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قوانين األراضي والعقارات

فتاوى المادة رقم )6(

نزع  قانون  باإ�صدار   78  /  64 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  من   )6( املادة 
امللكية للمنفعة العامة واملعدل باملر�صوم ال�صلطاين رقم 75 /87 تن�ص على اأن » 
يخت�ص بح�صر العقارات والأرا�صي واملن�صاآت التي �صملها التخطيط الإجمايل 
ت�صكل  جلنة  ال�صاأن  لذوى  امل�صتحق  التعوي�ص  وتقدير  وبتثمينها  للم�صروع 
بقرار من رئي�ص ديوان البالط ال�صلطاين بالن�صبة ملنطقة العا�صمة ، وبقرار 
من وزير �صوؤون البلديات الإقليمية بالن�صبة خلارج منطقة العا�صمة ، وذلك 

على النحو التايل:  

يف منطقة العا�صمة...............

 خارج منطقة العا�صمة..........

ج- يجوز لوزير �صوؤون البلديات الإقليمية ت�صكيل جلان فرعية يف بع�ص مناطق 
ال�صلطنة ح�صبما يقت�صيه ال�صالح العام..................(

 ( الإقليمية  البلديات  �صوؤون  امل�صرع ناط بوزير  اأن  الن�ص  ومفاد هذا 
بت�صكيل  الخت�صا�ص  حاليا(  املياه  وموارد  والبيئة  الإقليمية  البلديات  وزير 
التخطيط  �صملها  التي  واملن�صاآت  والأرا�صي  العقارات  بح�صر  تقوم  جلنة 
الإجمايل للم�صروع وبتثمينها وتقدير التعوي�ص امل�صتحق لذوى ال�صاأن وذلك 
بالن�صبة خلارج منطقة العا�صمة ، كما اأجاز له اأي�صا اأن ي�صكل جلانا فرعية يف 

بع�ص مناطق ال�صلطنة وفقا ملقت�صيات ال�صالح العام.

القرار  الإقليمية  البلديات  �صوؤون  وزير  اأ�صدر  الن�ص  هذا  على  وبناء 
الوزاري رقم 88/2 بت�صكيل اللجنة الفرعية بح�صر وتثمني العقارات والأرا�صي 
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قوانين البيئة والقوانين البحرية وقوانين االتصاالت وقوانين 
حقوق الملكية وحماية التراث وقوانين التعدين وتنظيم التعليم

هذه  ت�صكيل  باإعادة   97/20 رقم  قراره  اأ�صدر  ثم   ، ظفار  مبحافظة  واملن�صاآت 
اللجنة .

وباإعادة  بت�صكيل  الخت�صا�ص  فاإن  تقدم  ما  �صوء  وفى  فاإنه  ثم  ومن 
ت�صكيل اللجان امل�صار اإليها- يف النطاق �صالف الذكر – ينعقد لوزير البلديات 

الإقليمية والبيئة وموارد املياه.

لذلك انتهى الراأي اإىل اأنالخت�صا�ص باإعادة ت�صكيل اللجنة الفرعية 
لوزير  ينعقد  ظفار  مبحافظة  واملن�صاآت  والأرا�صي  العقارات  وتثمني  حل�صر 

البلديات الإقليمية والبيئة وموارد املياه .

)فتوى رقم و �ش ق / م و /2004/175/1/10 م بتاريخ 2004/2/21 م(

---------------------

فتاوى المادة رقم )7(

بتاريخ   ........ رقم  بالكتاب  املنتهية  املتبادلة  الكتب  اإىل  بالإ�صارة 
.......... املوافق......... ب�صاأن طلب الإفادة بالراأي حول مدى اأحقية املواطنة/ 
.......... فى �صرف مبلغ التعوي�ص امل�صتحق عن املن�صاآت املقامة على الأر�ص 
املتاأثرة باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/34 بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�صروع 

اإن�صاء الطريق الرئي�صي مليناء �صحار ال�صناعي .

وتذكرون اأنه بناء على فتوى وزارة ال�صوؤون القانونية رقم ........... 
التعوي�ص  مبلغ  دفع   ........ وزارة  على  اأن  اإىل  انتهت  التي   ...... املوؤرخة 
املتاأثرة  الأر�ص  على  املقامة  املن�صاآت  عن  مبا�صرة   ....... ل�صركة  امل�صتحق 
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قوانين األراضي والعقارات
باملر�صوم ال�صلطانى رقم 2008/34على ح�صاب ال�صركة املعتمد لدى الوزارة - 
قامت الوزارة ب�صداد مبلغ التعوي�ص لل�صركة ، اإل اأن املواطنة املذكورة تقدمت 
بطلب للوزارة ل�صرف تعوي�ص عن هذه املن�صاآت على �صند من اأن ملكية تلك 
الأوىل طبقا لتفاقية  �صنوات  اإليها بعد م�صى اخلم�ص  �صتوؤول  املن�صاآت كانت 

التاأجري املربمة بينها بني �صركة ....... واملوؤرخة ...... .

وتطلبون الإفادة  بالراأي 

للمنفعة  امللكية  نزع  قانون  من   )  6( املادة  باأن  نفيد  ذلك  على  وردا 
العامة ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 64/ 78 تن�ص على اأن » يخت�ص بح�صر 
وبتثمينها  للم�صروع  التخطيط   �صملها  التي  واملن�صاآت  والأرا�صي  العقارات 
وتقدير التعوي�ص امل�صتحق لذوى ال�صاأن جلنة ت�صكل بقرار من رئي�ص ديوان 
البالط ال�صلطاين بالن�صبة ملنطقة العا�صمة وبقرار من وزير �صئون البلديات 

الإقليمية بالن�صبة خلارج منطقة العا�صمة ،وذلك على النحو التايل :

اأ -  يف منطقة العا�صمة :.......................

ب -  خارج منطقة العا�صمة .............................

اللجنة  تعينه  الذي  باملوعد  اإعالن  املذكورة  احل�صر  عملية  وي�صبق 
للقيام بها يل�صق يف املحل املعد لالإعالنات باملحافظة اأو الولية بح�صب الأحوال 
وفى مقر املحكمة ال�صرعية ومقر ال�صرطة ،كما يخطر اأ�صحاب ال�صاأن باملوعد 
العنوان  معرفة  تعذر  اإذا  الإدارى  بالطريق  اأو  عليه  مو�صى  بخطاب  املذكور 
الربيدي ،وعلى جميع املالك واأ�صحاب احلقوق احل�صور اأمام اللجنة املذكورة 

يف موقع امل�صروع لالإر�صاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم .
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قوانين البيئة والقوانين البحرية وقوانين االتصاالت وقوانين 
حقوق الملكية وحماية التراث وقوانين التعدين وتنظيم التعليم

ويوقع ك�صف احل�صر اأع�صاء اللجنة املذكورة وجميع احلا�صرين اإقرارا 
منهم ب�صحة البيانات الواردة بها ،واإذا امتنع اأحد ذوى ال�صاأن عن التوقيع اأثبت 

ذلك يف املح�صر مع بيان اأ�صباب امتناعه« .

وتن�ص املادة ) 7 ( من ذات القانون على اأن »  تعد وزارة �صئون البلديات 
الإقليمية اأو بلدية العا�صمة بح�صب موقع العقار مع الوزارة طالبة نزع امللكية 
واملن�صاآت  العقارات  فيها  تبني  الذكر  �صالفة  احل�صر  عملية  واقع  من  ك�صوفا 
التي مت ح�صرها وم�صاحتها ومواقعها واأ�صماء مالكها واأ�صحاب احلقوق فيها 
الك�صوف ومعها  ،وتعر�ص هذه  التي تقدر لهم  والتعوي�صات  اإقامتهم  وحمال 
خرائط تبني مواقع هذه املمتلكات يف املقر الرئي�صي للوزارة طالبة نزع امللكية 
وفى املكتب التابع لها بالولية اأو املحافظة وفى مقر ال�صرطة ومقر املحكمة 
ال�صاأن بهذا العر�ص  اأو الولية ويخطر املالك واأ�صحاب  ال�صرعية باملحافظة 

بخطاب مو�صى عليه .

وي�صبق هذا العر�ص اإعالن يف اجلريدة الر�صمية وفى جريدة وا�صعة 
النت�صار ي�صمل بيان امل�صروع واملواعيد املحددة لعر�ص الك�صوف واخلرائط يف 

الأمكنة املذكورة.

يتم  اأن  بالإخالء،على  وامل�صتاأجرون  املالك  الوقت  نف�ص  يف  ويخطر 
وفقا  التعوي�ص  مبلغ  اإيداع  تاريخ  من  �صهور  �صتة  اأق�صاها  مدة  يف  الإخالء 

للمادة 12 من القانون«. 

وتن�ص املادة ) 8 ( من ذات القانون على ان »  لذوى ال�صاأن من املالك 
الك�صوف  عر�ص  مدة  انتهاء  تاريخ  من  يوما   30 خالل  احلقوق  واأ�صحاب 
اأمام  بها  الواردة  البيانات  ،العرتا�ص على  ال�صابقة  املادة  عليها يف  املن�صو�ص 
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قوانين األراضي والعقارات
بلدية  مقر  اإىل  العرتا�صات  وتقدم  ال�صاد�صة  املادة  يف  اإليها  امل�صار  اللجنة 
العا�صمة اأو وزارة �صئون البلديات الإقليمية اأو اإىل املكتب التابع لها بالولية 

اأو املحافظة بح�صب موقع العقار.

 واإذا كان العرتا�ص متعلقا بحق على العني الواردة يف الك�صوف امل�صار 
اإليها وجب اأن يرفق به كافة امل�صتندات املوؤيدة له واإل اعترب العرتا�ص كاأن 

مل يكن .

وللجهة التي تقدم اإليها العرتا�صات - اإذا راأت وجها لذلك - اأن تطلب 
من ذوى ال�صاأن من املالك واأ�صحاب احلقوق م�صتندات مكملة اأخرى ،على اأن 
تبني لهم امل�صتندات كتابة ودفعة واحدة وحتدد لهم ميعادا منا�صبا لتقدميها .

وي�صرتط لقبول العرتا�ص اأن يكون مبنيا على وجود خطاأ يف تقدير 
التعوي�ص اأو يف حتديد مالك العقار اأو اأحد اأ�صحاب احلقوق فيه ،واأن ي�صتمل 

على العنوان الذي يعلن فيه املعرت�ص«. 

البيانات اخلا�صة  تعترب  اأن«   القانون على  ذات  املادة )9( من  وتن�ص 
اإذا مل تقدم عنها اعرتا�صات  بالعقارات واحلقوق املدرجة يف الك�صوف نهائية 
خالل املدة املن�صو�ص عليها يف املادة ال�صابقة ول جتوز املنازعة فيها اأو الدعاء 
يف �صاأنها باأي حق ويكون اأداء املبالغ املدرجة يف الك�صوف اإىل الأ�صخا�ص املقيدة 

اأ�صماوؤهم فيها مربئا لذمة الوزارة نازعة امللكية يف مواجهة الكافة«. 

