  -فـي �أنـه ورد
لوزارة  ..........خطاب من �شركة  ..........بتاريخ  ..............بطلب
- 456 -

النظر يف مو�ضوع ا�شرتاك �شخ�صني طبيعيني يف ملكية وحدة مبنية �أو قطعة
�أر�ض باملجــمع ال�سياحــي املتكامـل  ،حيث �سبق �أن تقدمت ال�شركة امل�شار �إليها
لوزارة  .............بطلب ت�سجيل وحدة عقارية مب�شروع  ............با�سم
�أخوين غري عمانيني � ,إال �أن وزارة  ............ردت بعدم جواز ت�سجيل الوحدة
العقارية با�سم الأخوين معا  ,حيث يقت�صر الت�سجيل على الأقارب من الدرجة
الأوىل فقط وفقـا للمـادة الرابـعة مـن الالئحـة التنفيذيـة لنـظام متـلك العقـارات
فـي املجمعـات ال�سياحيـة املتكاملـة ال�صـادرة بالقـرار الـوزاري رقــم ، 2007/191
كما تلقت ال�شركة خطابا �آخر من وزارة  .........بتاريخ ....................
يفيـد بـ�أن نـ�ص املـادة الرابعـة امل�شـار �إليهـا يقتـ�صر تطبيقه على غري العمانيني ،
�أما العمانيون فيحق لهم التملك ال�شائع حتى و�إن مل تكن بينهم �صلة قرابة .

و�إذ تطلبون الر�أي القانوين يف املو�ضوع .
نفيد ب�أن املادة رقم ( )1من نظام متلك العقارات يف املجمعات ال�سياحية
املتكاملة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/12واملعدلة باملر�سوم ال�سلطاين
رقـم  2007/ 65تنـ�ص علـى �أنـه  " :ي�سمح للعمانيني وغري العمانيني من الأ�شخا�ص
الطبيعيني �أو االعتبارييـن بتمـلك الأرا�ضـي �أو الوحـدات املبنيـة  ،فـي املجمعـات
ال�سياحـية املتكامـلة املرخـ�ص لها مـن اجلهـات املختـ�صة بالدولة  ،وذلك بغر�ض
ال�سكن �أو اال�ستثمار  ،وب�إحدى طرق التملك املقررة قانونا .
ومع عدم الإخالل بحق الدولة يف ق�صر التملك على العمانيني يف �أي جممع
�سياحـي متكامـل تبـني الالئحـة التنفيذيـة �إجـراءات وقواعـد و�شروط و�ضوابط
التملك يف املجمعات �سواء بالن�سبة للعمانيني �أو لغريهم " .
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وتن�ص املادة ( )34من قانون املعامالت املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 2013/ 29علـى �أنــه  " :تتكـون �أ�سـرة ال�شـخ�ص من ذوي قرباه  ،ويعترب من ذوي
القربى كل من يجمعهم �أ�صل م�شرتك " .
وتن�ص املادة ( ) 35من القانون ذاته على �أنه  -1" :القرابة املبا�شرة هي ما
بني الأ�صول والفروع 2 .ـ القرابة غري املبا�شرة ( قرابة احلوا�شي) هي الرابطة ما
بني �أ�شخا�ص يجمعهم �أ�صل م�شرتك دون �أن يكون �أحدهم �أ�صال �أو فرعا للآخر ".
وتن�ص املادة ( )36من القانون ذاته على �أنه  " :يراعى يف ح�ساب درجة
القرابة املبا�شرة اعتبار كل فرع درجة عند ال�صعود للأ�صل بخروج هذا الأ�صل ،
وعنـد ح�سـاب درجـة القرابـة غيـر املبا�شـرة (احلوا�شـي) تعـد الدرجـات �صـعودا
مـن الفـرع للأ�صـل امل�شتـرك  ،ثـم نزوال منه �إىل الفرع الآخر  ،وكل فرع فيما عدا
الأ�صل امل�شرتك يعترب درجة " .
وتن�ص املادة ( )2من الالئحة التنفيذية لنظام متلك العقارات يف املجمعات
ال�سياحيـة املتكاملـة ال�صـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم  2007/191علـى �أنـه  " :يجوز
متليك العمانيني وغري العمانيني من الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو االعتباريني الوحدات
املبنية �أو قطع الأرا�ضي املعدة للبناء �أو اال�ستغالل يف املجمعات ال�سياحية املتكاملة
بغر�ض ال�سكن �أو اال�ستثمار وفقا لأحكام النظام وهذه الالئحة ".
وتن�ص املادة ( )4من الالئحة ذاتها على �أنه  " :يجوز �أن ي�شرتك �شخ�صان
طبيعيان مرتبطان ب�صلة قرابة من الدرجة الأوىل يف ملكية وحدة مبنية �أو قطعة
�أر�ض معدة للبناء وت�سري على كل منهما ال�شروط والأحكام الواردة بهذه الالئحة ".
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ومفاد الن�صو�ص �سالفة الذكر � ،أنه يجوز للعمانيني وغري العمانيني متلك
الأرا�ضي �أو الوحدات املبنية يف املجمعات ال�سياحية املتكاملة  ،بغر�ض ال�سكن
�أو اال�ستثمار  ،وذلك وفقا لإجراءات وقواعد و�شروط و�ضوابط التملك الواردة
يف نظام متلك العقارات يف املجمعات ال�سياحية املتكاملة امل�شار �إليه والئحته
التنفيذية  ،ويجوز �أن ي�شرتك �شخ�صان طبيعيان �أيا كانت جن�سيتهما  ،عمانيني
�أو غيـر عمانيـني  ،يف ملكـية وحـدة مبنية �أو قطعة �أر�ض معدة للبناء � ،شريطة
ارتباطهــما ب�صـلة قرابـة مبا�شـرة مـن الدرجة الأوىل � ،أي بني الأ�صـول والفروع
فقط دون غريها من القرابات .
وحيــــث �إنـــه علــى هـــدي مــا تقـــدم وكــان الثابـت مـن الأوراق � ،أن
�شركــة ...........تقدمت �إىل وزارة  ..............بطلب ت�سجيل وحدة
عقارية مب�شروع  .........................با�سم �أخوين غري عمانيني  ،و�أن
وزارة  ...............قد ردت هذا الطلب ب�أنه ال يجوز ت�سجيل الوحدة العقارية
با�سم الأخوين معا القت�صار الت�سجيل على الأقارب من الدرجة الأوىل فقط  ،ملا
كــان ذلـك  ،وكــان نـ�ص املــادة ( )4مـن الالئحة التنفيذية لنظام متلك العقارات
فـي املجمعـات ال�سياحيـة املتكاملـة امل�شـار �إليهـا  ،قد نـ�ص يف �إف�صـاح جهري
علــى جواز ا�شرتاك �شخ�صني طبيعيني مرتبطني ب�صلة قرابة من الدرجة الأولـى
يف ملكية وحدة مبنية �أو قطعة �أر�ض معدة للبناء  ،ومل يرد بالن�ص ما يفيد ق�صر
هذا القيد علـى غيــر العمانيني  ،وملـا كان من املقرر قانونا �أن درجة قرابة الأخوين
هـي مــن الدرجة الثانيـة  -قرابـة غـري مبا�شـرة  -وفقا لأحكام قانـون املعامـالت
املدنيـة امل�شـار �إليـه  ،وكـان امل�ستقـر عليـه �أن اللفـظ العـام يحـمـل علـى عمومـه
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مـا لـم يـرد مـا يخـ�ص�صه  ،واملطـلق يحـمل علـى �إطـالقه ما مل يرد ما يقيده ،
ومن ثـم فـ�إن القيـد الـوارد فـي نـ�ص املادة ( )4مـن الالئـحة التنفيذيـة املـ�شار
�إليهـا فيما يتعلق بدرجة القرابة ي�سري على العمانيني وغري العمانيني واخلليجيني ،
الأمر الذي يغدو معه طلب ال�شركة امل�شار �إليها  -واحلال كذلك -غري قائم على �سـند
�صحيـح مـن القانـون  ،باعتبار �أن درجة قرابة الأخوين املطلوب ت�سجيل الوحدة
العقارية با�سمهــما مــن الـدرجة الثانية على نحو ما تقـدم  ،وبـناء علـيه فـ�إن
مــا انتهت �إليه وزارة  ...................................من رف�ض ت�سجيل
وحدة عقارية مب�شروع  ................با�سم �أخوين غري عمانيني يكون متفقا
و�أحكام القانون .