وتن�ص املادة )12( من ذات القانون على اأن »  على الوزارة نازعة امللكية 
- يف جميع الأحوال - اإيداع مبلغ التعوي�ص املقدر بوا�صطة اللجنة امل�صار اإليها 
حل�صاب املالك واأ�صحاب احلقوق لدى ديوان البالط ال�صلطاين اأو وزارة �صئون 

البلديات الإقليمية بح�صب موقع العقار - وذلك قبل ال�صتيالء على العقار
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قوانين البيئة والقوانين البحرية وقوانين االتصاالت وقوانين 
حقوق الملكية وحماية التراث وقوانين التعدين وتنظيم التعليم

».................................. 

بني  املربمة   ........ املوؤرخة  التاأجري  اتفاقية  من  البند2/اأ  وين�ص 
قطعة  بتاأجري  املالك  اأن«يقوم  على  و�صركة..........  الأر�ص  مالكة  املواطنة 
الأر�ص اإىل �صركة ...... لغر�ص تطوير وت�صغيل حمطة وقود وحمل جتاري«.

وين�ص البند 3/اأ من ذات التفاقية على اأن »  تقوم ........ ببناء حمطة 
وقود وحمل جتاري ومغ�صلة لل�صيارات على تكلفتها اخلا�صة با�صتخدام املواد 

و�صركات املقاولت وال�صت�صاريني التي تختارهم«.

اأن »  بعد مرور فرتة 5  كما ين�ص البند 3/و من ذات التفاقية على 
باملحل  حتتفظ  و�صوف  املالك  اإىل  الت�صغيل  اأمر  تعيد......   ، الأوىل  �صنوات 

مقابل اأجرة منا�صبة ح�صب القيمة ال�صوقية ور�صا الطرفني«.

ومن حيث اإن مفاد ماتقدم اأن امل�صرع حر�صا منه على احرتام امللكية 
اخلا�صة لالأفراد مل يجز نزعها اإل للمنفعة العامة ومقابل تعوي�ص عادل طبقا 
اإليه ،وعهد اإىل جلنة ت�صكل بقرار من رئي�ص  لأحكام قانون نزع امللكية امل�صار 
�صئون  وزير  من  وبقرار  العا�صمة  ملنطقة  بالن�صبة  ال�صلطاين  البالط  ديوان 
البلديات الإقليمية بالن�صبة خلارج منطقة العا�صمةح�صب موقع العقار تقدير 
هذا التعوي�ص طبقا لالأ�صعار ال�صائدة وقت �صدور مر�صوم تقرير �صفة املنفعة 
اإيداع مبلغ التعوي�ص  العامة ،واألزم اجلهة القائمة باإجراءات نزع امللكية بعد 
وم�صاحتها  ح�صرها  مت  التى  واملن�صاآت  العقارات  فيها  تبني  ك�صوفا  تعد  باأن 
وموقعها واأ�صماء مالكها واأ�صحاب احلقوق فيها وحمال اإقامتهم والتعوي�صات 
التى قدرتها اللجنة لكل منهم،واأجاز لكل من اجلهة طالبة نزع امللكية وذوى 
ال�صاأن من املالك واأ�صحاب احلقوق خالل 30 يوما من تاريخ انتهاء مدة عر�ص 



- 17 -

قوانين األراضي والعقارات
الك�صوف املن�صو�ص عليها يف املادة ال�صابعة العرتا�ص على البيانات الواردة بها 
اإليها يف املادة ال�صاد�صة ،وتقدم هذه العرتا�صات اإىل مقر  اأمام اللجنة امل�صار 
لها  التابع  املكتب  اإىل  اأو  الإقليمية  البلديات  �صئون  وزارة  اأو  العا�صمة  بلدية 
بحق  متعلقا  العرتا�ص  كان  العقار،واإذا  موقع  بح�صب  املحافظة  اأو  بالولية 
اأن يرفق به كافة امل�صتندات  اإليها وجب  على العني الواردة يف الك�صوف امل�صار 
املوؤيدة له واإل اعترب العرتا�ص كاأن مل يكن،ورتب امل�صرع على انق�صاء املواعيد 
امل�صار اإليها اعتبار التعوي�ص املقدر عن الأر�ص واملن�صاآت املقامة عليها نهائيا، 
اإىل الأ�صخا�ص املقيدة  اإليها  امل�صار  املبالغ املدرجة يف الك�صوف  اأداء  كما اعترب 

اأ�صماوؤهم فيها مربئا لذمة الوزارة نازعة امللكية يف مواجهة الكافة.

اأنه  الأوراق  من  الثابت  كان  وملا  تقدم  ما  باإعمال  اأنه  حيث  ومن 
العامة  املنفعة  �صفة  بتقرير   2008/34 رقم  ال�صلطانى  املر�صوم  �صدر  قد 
ال�صناعى وتقاطع احلد بولية  مليناء �صحار  الرئي�صي  الطريق  اإن�صاء  مل�صروع 
لوى مبنطقة الباطنة ، واأن املواطنة / ........ من �صمن الأ�صخا�ص املتاأثرة 
ممتلكاتهم بهذا املر�صوم ، واإبان تقدير التعوي�ص عن الأر�ص حمل هذا املر�صوم 
تبني وجود من�صاآت متثلت فى حمل جتارى وخمزن ودورة مياه باملواد الثابتة 
واأر�صيات  وملحقاتها  ال�صحية  واخلزانات  الوقود  وخزانات  املحطة  ومظلة 
قد  املذكورة  املواطنة  اأن  ،وتبني  للمحطة  الأ�صفلتي  والطريق  الإنرتلوك 
اأبرمت بتاريخ ......... اتفاقية تاأجري مع �صركة ........ لإيجار قطعة الأر�ص 
حمطة  وت�صغيل  تطوير  لغر�ص  �صنوات  خم�ص  ملدة  اإليه  امل�صار  املر�صوم  حمل 
وقود وحمل جتارى ، على اأن تقوم ال�صركة ببناء حمطة وقود وحمل جتارى 
ومغ�صلة �صيارات على تكلفتها اخلا�صة ، وبعد مرور اخلم�ص �صنوات الأوىل من 
املالكة  اإىل  املحطة  ت�صغيل  اأمر  ال�صركة  تعيد  التاأجري  اتفاقية  �صريان  تاريخ 
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وحتتفظ باملحل مقابل اأجرة منا�صبة ، الأمر الذى يت�صح منه اأن ملكية املن�صاآت 
امل�صار اإليها كانت اإبان �صدور املر�صوم ال�صلطانى امل�صار اإليه ثابتة لل�صركة ،ول 
احتمايل  حق  جمرد  يكون  اأن  املن�صاآت  هذه  على  املذكورة  املواطنة  حق  يعدو 
اإليه ، ومن ثم فاإن  لي�ص له وجود فى تاريخ �صدور املر�صوم ال�صلطانى امل�صار 
املقرر قانونا عن تلك  التعوي�ص  التى ت�صتحق �صرف مبلغ  ....... هي  �صركة 
املن�صاآت ، دون اأن ينال من ذلك ما تذرعت به املواطنة املذكورة فى طلبها املقدم 
هذه  ملكية  باأن  اإليها  امل�صار  املن�صاآت  عن  التعوي�ص  مبلغ  ل�صرف  الوزارة  اإىل 
اإليها بعد خم�ص �صنوات من تاريخ ت�صغيل املحطة وفقا  املن�صاآت كانت �صتوؤول 
التعوي�ص  امل�صتحقني ل�صرف  العربة فى حتديد  اأن  ذلك   ، التاأجري  لتفاقية 
وفقا لأحكام قانون نزع امللكية امل�صار اإليه تقت�صر على مالك العقارات املنزوع 
مر�صوم  �صدور  تاريخ  فى  عليها  احلقوق  واأ�صحاب  العامة  للمنفعة  ملكيتها 
تقرير �صفة املنفعة العامة ، وملا كانت املواطنة املذكورة ل تندرج �صمن اأ�صحاب 
احلقوق على املن�صاآت امل�صار اإليها باعتبارها غري مالكة لها ولي�ص لها اأى حق 
عن  التعوي�ص  ت�صتحق  ل  فاإنها   ، اإليه  امل�صار  املر�صوم  �صدور  تاريخ  فى  عليها 
هذه املن�صاآت وت�صحى مطالبتها ب�صرف التعوي�ص عنها غري قائمة على �صند 
�صحيح من الواقع اأو القانون ، وبناء عليه فاإن ما قامت به وزارة ......... من 
املر�صوم  اإليها واملقامة على الأر�ص حمل  امل�صار  املن�صاآت  التعوي�ص عن  �صرف 
ال�صلطانى رقم 2008/34 امل�صار اإليه اإىل �صركة .......... يكون متفقا و�صحيح 

حكم القانون .

�صرف  فى   ..........  / املواطنة  اأحقية  عدم  اإىل  الراأى  انتهى  لذلك 
باملر�صوم  املتاأثرة  الأر�ص  على  املقامة  املن�صاآت  عن  قانونا  املقرر  التعوي�ص 

ال�صلطاين رقم 2008/34وذلك على النحو املبني بالأ�صباب .
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فتوى رقم )و �ش ق/م و/2009/1795/1/10( بتاريخ 2009/11/16م

---------------------

فتاوى المادة رقم )8(

باملر�صوم  ال�صادر  العامة  للمنفعة  امللكية  نزع  قانون  من   )7( املادة 
البلديات  وزارة  تعد   «  : اأن  على  تن�ص  وتعديالته   78/64 رقم  ال�صلطاين 
مع  العقار  موقع  بح�صب  م�صقط  بلدية  اأو  املياه  وموارد  والبيئة  الإقليمية 
الوزارة طالبة نزع امللكية ك�صوفا من واقع عملية احل�صر �صالفة الذكر تبني 
فيها العقارات واملن�صاآت التي مت ح�صرها وم�صاحتها ومواقعها واأ�صماء مالكها 
واأ�صحاب احلقوق فيها وحمال اإقامتهم والتعوي�صات التي تقدر لهم ، وتعر�ص 
الرئي�صي  املقر  يف  املمتلكات  هذه  مواقع  تبني  خرائط  ومعها  الك�صوف  هذه 
للوزارة طالبة نزع امللكية ويف املكتب التابع لها بالولية اأو املحافظة ويف مقر 
املحكمة ال�صرعية باملحافظة اأو الولية ويخطر املالك واأ�صحاب ال�صاأن، بهذا 

العر�ص بخطاب مو�صى عليه.....« . 

وتن�ص املادة )8( من القانون امل�صار اإليه على اأن : » لذوى ال�صاأن من 
املالك واأ�صحاب احلقوق خالل 30 يوماً من تاريخ انتهاء مدة عر�ص الك�صوف 
اأمام  بها  الواردة  البيانات  على  العرتا�ص  ال�صابقة  املادة  يف  عليها  املن�صو�ص 
بلدية  مقر  اإىل  العرتا�صات  وتقدم   ، ال�صاد�صة  املادة  يف  اإليها  امل�صار  اللجنة 
م�صقط اأو وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد املياه اأو اإىل املكتب التابع 

لها بالولية اأو املحافظة بح�صب موقع العقار ...... ». 