لــذا انتــهى الر�أي �إلـى تقيـد طالـبي التمـلك امل�شرتك باملجمعات ال�سياحية
املتكاملـة ب�صـلة القرابـة من الدرجة الأوىل بالن�سـبة للعمانيـني وغري العمانيـني
واخلليجيني  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2013/2277/1/55/م) بتاريخ 2013/12/16م
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()64
بتاريخ 2013/12/23م
تقادم � -أحكام تقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها وامل�ستحقة للموظفني قبل
الوحدة احلكومية .
تتقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها وامل�ستحقة للموظفني قبل الوحدة
احلكومية بانق�ضاء خم�س �سنوات ميالدية من تاريخ ا�ستحقاقها  -ال ي�سري
التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على املوظف املطالبة بحقه  -ينقطع التقادم
باملطالبة املعتربة قانونا مبا يف ذلك املطالبة الإدارية من قبل املوظف  -يبد�أ تقادم
جديـد مبواعـيد تقـادم جديـدة ت�سـري مـن تاريـخ انتهـاء الأثـر �أو املانـع املرتتب
على �سبب االنقطاع  ،وتكون مدته خم�س �سنوات ميالدية  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتابكم رقم  ................. :امل�ؤرخ ...................
املوافق  .................ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى انطباق
املادة ( )437من الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار رقم 2008/118
واملتعلقة بتقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة للموظفني من قبل
الوحدة احلكومية بانق�ضاء خم�س �سنوات من تاريخ ا�ستحقاقها .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن بع�ض موظفي
وزارة  .............ممن مت تعيينهم خالل الأعوام من 1993م وحتى عام 2001م
قد تقدموا ب�شكاوى �إىل وزارة  ..............بطلب تعديل �أو�ضاعهم نتيجة قيام
الوزارة بتعيينهم يف درجات مالية �أقل من الدرجات املعادلة ل�شهاداتهم العلمية
احلا�صلني عليها وقت التعيني .
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وتذكرون معاليكم �أن رد وزارة  ................قد جاء م�ؤيدا لتظلم
املعرو�ضة حاالتهم ا�ستنادا ال�شرتاطات �شغل الدرجات الوارد بامللحق رقم (�/4أ)
مـــن الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
( " )84/52امللغاة " ،على �أن تقوم وزارة  ...........................باتخاذ ما
يلزم لتعديل الدرجات املالية للمعرو�ضة حاالتهم اعتبارا من تاريخ التعيني  ،مع
ت�صحيح الو�ضـع الوظـيفي بالرتقيـة �إلـى الوظيـفة والدرجـة الأعلـى  ،و�صرف ما
يرتتب على ذلك مــن فروقات مالية من املوازنة املقررة لوزارة ...............
ويف �ضوء ما �سلف من بيان ف�إن وزارة  ....................ت�ستطلع الر�أي
يف مدى انطباق املادة ( )437من الالئحة التنفيذية للقانون املايل واملتعلقة بتقادم
الرواتب والأجور وما يف حكمها وامل�ستحقة للموظفني قبل الوحدة احلكومية
بانق�ضاء خم�س �سنوات من تاريخ ا�ستحقاقها على الفروقات املالية التي ت�ستحق
للموظفني امل�شار �إليهم عند ت�سوية حالتهم .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )437من الالئحة التنفيذية للقانون املايل
ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  2008/118تن�ص على �أن  " :تقادم الرواتب امل�ستحقة
للموظفني :
 - 1تتقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة للموظفني قبل الوحدة
احلكومية بانق�ضاء خم�س �سنوات ميالدية من تاريخ ا�ستحقاقها .
 - 2ال ي�سري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على املوظف �أن يطالب
بحقه .
 - 3ينقطع التقادم باملطالبة املعتربة قانونا  -مبا يف ذلك املطالبة الإدارية
مــن قبـل املوظــف  -ويـبد�أ تقادم جديد ي�سري من تاريخ انتهاء الأثر
املرتتب على �سبب االنقطاع ،وتكون مدته هي مدة التقادم الأوىل .
- 462 -

 - 4ت�ؤول �إىل اخلزانة العامة الرواتب والأجور وما يف حكمها التي �سقط حق
املوظف يف اقت�ضائها بالتقادم " .
وي�ستفــاد مـن نـــ�ص املــادة �سالفـــة البيـان �أن تقـادم الرواتــب والأجــور
ومــا يف حكمها وامل�سـتحقة للموظفـني قبـل الوحدة احلكومـية تتقادم بانق�ضاء
خم�س �سنوات ميالدية من تاريـخ ا�ستحقاقـها  ،مـا لـم يوجـد مانـع يتعـذر معـه
علـى املوظـف املطالبـة بحقـه  ،وينقطـع التقـادم باملطالبـة املعتبـرة قانونـا بـما
فـي ذلك املطالبة الإدارية من قبل املوظف على �أن يبد�أ تقادم جديد مبواعيد تقادم
جديـدة ت�سـري مـن تاريـخ انتهـاء الأثـر �أو املانع املرتتب على �سبب االنقطاع ،
علـى �أن تكـون مدتـه هـي ذات املـدة املقـررة فـي البـند ( ، )1وهي خم�س �سنوات
ميالدية .
وبتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�ضـة  ،ولـما كانـت اجلهـة الإداريـة ت�ســ�أل
عــن الفروقات املالية الناجمة عن �إعادة ت�سوية احلالة الوظيفية لبع�ض موظفيها
علـى النـحو امل�شـار �إليه  ،وملا كانـت هذه الفروقات املالية تعترب من ذات جن�س
الراتب املقرر للموظف  ،ومن ثم ف�إنه ي�سري عليها حكم املادة ( )437مع وجوب
مراعاة ال�ضوابط املن�صو�ص عليها فيها .
لذلك انتهى الر�أي �إىل �سريان حكم املادة ( )437من الالئحة التنفيذية للقانون
املايل امل�شار �إليها على احلاالت املعرو�ضة  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و 2013/2323/ 1 / 51 /م) بتاريخ 2013/12/23م
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()65
بتاريخ 2013/12/25م
 - 1وزارة ال�شـ�ؤون القانونيــة  -مـناط �إعـادة 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�صرهـا عـند �إبـداء الـر�أي  ،وكـان مـن �ش�أنهـا لـو �أنـها ُع ِر�ضـت عليـها �أن تغـري
مـن ر�أيهـا  -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 حُ ْ�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
فــي �أجور موظفي املتعاقد الذين ت�أثرت رواتبهم نتيجة �صدور قرار وزير القوى
العاملة برفع الأجور  -تطبيق .
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فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم .................................. :
بتاريخ ................املوافق ...............ب�ش�أن طلب �إعادة النظر فيما
انتهت �إليه وزارة  ..................بفتواها رقم ........................
بتاريخ ..............املوافق  ............من عدم �أحقية ال�شركات املتعاقدة
مع وزارة  ، ............واملعرو�ضة حالتها يف التعوي�ض عن زيادة �أجور العمال
العمانيني املرتتبة على �صدور قرار معايل ال�شيخ وزير القوى العاملة رقم 2013/222
ب�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 ال�شــيخ وزيــر القــوى العامــلة
رقـــم  2013/222امل�شار �إليه  ،ف�أفادتها وزارة  ..........بفتواها رقم ............
امل�شار �إليه بعدم �أحقية ال�شركات املتعاقدة مع وزارة  ،.............واملعرو�ض
حالتها 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 العامليـن فـي القـطاع اخلـا�ص فيمـا عـدا عدد خم�س �شركات  ،وذلك
على النحو املبني بالأ�سباب .
وتذكرون �أن �شركة  ...............كانت من بني تلك ال�شركات التي
�أرفقت بعطائها  -يف املناق�صة رقم  ............اخلا�صة بتقدمي خدمات نقل
وحتميل وتنزيل املواد باملديرية العامة  ..........وتوفري (� )56ستة وخم�سني
عامال � -شروط وموا�صفات املناق�صة امل�شار �إليها  ، -و�أن ال�شروط واملوا�صفات
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امل�شار �إليهما قد ن�صت على خ�ضوع املناق�صة ل�شروط العقد النموذجي املوحد
لإن�شــاء املبانــي والأعمــال املدنيــة ب�سلطنــة عمــان (الطـبعة الرابـعة) ال�صــادرة
فــي �سبتمــرب 1999م  ،والـذي ينـ�ص فـي 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 َّاطرد على �أنه من
غري اجلائز قانونا طلب �إعادة النظر يف �أي فتوى �أو ر�أي �أبدته وزارة ال�ش�ؤون
القانونيـة بالتطبـيق لأحـكام القوانـني واللوائح النافذة  ،ا�ستنادا فقط �إىل حجج
قانونيـة مغايـرة ملا قـام 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�صر وزارة ال�ش�ؤون القانونية عند �إبداء
الر�أي  ،وكان من �ش�أنها لو �أنها ُع ِر�ضت عليها �أن تغري من ر�أيها .