وامل�صتفاد من الن�صني امل�صار اإليهما اأن على وزارة البلديات الإقليمية 
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والبيئة وموارد املياه اأو بلدية م�صقط وبالتن�صيق مع الوزارة طالبة نزع امللكية 
التي مت  واملن�صاآت  العقارات  واقع عملية احل�صر تبني فيها  اإعداد ك�صوف من 
ح�صرها وم�صاحتها وموقعها واأ�صماء مالكها واأ�صحاب احلقوق فيها وحمال 
اإقامتهم والتعوي�صات التي تقدر لهم ، على اأن تقوم بعر�ص هذه الك�صوف يف 
من  ال�صاأن  ذوى  اإخطار  وجوب  مع  اإليه  امل�صار  القانون  حددها  التي  الأماكن 
املالك واأ�صحاب احلقوق مبكان ومدة عر�ص هذه الك�صوف واخلرائط وذلك 
بخطاب مو�صى عليه ، واأن لهوؤلء احلق يف العرتا�ص على البيانات الواردة يف 
الك�صوف خالل 30 يوما من انتهاء مدة عر�صها وذلك اأمام جلنة ح�صر وتثمني 

املمتلكات الواقع يف نطاقها العقار . 

يف حني تق�صى املادة )10( من قانون نزع امللكية امل�صار اإليه باأن للجنة اأن 
تقرر اإما عدم قبول العرتا�ص ملخالفته اأ�صاًل لأحكام القانون ويف هذه احلالة 
يكون قرارها املطعون فيه نهائياً ، اأو قبول العرتا�ص ويف هذه احلالة يتعني 
على اللجنة اأن تف�صل فيه خالل �صهرين من تاريخ تقدميه ، واأجازت هذه املادة 
للمعرت�ص التظلم من قرار اللجنة اإىل وزير ديوان البالط ال�صلطاين اأو وزير 
البلديات الإقليمية والبيئة وموارد املياه بح�صب الأحوال وذلك خالل �صهرين 
من تاريخ �صدور القرار ، ويكون قرار الوزير بالف�صل يف التظلم نهائيا واجب 

التنفيذ.         

وبالبناء على ما تقدم فاإنه يبني اأن ل اخت�صا�ص لوزارتكم املوقرة يف 
نظر العرتا�صات امل�صار اإليها واأن اجلهة املخت�صة بالنظر والبت يف العرتا�ص 
ببلدية  املمتلكات  وتثمني  ح�صر  جلنة  هي   ...........  / الفا�صل  من  املقدمة 

م�صقط الواقعة يف نطاقها الأر�ص املنزوع ملكيتها . 

فتوى رقم ) و �ش ق / م و / 2002/959/1/20م بتاريخ 2002/6/24م (



قانون 
األراضي لسنة 
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المبادئ الصادرة عن أحكام 
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ب�ساأن هذا القانون
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جل�سة يوم الأربعاء الموافق 2008/6/30م

الطعن رقم 2007/341م تجاري عليا

)1(  اإزالة 

البناء يف اأر�ص الغري . حالته . البناء  بح�صن نية . مثال  . موؤداه. لي�ص ملالك 
واأجرة  املواد  قيمة  دفع  بني  املالك  تخيري  املباين.  باإزالة  يطالب  اأن  الأر�ص 
املباين  �صاحب  يطالب  مل  ما  الأر�ص  ثمن  يف  زاد  ما  ي�صاوى  مبلغ  اأو  العمل 
باإزالتها. حق مالك الأر�ص يف طلب متليك الأر�ص ملن اأقام عليها البناء مقابل 

تعوي�ص عادل. التعوي�ص يلزم به امل�صوؤول عن اخلطاأ.

البناء يف اأر�ص الغري �صواء بح�صن نية اأم ب�صوئها معروف يف الفقه الإ�صالمي 
والقوانني املدنية ، وقد فرقت هذه الت�صريعات بني البناء بح�صن نية وجعلت 
الأر�ص  اإذ ل يكون ل�صاحب  الغري  اأر�ص  نية يف  ب�صوء  للبناء  له حكماً مغايراً 
التي مت عليها البناء اأن يطالب باإزالة املباين واإمنا يخري بني اأن يدفع قيمة 
املواد واأجرة العمل اأو اأن يدفع مبلغاً ي�صاوي ما زاد يف ثمن الأر�ص ب�صبب هذا 
البناء ما مل يطلب �صاحب املن�صاآت اإزالتها ، وقد راعت الت�صريعات املدنية حالة 
ما اإذا كان البناء قد بلغ حدا من اجل�صامة يرهق �صاحب الأر�ص لذلك �صمحت 

له باأن يطلب متليك الأر�ص ملن اأقام البناء نظري تعوي�ص عادل.

البناء يف اأر�ص الغري بح�صن نية له عدة حالت من بينها قيام اجلهة املخت�صة 
بت�صليم امل�صتحق قطعة الأر�ص املجاورة للقطعة امل�صتحقة له نتيجة خطاأ فاإذا 
قام امل�صتحق ببنائها ثم ظهر �صاحبها فحينئذ يطبق املبداأ الذي اأ�صرنا اإليه 

وهو يتفق مع اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية وما ذهبت اإليه القوانني املدنية.
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امل�صوؤولية تقع على عاتق املت�صبب يف وقوع اخلطاأ منذ مبداأ الأمر وهذا 
اإليه  الرغم مما ذهب  الذي �صوف يجرى على  التحقيق  �صوف يت�صح من  ما 

اخلرباء الذين مت ندبهم يف الدعوى اإىل بيان من هو امل�صوؤول عن اخلطاأ.

-----------------------------------------

الطعن رقم 2007/478 مدنية ثانية عليا

)1( قانون الأرا�سي

نظام  مبوجب  ولي�ص   80/5 رقم  الأرا�صي  قانون  مبوجب  ال�صخ�ص  منح 
ا�صتحقاق الأرا�صي احلكومية .اأثره . ل مينع امل�صتفيد بقطعة اأر�ص الت�صرف 

فيها . العقد �صريعة املتعاقدين . موؤداه.

امللكية  �صند  ح�صب  �صده  للمطعون  منحت  النـزاع  مو�صوع  الأر�ص  اإن  حيث 
الأرا�صي رقم 80/5 ولي�ص مبوجب نظام  املوؤرخ 2006/8/13م مبوجب قانون 
ا�صتحقاق الأرا�صي احلكومية كما جاء يف احلكم املطعون فيه وبالتايل ل تطبق 

يف الدعوى مقت�صيات املر�صوم الأخري.

اأر�ص  بقطعة  امل�صتفيد  80/5 ل مينع  رقم  باملر�صوم  الأرا�صي  قانون  اإن  حيث 
الت�صرف فيها.

�صنة 1982م كما  املطعون �صده منذ  النـزاع يحوزها  الأر�ص مو�صوع  اإن  حيث 
يبينه الكروكي املقدم ومنحت اإليه مبوجب قانون الأرا�صي باملر�صوم ال�صلطاين 

رقم 80/5 كما يبينه �صند امللكية ال�صادر بتاريخ 2006/8/13م.

حيث اإن البيع مت باتفاق وترا�صي الطرفني و�صهادة �صهود وحترير اإقرار » اأقر 
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مببلغ  حمدد  بثمن  النـزاع  مو�صوع  للمزرعة  بيعه  �صده  املطعون  البائع  فيه 
ال�صاري  ي�صددها  ر.ع   5000 والباقي  ر.ع   17000 مبلغ  وا�صتالمه  ر.ع   22500
للطاعن بعد مدة �صنة بعد ا�صتخراج �صند ملكية املزرعة على اأن يتحمل البائع 
.... متابعة ا�صتخراج امللكية وم�صاريف وزارة الإ�صكان » ، فالبيع قائم وثابت ، 

والعقد �صريعة املتعاقدين فال يجوز تعديله ، اأو نق�صه اإل باتفاق الطرفني«.

ف�سخ العقد. ُغبن

طلب ف�صخ العقد للُغنب بدعوى ارتفاع الر�صم وارتفاع �صعر الأر�ص. مرفو�ص 
.تربيره.

�صعر  وارتفاع  الر�صم  ارتفاع  بدعوى  ُغنب  لوجود  العقد  ف�صخ  طلب  اإن  حيث 
الأر�ص مردود اإذ من جهة اأوىل ارتفاع قيمة الر�صم راجع لل�صلطة املخت�صة ول 
دخل للمطعون �صده فيه والُغنب هنا اأن يكون يف ثمن البيع ولي�ص يف الر�صوم 
امل�صتحقة للدولة ، ومن جهة ثانية ارتفاع �صعر الأر�ص بخم�صة اأ�صعاف عالوة 
اأن ي�صكل ُغبناً مادام ثمن البيع حدد بني  اإنه كالم مر�صل لأنه ل ميكن  على 

الطرفني وبر�صاهما وبح�صور �صهود واتفاق اجلميع.

----------------------------------------------

جل�سة ال�سبت الموافق 2009/2/1م

الطعن رقم 2008/263م مدنية ثانية عليا

حيازة »�سرطها«

�صرطها  الأرا�صي 1980/5م.  قانون  باملادة )13( من  املن�صو�ص عليها  احليازة 
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املك�صبة  اأن تكون علنية وهادية وم�صتقرة وغري متنازع عليها، تنتفي احليازة 
للملكية اإذا فقدت �صرطا من �صروطها.

من   )13( املادة  من  وامل�صتخل�صة  بناء  من  عليها  وما  الأر�ص  حيازة  �صروط 
قانون الأرا�صي رقم 1980/5م التي تن�ص على اأن : » كل ُعماين يثبت للوزارة 
�صلفاوؤه  �صغل  اأو  ي�صغل  كان  1970م  �صنة  يناير  اأول  على  �صابق  تاريخ  منذ  انه 
اأن  له  يحق  �صكني  لغر�ص  مبنية  اأر�صاً  الإ�صغالني  بني  انقطاع  دون  قبله  من 
البناء  يف  امل�صتعملة  املواد  نوع  كان  مهما  عليها  القائم  والبناء  الأر�ص  يتملك 
وذلك يف حدود امل�صاحة امل�صغولة فعاًل �صريطة اأن يكون الإ�صغال هادئاً وعلنياً 
وغري متنازع فيه وعليه اأن يتقدم للوزارة بطلب اإثبات ملكيته وت�صجيلها طبقاً 
لأحكام القانون » واملتمثلة يف اأن تكون احليازة علنية وهادئة واأن تكون م�صتمرة 
اأحد هذه ال�صروط تنتفي  بدون انقطاع واأن تكون غري متنازع فيها وبانتفاء 

احليازة املكت�صبة للملكية.

--------------------------------------------

جل�سة ال�سبت الموافق 2008/11/9م

الطعن رقم 2008/424م مدنية ثانية عليا

بيع »نظام �سنتين«

بيع الأرا�صي املمنوحة من احلكومة خالل مدة احلظر لغري للفئة امل�صتثناة. 
واإن  البيع  ببطالن  القا�صي  احلكم  �صد  الطعن  رف�ص  نتيجته  باطاًل.  يقع 

حتققت اأركانه.

اإليها احلكم وبنى عليها ق�صاءه  اأ�صار  والتي  الذكر  الآنفة  املادة  اأن ن�ص  ومبا 
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املمنوحة  الأرا�صي  بيع  عن  باحلظر  و�صريحة  وا�صحة  جاءت  الطعن  حمل 
املقدرة  احلظر  مدة  خالل  فيها  ت�صرف  باأي  العتداد  وعدم  احلكومة  من 
عليه  ن�صت  ما  تطبيق  يجب  فعليه  املر�صوم  من  ا�صتثنيت  لفئة  اإل  ب�صنتني 
الأرا�صي قبل مرور  تلك  بيع  الذي و�صع احلظر عن  املر�صوم  ذلكم  املادة من 
�صنتني وهو �صرط �صادر من ويل الأمر الذي راعى م�صلحة املواطن وهو ما 
يجب تطبيقه والعمل عليه ملا فيه من امل�صالح العامة ومن حيث كونه موافقاً 
الطاعن من  نعاه  وما  الت�صريع  اأ�صا�ص  هي  التي  الإ�صالمّية  ال�صريعة  ملقا�صد 
ل  وثمن وحمل  ومتعاقدين  وقبول  اإيجاب  من  اأركانه  توفرت  البيع  عقد  اأن 
جهالة فيه فهذا �صيء معروف لكنه يف ذات الأمر ل مي�ص من �صالمة احلكم 
الذي ب�صدد تاأييده لكون تلك الأركان واإن توفرت يف حمل البيع فاإنه ل يعتد 
بذلك الت�صرف حيث اإن حمل التعاقد حمظور بيعه مبوجب ن�ص املادة الذي 
اأ�ص�ص احلكم ق�صاءه عليها وهو ق�صاء �صحيح بني على اأ�صل �صحيح وعليه ملا 
كان الأمر كذلك تكون اأ�صباب الطعن ل اأ�صا�ص لها من ال�صحة فرتف�ص، وبه 

تق�صي هذه املحكمة.

-----------------------------------------------

جل�سة ال�سبت 2010/2/21م 

الطعن رقم 2009/804م مدني عليا

�سفعة.

تف�صري حق الرتفاق املوجب لل�صفعة باملفهوم ال�صيق يخالف التف�صري ال�صليم 
املق�صود لهيئة توحيد املبادئ باملحكمة العليا .
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اإن احلكم ال�صادر من هيئة توحيد املبادئ باملحكمة العليا رقم 2006/116 و�صع 
ال�صريعة  اأدلة  من  ذلك  م�صتمداً  مدلولها  يف  ال�صمول  وا�صعة  اأ�صا�صية  قاعدة 
الإ�صالمية فكلمة الرتفاق لها مدلولها الوا�صع ول ميكن ح�صرها يف مفهوم 
الرتفاق وكذلك  اأو منزل من معاين  اأر�ص اجلار  امليازيب على  �صيق فو�صع 
الفتحات والنوافذ من معانيه بل جاء ذلك �صريحاً يف املبداأ امل�صار اإليه حيث 
اأو ماء ونحوهما« فماء  الرتفاق من طريق خا�ص  جاء فيه ما ن�صه »يف حق 
ال�صيل من امليازيب داخل يف هذا الن�ص لأنه جاء ب�صيغة النكرة وهي من �صيغ 
العموم فالوا�صعون للمبداأ على دراية باأ�صول الفقه ثم اإن النوافذ لي�صت باأقل 
من ذلك وهل امل�صت�صفع با�صتطاعته �صرف امليازيب والنوافذ عن ملكه بعدما 
ولي�ص  واملنفعة  امل�صرة  تتحقق  وهنا  املبيع  العقار  ذلك  بتملكه  اإل  عليه  ثبتت 
اإن  وحيث  ن�صه  ما  فيه  جاء  فقد  احلقيقة  هذه  عن  غافاًل  اإليه  امل�صار  املبداأ 
م�صروعية ال�صفعة هي وجود ال�صرر وهو اإمنا يح�صل يف الأغلب مع املخالفة 
ال�صرر  اأن رفع  يتبني  النتفاع« وبذلك  اأو يف منفعته »حق  اململوك  ال�صيء  يف 
اأن احلكم املطعون  اأ�صل يف ثبوت ال�صفعة للم�صارك وعليه ترى هذه املحكمة 
فيه مل ي�صتخل�ص تف�صري القانون تف�صرياً �صليماً ومعلوًل يف ا�صتنباط الدليل 

مما يتعني معه نق�صه

---------------------------------------------
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جل�سة يوم الأحد الموافق 28 /2010/11م

الطعن رقم 2010/43م الدائرة المدنية)ب(

تعدي. 

 الدخول امل�صروع لأر�ص ما يتحول اإىل تعٍد اإذا طلب �صاحب الأر�ص من الداخل 
يف الأر�ص اخلروج منهما ورف�ص. اأثر رف�صه. اإلزامه بدفع قيمة الإيجار ح�صب 

تقدير اأهل اخلربة عن فرتة رف�صه اخلروج. 

لئن كانت �صركة ...... قد دخلت الأر�ص املتنازع عليها باإذن ....... �صاحب هذه 
الأر�ص لحًقا فاإن دخولها باإذن �صاحب الأر�ص يف البداية دخول قانوين �صليم 
�صاحب  منها  طلب  اأن  بعد  الأر�ص  يف  البقاء  باإ�صرارها  ولكنها  فيه  تعدي  ل 
ما  امل�صروع لأر�ص  الدخول  اإن  اإذ  تعدًيا  القانون  يعد يف نظر  الأر�ص اخلروج 
يتحول اإىل تعد اإذا طلب �صاحب الأر�ص من املوجود يف الأر�ص اخلروج منها 
باخلروج  الأر�ص  ل�صاحب  ت�صتجب  مل  املذكورة  ال�صركة  كانت  وملا  ما  ل�صبب 
فاإنها وببقائها على الأر�ص ملزمة باأداء الإيجار الذي يحدده اأهل اخلربة يف 
، وهذا ما توجه به هذه املحكمة  املتنازع عليها  الأر�ص  ال�صركة يف  فرتة بقاء 
انتداب خبري موؤهل لتقدير الإيجار عن الفرتة من  اإذ عليها  املغايرة  الهيئة 
بدفعه  وتلزم  عليها  املتنازع  الأر�ص  من  ال�صركة  خروج  وحتى  2008/1/1م 

ل�صاحب الأر�ص ).......(

حيازة. عقد » اأثر العقد الباطل« 

احليازة الطويلة لالأر�ص التابعة لوزارة الإ�صكان ل يعطي حائزها حق متلكها.

عند ثبوت بطالن عقد التنازل عن الأر�ص يعاد الأطراف اإىل احلال التي قبل 



- 32 -

قوانين البيئة والقوانين البحرية وقوانين االتصاالت وقوانين 
حقوق الملكية وحماية التراث وقوانين التعدين وتنظيم التعليم

التعاقد. اأثر ذلك. على �صاحب الأر�ص اإعادة مقابل التنازل، وله اإيجار منفعة 
الأر�ص وفقا لقيمة ال�صوق، واملباين املن�صاأة ملالكها اأخذها وت�صليم الأر�ص خالية 

منها وله تركها وعلى �صاحب الأر�ص دفع قيمتها.

اأن حيازة  اإليه حمكمة ال�صتئناف من  اإنه قد جاء �صحيًحا وما ذهبت  وحيث 
متّلك  حق  اأن  ون�صيف  لالأر�ص  التمّلك  حق  يعطيها  ل  طالت  مهما  ال�صركة 
الأر�ص حق يتبع الوزارة وهي التي تعطي من تريد عطاءه وقد فعلت واأ�صبح 
الت�صّرف  اإن  وحيث  لريعها  م�صتحًقا  يجعله  مما  لالأر�ص  املالك  .....هو 
بالتنازل قد وقع باطاًل وحيث اإن الثابت ذلك التنازل من قبل ....... فاإّن املبلغ 
الذي ا�صتلم من �صركة ...... ل بد من اإعادته اإليها وذلك باإعادة احلال اإىل ما 
امللكّية وتلتفت هذه  اأعيدت ل�صاحبها مبوجب �صند  كان عليه واأن الأر�ص قد 
املحكمة عن احلجج الواردة حول من اأحق بالأر�ص لأن ذلك تخت�ص به وزارة 
الإ�صكان وقد راأت متليك ..... وهذا حقها ول جدال فيه وحيث اإن �صركة ..... 
قد ا�صتمرت يف الأر�ص مدة تتجاوز الـ 13 عاًما وحيث اإنه من الثابت من الوراق 
اإنه  زمن وحيث  منذ  �صّيدت  قد  املباين  كانت هذه  وملا  بالأر�ص  لها مباين  اأن 
اأنه  اإل  ال�صناعّية  الأرا�صي  هذه  مثل  يف  ثابتة  مبان  اإقامة  امل�صموح  غري  من 
رمبا تكون هنالك مبان اإذا اأزيلت ميكن اأن تتلف ولكن ل يزداد ال�صرر وترى 
هذه املحكمة اأن توجه حمكمة ال�صتئناف بال�صتعانة بخبري يقّيم املباين التي 
ي�صعب اإزالتها وتلزم ...... بدفع قيمتها ل�صركة .......... ولالأخرية احلق يف 

اأخذ كل ما ا�صتحدثته يف الأر�ص وت�صليمها خالية ل�صاحبها ).......(.

------------------------------------------
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جل�سة يوم الأحد 25/دي�سمبر/2011م

الطعن رقم 2011/277م الدائرة  المدنية )ج( 

ارا�سي : اإثبات ملكيتها :

رفع الدعوى اإثبات ملكية الرا�صي مبوجب �صك �صرعي مبا�صرة اإىل املحاكم 
قبل عر�صها على اللجان املخت�صة ي�صتوجب الق�صاء بعدم قبولها .