وحيـث �إن القاعـدة امل�ستـقر عليهـا فقـها وق�ضـاء فـي االلتزامـات التعاقديـة
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 حُ ْ�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
علــى �أن  " :ي�ضـع جمل�س الوزراء احلد الأدنى للأجور ،وفقا ملا تقت�ضيه الظروف
االقت�صاديــة  ،ولــه �أن ي�ضــع حـدا �أدنى لأجور فئة بذاتها من العمال ال�شاغلني
لوظائــف �أو َ
مــهن تقت�ضــي ظـروف �أو طبـيعة 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".
ونـ�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 البند ( )19من �شروط وموا�صفات املناق�صة رقم  ............امل�شار
�إليهـا ينـ�ص علـى �أن ":هذه املناقـ�صة تخ�ضع ل�شروط العقد النموذجي املوحد
لإن�شـاء املبانـي والأعمـال املدنيــة ب�سلطنـة عمـان (الطبعــة الرابـعة) ال�صـادرة
فــي �سبتمرب  1999م  ،والذي يقر مق ِّدم العطاء �أنه على علم تام ب�شروطه".
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وينـ�ص البـند ( )20مـن �شـروط وموا�صـفات املناقـ�صة امل�شـار �إليها على �أنه :
" على الطرف الثاين (املقاول) االلتزام التام بالقوانني املعمول بها يف ال�سلطنة " .
كما ين�ص البند ( )21من ذات ال�شروط واملوا�صفات على �أنه  " :على املقاول
(الطرف الثاين) �أن يكون م�ستوفيا لنظم وقواعد التعمني وت�شغيل العمالة الوطنية
التي حتددها وزارة القوى العاملة" .
وينـــ�ص البنـــــد ( )2مـن �صيـغة االتفاقيــــة املربمــــة بني وزارة ال�صحــــة
و�شركة  ..................علـى �أنــه :
"تعتـرب الوثائـق التالـية جزءا ال يتجز�أ من هذه االتفاقية وتعترب قراءتها
وتف�سريها وحدة متكاملة :
 العطاء املذكور . �شروط العقد املوحد . املوا�صفات . جدول الأ�سعار . ر�سالة قبول العطاء .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 :
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� - 1إذا ح�صلت تغيريات يف �سلم الرواتب والأجور الأخرية والعالوات
اخلا�صة بالعمال واملوظفني الذين تت�أثر رواتبهم مبا�شرة ب�أية ت�شريعات
جديـدة ت�سـن فـي �سلطـنة عمـان 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
للرواتـب والعــالوات التـي دفـعت  ،وذلك قبل �أن تـدفع �أي مـن هـذه
التغيريات �أو حت�سم منه .
" ..... - 2
وحيث �إنه على هدي ما تقدم ،وملا كان الثابت من الأوراق �أن �شركة ......
قامت برفع رواتب و�إ�ضافــة بعــ�ض العــالوات للموظــفني العمانــيني العاملــني
فــي ال�شركــة امل�شار �إليـها  -وذلك �إزاء �صدور قرار وزير القوى العاملة امل�شار
�إليه  -ملا كان ذلك  ،وكانت القاعدة امل�ستقر عليها �أن العقد �شريعة املتعاقدين ،
وكانت �إرادة طريف العقد امل�شار �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�شركة امل�شار �إليها -
واحلـال كذلـك � -صـرف مقـدار تلك الزيادة  ،وبنـاء عليـه  ،فال يوجـد ثمـة مانع
قانونــي مــن تعديــل قيمة العقد امل�شار �إليه مبقدار الزيادة يف �أجور موظفي
�شركة  .................الذين ت�أثرت رواتبهم نتيجة �صدور قرار وزير القوى
العاملة رقــم . 2013/222
لذلك انتهى الر�أي �إىل جواز تعديل قيمة العقد املربم بني وزارة ، .........
و�شركة  ، ............وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2013/2338/1/7/م) بتاريخ 2013/12/25م
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رقم الإيداع 2014/305 :