ال�صادر  الأرا�صي  قانون  من   )17،  14،  13،  12( املواد  ن�صو�ص  من  امل�صتفاد 
باملر�صوم ال�صلطاين رقم )1980/5م( اأن لكل عماين تثبت ملكيتة لأر�ص مبنية 
اأو خالية مبوجب �صك �صرعي �صحيح تقره وزارة �صئون الأرا�صي والبلديات 
�صغل  اأو  ي�صغل  يناير 1970م كان  اأول  �صابق على  تاريخ  اأنه ومنذ  لها  يثبت  اأو 
اأو كان ملدة خم�صة  ال�صكن  اأر�ص مدنية لغر�ص  �صلفاوؤه من قبله دون انقطاع 
اأعوام على الأقل �صابقة على التاريخ امل�صار اإليه ي�صغل اأو �صغل �صلفاوؤه من قبله 
ب�صفة مت�صلة اأر�صاً ت�صتغل لأغرا�ص غري �صكنية اأن يتقدم للوزراة بطلب اإثبات 
ملكيتها وت�صجيلها ، وكان مفاد ن�صو�ص املواد )21 ،22 ،24( من ذات القانون انه 
ومع عدم الإخالل بحق التداعي اأمام املحاكم املخت�صة تخت�ص الوزارة امل�صار 
اإليها باملواد )12 ، 13 ،14  اإليها بنظر الطلبات اخلا�صة مبلكية الفراد امل�صار 
اأحكام  تطبيق  عن  الناجمة  املنازعات  يف  بالف�صل  تخت�ص  الذكر  �صالفة   )17،
ديوان  الوزير يف  يعينها  التي  املركزية  اللجنة  وذلك عن طريق  القانون  هذا 
اأو جلان الأرا�صي املحلية يف الوليات ح�صب الأحوال وتبعاً ملوقع  عام الوزارة 
الأر�ص مو�صوع النزاع ، وان لتلك اللجان ا�صتدعاء اأطراف النزاع و�صهودهم اإذا 
لزم الأمر وانه فور �صدور قراراتها يتم ن�صر خال�صتها يف اجلريدة الر�صمية 
مع بيان عن اأو�صاف الأر�ص مو�صوع الطلب اأو النزاع ويجوز لكل ذي م�صلحة 
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واإل �صار نهائياً  تاريخ ن�صره  اأ�صهر من  القرار خالل ثالثة  اأن يعرت�ص على 
مبا مفاده وموؤداه اأن النزاع حول ملكية الأر�ص غري الزراعية مو�صوع القانون 
امل�صار اإليه يخت�ص بنظرها ابتداءاً والف�صل فيها جلان الأرا�صي يف الوليات اأو 
اللجنة املركزية ، بديوان الوزراة ح�صب موقع الأر�ص مبا لزمه ومن ثم عدم 
جواز رفع تلك النزاع مبا�صرة اإىل املحاكم للف�صل فيها قبل عر�صها على تلك 
اللجان و�صدور قراراتها ب�صاأنها وبعد التظلم من تلك القرارات ، وقد �صادق 
اإليه مبوجب املر�صوم ال�صلطاين رقم  هذا الفهم واأكده تعديل القانون امل�صار 
انه ل يجوز  الرابعة منه على  املادة  التعديل يف  )2007/32م( حيث ن�ص ذلك 
على  احلدود  تعني  اأو  امللك  اإثبات  دعاوى  يف  النظر  املخت�صة  الق�صاء  جلهات 
التقدم بطلبات  اأو الف�صل فيها  ب�صاأنها قانون الأرا�صي  التي ي�صري  الأرا�صي 
مديريات  يف  املخت�صة  الأرا�صي  �صوؤون  جلان  اإىل  احلدود  وتعني  امللك  اإثبات 
ودوائر الإ�صكان باملحافظات واملناطق ، كما ل يجوز النظر يف هذه الدعاوى اإل 
بعد التظلم اإىل الوزير املخت�ص من القرارات ال�صادرة يف �صاأنها ومن ثم فقد 
اإثبات امللك قبل عر�صها  اإليها بطلبات  اللجوء اإىل اللجان امل�صار  بات وجوبياً 
على املحاكم وبالتايل فاإن رفع الدعوى بتلك النزاع مبا�صرة اإىل املحاكم قبل 
عر�صها على تلك اللجان ي�صتوجب الق�صاء بعدم قبولها لرفعها قبل عر�صها 
على اللجان املخت�صة ، واإذ خلت الوراق مما يفيد �صبق عر�ص النزاع املاثل على 
غري  تكون  هذه  واحلال  حكمها  املطعون  الدعوى  فاإن  الأرا�صي  �صئون  جلان 
لرفعها  الدعوى  قبول  وبعدم  احلكم  باإلغاء  الق�صاء  معه  يتعني  مقبوله مما 

قبل اأوانها

--------------------------------------------
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قوانين األراضي والعقارات
جل�سة يوم الأحد 1/يناير/2012م

الطعن رقم 2011/442م الدائرة  المدنية )اأ(

مخالف للقانون 

بيع المرهون جائز وينتقل مثقال بالرهن   

حيث اإن مــــا جــــاء بــــه ال�صبب االثاين يف الطعن من ف�صاد يف الإ�صتدلل للحكم 
املطعون فيه املوؤيد للحكم الإبتدائية لق�صائه ب�صحته ونفاذ عقد البيع رغم 
يف  للت�صرف  املنظمة  القوانني  بذلك  خمالفاً  بالرهن  مثقل  املبيع  العقار  اأن 
 80/5 رقم  الأرا�صي  قانون  وكذلك  العقاري  ال�صجل  نظام  بالأخ�ص  العقارات 
التي متنع بيع العقار املرهون اأو ترتيب اأي حقوق لأي �صخ�ص اإل بعد حتريره 
من الرهن ، وكذلك ال�صريعة الإ�صالمية التي هي املرجع عند غياب القانون 
املوافق لها ت�صرتط يف عقد البيع اأن يكون البائع مالكا للعقار ولي�ص مرهونا ، 
فالراهن ل ميلك العني لرتتيب حقوق الغري على هذا املال املرهون حتى زوال 

الرهن ، واحلكم املطعون فيه بحكمه خالف ذلك ينق�ص .

   حيث اأنه عالوة لذلك من خالل درا�صة الوقائع واحلكم املطعون فيه و�صائر 
اأوراق وم�صتندات الدعوى ت�صري املحكمة العليا اأنه ي�صرتط ر�صاء املرتهن يف 
بيع املرهون وهذا مل يرد يف احلكم املطعون فيه واأن كان ورد اأ�صم بنك الإ�صكان 
واملحكمة مل تاأخذ رده اأو ر�صاه �صراحة يف البيع ، كما اأنه تبني لها اأن قطعة 
اأر�ص �صاللة مل تتعر�ص لها املحكمة ل�صيما اأن امل�صرتى يدعى رف�صه لها ومل 

يقبلها بعد معاينته فالبد للمحكمة التعر�ص لهذا .

-----------------------------------------------
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جل�سة يوم الأحد 2011/12/25م

الطعن رقم 2011/592م الدائرة  المدنية )اأ(

دعوى« تمليك الأر�ش«

اإىل  الطلب  تقدمي  �صرطه.  الأر�ص.  متلك  طلب  دعوى  يف  للمحاكم  اللجوء 
اللجنة املحلية والتظلم منه لدى وزير الأ�صكان عند الرف�ص. 

الرف�ص.  اأو  باملوافقة  الطلب  الأ�صكان على  رد وزارة  الدعوى عند عدم  قبول 
�صرطه. اإثبات تقدمي الطلب اإىل وزارة الأ�صكان. 

وحيث اأن حكم حمكمة ال�صتئناف قد طبق القانون تطبيقاً �صحيحاً حيث ل 
جمال للطاعنني لتملك الأر�ص اإل عن طريق اللجنة املحلية والوزارة املخت�صة 
فعليهم العودة اإىل اللجنة التي طلبت منه ما يدل على متلكهم لالأر�ص واأن 
لهم  يجوز  الأخرية  احلالة  ويف  �صلباً  اأو  اإيجاباً  اإما  قراراً  اللجنة  من  يطلبوا 
ال�صتئناف ملعايل وزير الإ�صكان قبل اللجوؤ للق�صاء وهذا هو الطريق القانون 
قول  فاإنه  يرد  مل  الوزير  واأن  ترد  مل  اللجنة  باأن  القول  اأما  للتملك  ال�صليم 
مر�صل ل بد فيه من اإثبات باإبراز امل�صتندات الدالة على ذلك ونحن نعلم بان 
للجوء للق�صاء ولكن ذلك  �صبباً  اأن يكون  التملك ميكن  الرد على طلب  عدم 
يخ�صع لالإثبات اإذ ل يكفي اأن يقول مقدم طلب التمليك اإنه جلاأ على اللجنة 

ومل ترد وجلاأ اإىل الوزير ومل يرد بل لبد من الإثبات . 
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جل�سة الثالثاء 2006/1/3م

الطعن رقم 2005/355م

 اإ�ستئناف . بلدية “اإزالة . . مباني”.

الن�ص يف لئحة تنظيم املباين على وجوب اإزالة املخالفة .موؤداه .لالإدعاء العام 
املطالبة بالإزالة وا�صتئناف احلكم الذي مل يق�ص بها .ح�صور ممثل البلدية. 

لي�ص �صرطاً للق�صاء بالإزالة. علة ذلك.

موجبات  حتقيق  اإىل  وي�صعى  العام  ال�صالح  ميثل  العام  الدعاء  باأن  املقرر 
اأن  اإذ  الأحكام  الطعن يف  له  يجيز  قانوين خا�ص  يتمتع مبركز  وهو  القانون 
م�صلحة املجتمع تق�صي اأن تكون الإجراءات يف كل مراحل الدعوى �صحيحة 
واأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوين �صحيح خال مما ي�صوبه من اأ�صباب 
العمومية  الدعوى  اإل�صا�صية هي رفع  واإن وظيفة الدعاء  اخلطاأ والبطالن، 
ومبا�صرتها اأمام املحاكم وذلك وفقاً للمادة )4( من قانون الإجراءات اجلزائية 
اتخاذ  العام  الدعاء  من  للدولة  العامة  الإدارات  اإحدى  طلبت  فاإذا   وعليه 
بقوانني  لإخالله  نتيجة  وذلك  الأ�صخا�ص  اأحد  �صد  القانونية  الإجراءات 
تخت�ص هذه الإدارة بال�صهر على تنفيذها فهو يقوم برفع الدعوى اإىل املحكمة 
ومتابعتها ول ينتق�ص هذا الطلب من �صلطة الدعاء العام، وعلى املحكمة اأن 
املحكمة  اأمام  ملا كان ذلك وكان الدعاء طلب  العام.  تف�صل يف طلبات الدعاء 
البتدائية معاقبة الطاعن مبوجب املادة )18/108( من لئحة تنظيم املباين 
اإزالة املخالفة فاإن مل تق�صي بتلك العقوبة بدون مربر  والتي تق�ِص بوجوب 
قانوين فاإنها تكون قد خالفت ن�ص املادة �صالفة الذكر وبالتايل يجوز لالدعاء 
اأو  تلغيه  اأو  احلكم  توؤيد  اأن  ال�صتئناف  وملحكمة  احلكم،  ذلك  ا�صتئناف  العام 
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تنازًل  ذلك  يعد  الثانية، ول  املطعون �صدها  ذلك ح�صور  يقت�صي  تعدله ول 
منها عن الدعوى ومن ثم يكون احلكم املطعون فيه قد وافق �صحيح القانون.

------------------------------------------------

جل�سة الثالثاء 2006/3/7م

الطعن رقم 2006/40م جزائي عليا

بلدية . مباني.

التعدي على اأر�ص الدولة. موؤثم بالئحة تنظيم املباين . و�صع اليد. ل ينفي 
التعدي مهما طالت مدته . علة ذلك.

اإن لئحة تنظيم املباين ال�صادرة مبوجب القرار الوزاري رقم 2000/48 ن�صت 
من  جرمت  القدر  وبنف�ص  اإباحة،  دون  الدولة  اأر�ص  على  البناء  جترمي  على 
من   )88( املادة  عجز  يف  جاء  فقد  للدولة  مملوكة  ف�صاء  اأر�ص  على  يعتدي 
الالئحة : » كما ل يجوز التعر�ص لأمالك الدولة بنوعيها اخلا�ص والعام اأو 
متلكها بو�صع اليد » وموؤدى هذا الن�ص اأنه ل يجوز التعدي على اأر�ص الدولة 
ولو كان بو�صع اليد عليها ل�صتغاللها يف اأي غر�ص مهما كان نوعه ، وملا كان 
ذلك فاإن التعدي على اأرا�صي الدولة جمرم بن�ص ت�صريعي ول يغري من ذلك 
الدفوع التي تثار حول اأن احليازة ملدة طويلة تنفي التعدي ولو جتاوزت خم�صة 
وع�صرين �صنة ذلك اأن ال�صخ�ص يعترب متعدياً طاملا مل يتح�صل على ت�صديق 
بحيازة الأر�ص، لأن جرمية التعدي هذه تعترب من اجلرائم امل�صتمرة كجرائم 
العتياد واجلرائم املتتابعة الأفعال ، والقاعدة يف هذه اجلرائم اأن مبداأ التقادم 

يرتاخى اإىل اليوم التايل لنتهاء حالة ال�صتمرار.
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جل�سة الثالثاء 2007/11/6

الطعن رقم 2007/218 جزائي عليا

مباني.

متلك الأر�ص بثبوت �صغلها قبل اأول يناير1970.�صرطه. اأن يتقدم طالب امللكّية 
اإثبات ملكيته وت�صجيلها طبقاً لأحكام قانون الأرا�صي. للوزارة املعنّية بطلب 

خمالفة ذلك.اأثره.

رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  الأرا�صي  قانون  من   )13( املادة  ن�ص  مفاد 
1980/5م اأنه من بني ال�صروط الواجب توافرها لأحقّية التملك مبوجب هذه 
املادة اأن يتقدم �صاحب ال�صاأن طالب امللكّية للوزارة املعنّية بطلب اإثبات ملكيته 
اآنفاً وعند تخلف هذا ال�صرط ل  اإليه  وت�صجيلها طبقاً لأحكام القانون امل�صار 
توؤول امللكّية ل�صاغل تلك الأر�ص وملا كان الطاعن مل يقدم ما يفيد اأنه تقدم 
للوزارة �صاحبة ال�صاأن بطلب اإثبات ملكيته لالأر�ص مو�صوع الدعوى وما عليها 
من مباين وت�صجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون ومل يقدم �صنداً م�صجاًل يثبت 

ملكيته لتلك الأر�ص ، فاإن دفاعه يف ذلك ال�صاأن يكون غري �صديد.

----------------------------------------------

جل�سة الثالثاء 2008/5/6

الطعن رقم 2008/128 جزائي عليا

اأمالك دولة .بلدية . مباني.

اليد. بو�صع  متلكها  اأو  واخلا�ص  العام  بنوعيها  الدولة  لأمالك  التعر�ص 
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اإزالة املخالفة فورا عمال  اأمر موؤثم بالقرار الوزاري رقم 2000/48. للبلدية 
باملر�صوم رقم 2007/48. احلكم باأن املر�صوم ال�صلطاين رقم 2007/48 قد األغى 

الن�ص العقابي الوارد يف القرار الوزاري املذكور . خطاأ.

ت�صكل  التي  الأفعال  ليجرم  جاء  قد   2000/48 رقم  الوزاري  القرار  كان  ملا  ـ 
تعدياً اأو ا�صتغالًل لأرا�ص ف�صاء مملوكة للدولة بو�صع مواد اأو معدات اإل بعد 
موافقة البلدية وكذا ل يجوز التعر�ص لأمالك الدولة بنوعيها العام واخلا�ص 
اأو متلكها بو�صع اليد ، كما فر�ص القرار الوزاري عقوبة الغرامة على مرتكب 
ال�صلطاين  املر�صوم  به  اأتى  ما  فاإن   ، باإزالتها  اإلزامه  عن  ف�صاًل  الأفعال  هذه 
من تخويل البلدية املخت�صة �صالحية منع التعدي قبل وقوعه اأو اإزالته فور 
وقوعه مل يتطرق اإىل الن�ص القانوين الذي يفر�ص اتخاذ الإجراءات القانونية 
�صد مرتكب اأفعال التعدي على الأر�صي احلكومية بالتعديل اأو الإلغاء واإمنا 
جاء يحمل حماية اإدارية لهــــذه الأرا�صـــي مبنع التعدي عليها وباإزالة التعر�ص 
اإدارية خولها لها املر�صوم ، الأمر الذي  اأو التعدي عليها وذلك باإجراءات  لها 
ل يتعار�ص يف م�صمونه مع احلماية القانونية املقررة يف القرار الوزاري رقم 
اإذا  النظر  واإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا   ، اإنه يتكامل معه  2000/48 بل 
اعترب اأن املر�صوم ال�صلطاين رقم 2007/48 قد األغى الن�ص العقابي الوارد يف 
القرار الوزاري اآنف الذكر ، فاإنه يكون قد اأخطاأ يف تطبيق القانون مبا يوجب 
بهيئة  بنزوى لنظرها جمدداً  ال�صتئناف  اإىل حمكمة  الدعوى  واإعادة  نق�صه 

مغايرة.

--------------------------------------------
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جل�سة الثالثاء 2009/5/19

في الطعن رقم 2009/138 جزائي عليا

بلدية .مباني. 

 . املباين  تنظيم  بالئحة  موؤثم  اليد.  بو�صع  ولو  الدولة  اأر�ص  على  التعدي 
الأفعال. املتتابعة  واجلرائم  العتياد  كجرائم  امل�صتمرة  اجلرائم  من  اإعتباره 

اأثره. تراخى التقادم اإىل اليوم التايل لإنتهاء حالة ال�صتمرار.

رقم  الوزاري  بالقرار  ال�صادرة  املباين  تنظيم  لئحة  وكانت  ذلك  كان  ملا 
اإباحة وبنف�ص  اأرا�صي الدولة دون  البناء على  )2000/48( ن�صت على جترمي 
القدر جرمت من يتعدى على اأرا�ٍص ف�صاء مملوكة للدولة فقد جاء يف عجز 
لأمالك  التعر�ص  يجوز  ل  )كما  اأعاله  اإليها  امل�صار  الالئحة  من   )88( املادة 
الدولة بنوعيها اخلا�ص والعام اأو متلكها بو�صع اليد( وموؤدى هذا الن�ص اأنه 
ل يجوز التعدي على اأرا�صي الدولة ولو كان بو�صع اليد عليها لإ�صتغاللها يف 
اأي غر�ص مهما كان نوعه، وملا كان ذلك فاإن التعدي على اأرا�صي الدولة جمرم 
ب�صاأن  الطاعن  قبل  من  تثار  التي  الدفوع  ذلك  من  يغري  ول  ت�صريعي  بن�ص 
رقم  املدنية  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  مبوجب  الدعوى  حمل  الأر�ص  متلكه 
)2006/10( ال�صادر باملحكمة البتدائية بربكاء بتاريخ 2006/4/1م، حيث اإن 
حمكمة ال�صتئناف ب�صحار )ق�صت بتاريخ 2007/9/3م باإلغاء احلكم امل�صتاأنف 
وموؤدى  امل�صاريف(  �صده  امل�صتاأنف  واإلزام  الدعوى  برف�ص  جمدداً  والق�صاء 
هذا اأن حمكمة ال�صتئناف األغت احلكم القا�صي بتملك الطاعن الأر�ص حمل 
ت�صديق  على  يتح�صل  مل  طاملا  متعدياً  يعترب  الطاعن  فاإن  وبذلك  الدعوى 
بحيازة الأر�ص لأن جرمية التعدي هذه تعترب من اجلرائم امل�صتمرة كجرائم 
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العتياد واجلرائم املتتابعة الأفعال، والقاعدة يف هذه اجلرائم اأن مبداأ التقادم 
يرتاخى اإىل اليوم التايل لإنتهاء حالة ال�صتمرار، وحيث اإن احلكم البتدائي 
األتزم �صحيح  األتزم هذا النظر فاإنه  اأ�صبابه يف احلكم املطعون فيه  واملوؤيد يف 

القانون

 



المبادئ الصادرة عن أحكام 
محكمة القضاء اإلداري

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�ساأن هذا القانون
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قوانين األراضي والعقارات
المادة )1(

اأرا�ٍش ــ النتفاع بها اأو تاأجيرها ــ �سروطه:

باإجراء   )  95/24 رقم)  ال�صلطاين  باملر�صوم  املرفق  )اأوًل(  البند  اإنَّ  وحيث 
تعديالت يف اأحكام بع�ص القوانني اخلا�صة بالأرا�صي ين�ص على اأنَّه : ي�صتثنى 
من اأحكام قانون الأرا�صي ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 80/5 : )1( - ... 
اخلا�صة  الأمالك  من  اأكرث  اأو  اأر�ص  قطعة  تاأجري  الإ�صكان  لوزارة  يجوز   «..
اأو  اإقامة م�صروعات جتارية  العمانية بغر�ص  العتبارية  بالدولة لالأ�صخا�ص 
وفقا  النتفاع  اأو  ال�صتثمار  بطريق  وذلك  اجتماعية  اأو  �صياحية  اأو  �صناعية 

لالإجراءات وال�صروط التي ي�صدر بها قرار من وزير الإ�صكان » .

وتن�ص املادة رقم )1( من تنظيم النتفاع باأرا�صي ال�صلطنة ال�صادر باملر�صوم 
على   )2010/76( رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  واملعدلة   )81/5( رقم  ال�صلطاين 
اأنه: » لوزير الإ�صكان منح الأ�صخا�ص الطبيعيني والعتباريني من العمانيني 
امل�صروعات  وغريهم حق النتفاع بجزء من الأرا�صي اململوكة للدولة لإقامة 
من  قرار  النتفاع  بهذا  وي�صدر   ، حمددة  ملدة  بال�صلطنة  التنمية  تخدم  التي 

الوزير...«.

رقم  ال�صلطاين  للمر�صوم  التنفيذية  الالئحة  من   )1( رقم  املادة  تن�ص  كما 
)81/5( بتنظيم النتفاع باأرا�صي ال�صلطنة ال�صادرة باملر�صوم ال�صلطاين رقم 
) 82/88( على اأنه : » يجوز لوزير �صوؤون الأرا�صي والبلديات )وزير الإ�صكان 
حاليا( منح حق النتفاع باأرا�صي ال�صلطنة وفق اأحكام املر�صوم ال�صلطاين رقم 

)81/5( امل�صار اإليه وبال�صروط التالية :

التنمية  اأهداف  من  هدف  حتقيق  النتفاع  حق  من  الغر�ص  يكون  اأن  اأ- 
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القت�صادية اأو الجتماعية.

ب- اأن يتفق الغر�ص من النتفاع مع التخطيط الذي اأعدت له الأر�ص طبقاً 
بعد  الأر�ص  ا�صتعمال  تغيري  النافذة، ول يجوز  والقرارات  واللوائح  للقوانني 

منحها اإّل لغر�ص يتفق والتخطيط.

ج- اأن يح�صل طالب حق النتفاع على موافقة م�صبقة من اجلهات احلكومية 
اأو  القت�صادية  التنمية  اأهداف  من  هدفاً  يحقق  امل�صروع  اأن  تثبت  املخت�صة 
الجتماعية ، واأن طالب احلق م�صتوف لل�صروط الأخرى التي تقررها القوانني 

وحيث اإنَّه ي�صتفاد من الن�صو�ص امل�صار اإليها اأنَّ القانون اأجاز لوزارة الإ�صكان 
ة بالدولة لالأفراد والأ�صخا�ص  تاأجري قطعة اأر�ص اأو اأكرث من الأمالك اخلا�صَّ
العتبارية بغر�ص اإقامة م�صروعات جتاريَّة اأو �صناعيَّة اأو �صياحيَّة اأو اجتماعيَّة 
ملدة  النتفاع  اأو  ال�صتثمار  بطريق  وذلك   ، بال�صلطنة  التنمية  اأهداف  تخدم 
رة ، كما ا�صرتط القانون اأن يح�صل طالب حق  دة ، وطبقاً لل�صروط املقرَّ حمدَّ
النتفاع على موافقة م�صبقة من اجلهات احلكومية املخت�صة تثبت اأنَّ امل�صروع 
ق هدفاً من اأهداف التنمية القت�صادية اأو الجتماعية ، واأنَّ طالب احلق  يحقِّ
م الطلب  رها القوانني ، فاإذا ا�صتوفى مقدِّ م�صتوٍف لل�صروط الأُخرى التي تقرِّ
هذه ال�صروط تعنيَّ على الوزارة املذكورة املوافقة على تاأجري الأر�ص املنا�صبة 
املكان  اختيار  يف  تقديريَّة  �صلطة  من  لها  مبا  ذلك  يخل  اأن  دون   ، للم�صروع 
املتَّخذ يف  ال�صاغرة، ويعد قرارها  الأرا�صي  توفر  ، يف �صوء  املنا�صبني  والوقت 

اإطار هذه ال�صلطة م�صروعاً ، ما مل يثبت اإ�صاءة ا�صتعمال �صلطتها.

م على الطلب مو�صوع النِّزاع املاثل يتبنيَّ اأنَّ ال�صركة  وحيث اإنَّه وبتطبيق ما تقدَّ
اأر�ص  قطعة  على  للح�صول  �صدها  امل�صتاأنف  الوزارة  اإىل  مت  تقدَّ امل�صتاأنفة 
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جتارية بعقد انتفاع يف ولية ال�صيب لإقامة قاعة حفالت مب�صاحة ترتاوح بني 
)1200 ـ 1500 مرتاً مربعاً( ، ومل ترد الوزارة امل�صتاأنف �صدها على هذا الطلب 
؛ اإلَّ اأنَّها اأف�صحت عن �صبب الرف�ص باأنَّ الطلب جاء خالياً من اأيِّ م�صتنٍد يدل 
ق اأهداف التنمية القت�صاديَّة للدولة ، وهو ما يتعنيَّ معه  على اأنَّ امل�صروع يحقِّ

ق من مدى توافره يف طلب املوؤ�ص�صة . التحقُّ

م من  وحيث اإنَّ الثابت من طلب املوؤ�ص�صة املدعية ومن مذكراتها اأنَّها مل تقدِّ
من  اإقامته  املزمع  امل�صروع  باأنَّ  املوافقة  يفيد  ما  ة  املخت�صَّ احلكوميَّة  اجلهة 
اأهداف التنمية باأحد مدلولتها املن�صو�ص عليها قانوناً  ق  امل�صاريع التي حتقِّ
رقم  ال�صلطاين  للمر�صوم  التنفيذية  فالالئحة   ، بيانه  ال�صالف  النَّحو  على   ،
)81/5( بتنظيم النتفاع باأرا�صي ال�صلطنة ال�صادرة باملر�صوم ال�صلطاين رقم 
النتفاع على موافقة م�صبقة من  اأن يح�صل طالب حق  ا�صرتطت   )82/88 (
ة تثبت اأنَّ امل�صروع يحقق هدفاً من اأهداف التنمية  اجلهات احلكوميَّة املخت�صَّ
القت�صاديَّة اأو الجتماعيَّة ، واأنَّ طالب احلق م�صتوٍفٍ لل�صروط الأخرى التي 
م منها رفق  رها القوانني ، ول يجدي املوؤ�ص�صة يف اإثبات ذلك املُ�صتند املقدَّ تقرِّ
مة اأمام الدائرة ال�صتئنافية بجل�صة 2012/4/31م ؛ لأنَّ امل�صتند  مذكرتها املقدَّ
املذكور عبارة عن م�صتخرج من بيانات احلا�صب الآيل يبني منه ت�صجيل ن�صاط 
التجارة  وزارة  قبل  من  بها  ح  امل�صرَّ الأن�صطة  �صمن  اأفراح«  و�صالت  »ق�صور 
وال�صناعة للموؤ�ص�صة ، ول يعدُّ باأي حال اإثبات باأنَّ الن�صاط يحقق اأحد اأهداف 
التنمية القت�صادية ؛ لأنَّ حتديد ُكنه امل�صروع باأنَّه يحقق اأحد اأهداف التنمية 
يتعنيَّ اأن يكون مبنياً على درا�صات جدوى والعائد النفعي منه على القت�صاد 
ق  ة باإثبات اأنَّ امل�صروع املزمع اإقامته يحقِّ الوطني ، ومن ثمَّ انتهاء اجلهة املخت�صَّ
ذلك الهدف ، واإذ مل يثبت ذلك ؛ فاإنَّ قرار الوزارة امل�صتاأنف �صدها املطعون فيه 
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قد جاء بالتطبيق ال�صحيح حلكم القانون .

اإليها هذه املحكمة  النتيجة التي انتهت  اإىل  انتهى  امل�صتاأنف  اإنَّ احلكم  وحيث 
يتعنيَّ معه  ما  وهو   ، القانون  متفًقا مع �صحيح حكم  قد �صدر  يكون  فاإنَّه  ؛ 
هذا  واأ�صباب  اأ�صبابه  على  حمموًل  ق�صاوؤه  اإليه  انتهى  فيما  بتاأييده  الق�صاء 

لة لها ، ومن ثمَّ رف�ص ال�صتئناف املاثل . احلكم املكمِّ

)حكم محكمة الق�ساء الإدارى فى الإ�ستئناف رقم 285 ل�سنة )12( ق.�ش 
ال�سادر بجل�سة 2012/5/14م ، مج 2012/2011 �ش616 (

----------------------------------------

المادة )1(

وحيث اإن املر�صوم ال�صلطاين رقم )81/5( بتنظيم انتفاع الأجانب وال�صركات 
رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  املعدلة   )1( املادة  يف  ين�ص  ال�صلطنة  باأرا�صي 
)2010/76( على اأن : » لوزير الإ�صكان منح الأ�صخا�ص الطبيعيني والعتبارين 
من العمانيني وغريهم حق النتفاع بجزء من الأرا�صي اململوكة للدولة لإقامة 
امل�صروعات التي تخدم التنمية بال�صلطنة ملدة حمدودة ، وي�صدر بهذا النتفاع 

قرار من الوزير ... » .

وحيث اإن الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم انتفاع الأجانب وال�صركات باأرا�صي 
ال�صلطنة ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم )82/88( ين�ص يف املادة )1( على اأن 
: » يجوز لوزير �صئون الأرا�صي والبلديات منح حق النتفاع باأرا�صي ال�صلطنة 

وفق لأحكام املر�صوم ال�صلطاين رقم 81/5 امل�صار اإليه وبال�صروط التالية :

التنمية  اأهداف  من  هدف  حتقيق  النتفاع  حق  من  الغر�ص  يكون  اأن  اأ- 



- 49 -

قوانين األراضي والعقارات
القت�صادية .... ب- ........ .

التجارة  وزارة  من  م�صبقة  موافقة  على  النتفاع  حق  طالب  يح�صل  اأن  ج- 
وال�صناعة بالن�صبة للم�صروعات التجارية وال�صناعية تثبت اأن امل�صروع يحقق 
م�صتوف  احلق  طالب  واأن  البالد،  يف  القت�صادية  التنمية  اأهداف  من  هدفاً 

لل�صروط الأخرى التي تفر�صها القوانني واللوائح التجارية ... » .

ويف املادة )5( على اأن : » يتبع يف تقدمي طلبات حق النتفاع لالأرا�صي اململوكة 
للدولة القواعد والإجراءات الآتية : 

اأوًل : 1- اأن يقدم الطلب با�صم وزير �صوؤون الأرا�صي والبلديات على اأن يكون 
مو�صحاً به ا�صم املنتفع �صواء كان �صخ�صاً طبيعياً اأو معنويا وعنوانه وجن�صيته 

وعمله مع ذكر �صنه اإذا كان �صخ�صاً طبيعياً.

 2- اأن يحدد بالطلب امل�صاحة واملدة املطلوبة . 

هذه  من  الأوىل  املادة  يف  اإليها  امل�صار  اجلهات  موافقة  بالطلب  يرفق  اأن   -3
الالئحة .

4- اأن يرفق بالطلب ر�صم بالتخطيـط الإجمايل للم�صروع .

5- اأن يرفق بالطلب تقرير عن اأغرا�ص امل�صروع وو�صائل حتقيقه .

بالوزارة  والقانونية  التخطيطية  اجلهات  اإىل  الطلب  الوزير  يحيل   : ثانياً 
ملراجعة الطلب من الناحية التخطيطية والقانونية ولهذه اجلهات اأن ت�صتدعي 
ا�صتيفائه من  ت�صتويف منه ما يجب  واأن  الطلب  ملناق�صته يف مو�صوع  الطالب 

البيانات. ثالثاً : ....... .
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احلق  ل�صروط  م�صتوف  غري  اأنه  ثبت  اإذا  الطلب  يرف�ص  اأن  للوزير   : رابعاً 
املن�صو�ص عليها يف الفقرات اأ، ب،ج  من املادة الأوىل من هذه الالئحة على اأن 

يكون قرار الرف�ص م�صبباً ...  .

والإجراءات  ال�صروط  من  العديد  و�صع  امل�صرع  اأن   – ذلك  مفاد  اإن  وحيث 
ا�صتوفى  فاإذا   ، الدولة  باأرا�صي  النتفاع  حق  مبنح  املتعلقة  للطلبات  بالن�صبة 
مقدم الطلب �صواًء كان �صخ�صاً طبيعياً اأو �صركة هذه ال�صروط تعني على وزارة 
الإ�صكان املوافقة على منحه هذا احلق ، دون اأن يخل ذلك مبا لها من �صلطة 
الأرا�صي  توافر  �صوء  يف  املوافقة  لإ�صدار  املنا�صب  الوقت  اإختيار  يف  تقديرية 
ال�صاغرة اأو و�صع اأ�ص�ص اأو �صوابط جديدة تنظم بها هذه امل�صاألة ، ويعد قرارها 

املتخذ يف اإطار هذه ال�صلطة م�صروعاً ، ما مل يثبت اإ�صاءة ا�صتعمال �صلطتها .

من  الثابت  كان  – وملا  املاثل  النزاع  وقائع  على  تقدم  ما  بتطبيق  اإنه  وحيث 
الإ�صكان  وزارة  اإىل  بطلب  تقدمت  �صدها  امل�صتاأنف  ال�صركة  اأن   – الأوراق 
�صياحي  فندق  لإقامة  النتفاع  بحق  جتارية  اأر�ص  تخ�صي�ص  على  للموافقة 
عليها دون اأن ترفق بهذا الطلب موافقة وزارة التجارة وال�صناعة على اإن�صاء 
امل�صروع واأنه يحقق هدفاً من اأهداف التنمية القت�صادية وعليه امتنعت وزارة 
الإ�صكان عن البت يف الطلب على �صند من اأن توجيهات الوزير هي الرتيث يف 
اإ�صدار لئحة منظمة حول كيفية منح  البت يف طلبات مقابل النتفاع حلني 
اإن  وحيث   ، وال�صناعية  التجارية  وزارة  مع  بالتن�صيق  النتفاع  بحق  الأرا�صي 
ال�صلطنة يف  التي حتتاجها  امل�صاريع القت�صادية  الهدف من ذلك هو حتديد 
اإنه  ، وحيث  القت�صادية  التنمية  دفع عجلة  �صاأنها  ويكون من  املقبلة  الفرتة 
واإذ ثبت اأن جهة الإدارة اأرجاأت البت يف طلب ال�صركة لتحقيق م�صلحة عامة ، 
وخال م�صلكها هذا من اإ�صاءة ا�صتعمال ال�صلطة ، كون مل يثبت اأنها قامت بالبت 
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يف طلب مماثل ل�صخ�ص اأو �صركة اأخرى يف ذات الوقت ، فاإن قرارها املطعون 
فيه بالمتناع عن البت يف طلب ال�صركة يغدو قائماً على �صببه متفقاً و�صحيح 
حكم القانون، مما يناأى به عن املراجعة بعدم ال�صحة ، الأمر الذي تكون معه 

الدعوى املاثلة جديرة بالرف�ص. 

وحيث اإن احلكم املطعون فيه انتهى اإىل عك�ص ذلك ، فيكون قد �صدر باملخالفة 
لأحكام القانون ، لذا تعني اإلغائه والق�صاء جمدداً برف�ص الدعوى .

)حكم حمكمة الق�صاء الإدارى فى الإ�صتئناف رقم 359  ل�صنة )12( ق.�ص ال�صادر 
بجل�صة 2012/5/21م ، مج 2012/2011 �ص669 ( من حيث اإن ال�صتئناف اأقيم 
يف امليعاد القانـوين ، وجاء م�صتوفياً اأو�صاعـه ال�صكلّية ، فمن ثم يكون مقبوًل 

�صكاًل.

ومن حيث اإن مو�صوع ال�صتئناف يخل�ص يف اأن ال�صركة امل�صتاأنف �صدها كانت 
بعري�صة  الثانية  البتدائية  الدائرة  اأمام  الدعوى رقم )9/342ق(  اأقامت  قد 
اأودعت اأمانة �صر املحكمة يف 2009/7/13م بطلب عدم �صحة قرار الوزارة املدعى 
ال�صناعية  الأر�ص  قطعة  منحها  اإجراءات  اإنهاء  عن  بالمتناع  ال�صلبي  عليها 
ما  لها مع  �صند ملكية  واإ�صدار  ال�صناعية  املعبيلة اجلنوبية  الكائنة مبنطقة 
 . املحاماة  واأتعاب  امل�صاريف  عليها  املدعى  واإلزام  اآثار  من  ذلك  على  يرتتب 
وذهب وكيل ال�صركة املدعية �صرحاً لدعواها اأن ال�صركة املدعية تقدمت يف عام 
مب�صاحة  اأر�ص  قطعة  على  احل�صول  بطلب  الإ�صكان  وزير  معايل  اإىل  2004م 
كبرية يف منطقة �صناعية لتقيم عليها م�صروع ور�صة لل�صيارات وعدة م�صاريع 
اأخرى خا�صة بن�صاط ال�صركة ، وقيد الطلب برقم )2004/2052( وقام معاليه 
بتوجيه امل�صوؤولني بالوزارة للبحث عن قطعة اأر�ص منا�صبة ، وبالرغم من قيام 
امل�صوؤولني مبحاولة اإقناع ال�صركة بعدم توافر اأر�ص ذات م�صاحة كبرية اإّل اأنه مت 
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الإ�صارة اإىل وجود قطعة اأر�ص بها كل املوا�صفات ولي�صت م�صغولة وهي القطعة 
رقم )105( باملربع رقم )15NE ( مبنطقة املعبيلة اجلنوبية ال�صناعية ومت 
ال�صركة برقم )147ـ 01ـ 049ـ  با�صم  عمل معاينة لها وا�صتخراج ر�صم م�صاحي 
اإنهاء الإجراءات دون جدوى رغم  ال�صركاء يتابعون م�صاألة  ، وقد ظل  35ـ 1( 
2008/3/10م  وبتاريخ   ، العماين  التنمية  بنك  من  ومتويله  امل�صروع  جاهزية 
املذكورة  الأر�ص  ب�صاأن  الإ�صكان  وزير  اإىل  بطلب  الزرايف  منذر  ال�صريك  تقدم 
فاأمر معاليه بتحويل امللف اإىل دائرة التخطيط وت�صلم ال�صريك اإي�صاًل بذلك 
، ثم ا�صتلم ال�صريك منذر الزرايف اإي�صال مراجعة ثابت ، وبتاريخ 2008/8/11م 
طلب ال�صركاء مرة اأخرى اإىل معايل الوزير منح ال�صركة الأر�ص ، وفـي اليوم 
 ، بذلك  الوزارة  وكيل  �صعادة  اإىل  طلباً  قدموا  2008م   /8/12 بتاريخ  التايل 
وبتاريخ 2008/9/25م اأعادت ال�صركة املدعية تقدمي طلبها اإىل الوزير اأ�صارت 
فيه اإىل امتناع �صعادة الوكيل عن بحث مو�صوعها واإنهاء الإجراءات، وبتاريخ 
ال�صركاء  تقدم  2009/6/29م  و  و2009/4/20م  و2009/3/3م  2009/1/24م 
بطلبات اإىل الوزير اإّل اأن اجلهة الإدارية ظلت ممتنعة عن اإ�صدار قرار ب�صاأن 

طلب ال�صركة .

وا�صتطرد وكيل ال�صركة املدعية اأن امتناع اجلهة الإدارية عن اإنهاء الإجراءات 
عليها  املدعى  لأن  ذلك   ، للقانون  وخمالف  حمله  غري  يف  امللكية  �صند  ومنح 
قطعـة  املدعية  ال�صركة  مبنح  وتعديالته  الأرا�صي  قانون  مبوجب  ملزمة 
املنح  من  قانوناً  مينع  ما  وجــود  وعدم  ال�صروط  توافر  لدى  �صناعيــة  اأر�ص 
ا�صتكمال  الوزارة عن  امتناع  واأن   ، ال�صناعي  واإ�صدار �صند ملكية لال�صتخدام 
الإجراءات اأو الرد على طلبات ال�صركة املدعية اأو اتخاذ اأي موقف حيال اإنهاء 
الإجراءات ي�صكل قراراً اإدارياً �صلبياً بالمتناع يجوز الطعن عليه باعتباره من 
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القرار  اأن  املدعية  ال�صركة  وكيل  واأ�صاف   . الأثر  متجددة  امل�صتمرة  القرارات 
املطعون فيه قد خالف القانون مبعناه العام واخلا�ص ، حيث خالف ن�ص املادة 
)17( من النظام الأ�صا�صي للدولة فيما يتعلق مببداأ امل�صاواة ، ذلك اأن الوزارة 
اأرا�ص قدمت طلباتها يف تواريخ  املدعى عليها منحت �صركات يف ذات املنطقة 
خمالفة  يعد  ما  وهو   ، اإجـراءاتها  وانتهت  املدعية  ال�صركة  طلب  على  لحقة 
قانون  اأن  ، ذلك  القانون مبعناه اخلا�ص  ، كما خالفت  امل�صاواة  ملبداأ  �صريحة 
الأرا�صي وتعديالته يعطي ال�صركة احلق يف متلك اأر�ص �صناعية طاملا توافرت 
ال�صروط واأظهرت ال�صركة جديتها يف اإقامة م�صروعات �صناعية عليها مع عدم 
باأن  واأ�صاف  الأر�ص.   من  ال�صتفادة  من  مينع  واقعي  اأو  قانوين  مانع  وجود 
بني  م�صرتكة  ورقة  يعد  املذكورة   )105( رقم  الأر�ص  لقطعة  امل�صاحي  الر�صم 
 ، املادة )20( من قانون الإثبات  ال�صركة املدعية واملدعى عليها وتنطبق عليه 
فاإنه يجوز واحلال كذلك طلب اإلزام اجلهة املدعى عليها بتقدمي هذا املحرر، 
ال�صركة  واأرفقت   . املذكورة  القطعة  وكافة م�صتندات  املعاينة  وكذلك حم�صر 
ب�صحيفة الدعوى بع�ص امل�صتندات . وبجل�صة 2009/11/3م قدم احلا�صر عن 
وزارة الإ�صكان مذكرة رد الوزارة على عري�صة الدعوى دفع فيها بعدم قبول 
�صكاًل  الدعوى  قبول  بعدم  دفع  كما   ، الإداري  القرار  لنتفاء  �صكاًل  الدعوى 
منها  الوزراء  من  لعدد  تظلمات  بعدة  تقــدم  املدعي  لأن  امليعاد  بعد  لرفعها 
اأجل  دعــواه يف  يقيم  اأن  به  وكان حرياً   ، بتاريخ 2008/10/13م  املقدم  التظلم 
اأق�صاه 2008/12/23م ، ومبا اأنه اأقام الدعـوى يف 2009/7/13م فاإنه يكون قد 
اأقامها بعد انق�صاء القيد الزمني املحدد قانوناً . وبجل�صـة 2009/11/24م قدم 
عليها  املدعى  الإداريــة  اجلهة  رد  على  تعقيب  مذكرة  املدعية  ال�صركـة  وكيل 
مت�صك يف ختامها بالطلبات الــواردة بعري�صة الدعــوى. وبجل�صة 2010/2/2م 
من  اأبداه  واأن  �صبق  مبا  فيها  مت�صك  مذكرة  عليها  املدعى  عن  احلا�صر  قدم 
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دفوع وطالب برف�ص الدعوى مو�صوعاً . وبجل�صة 2010/3/23م قدم احلا�صر 
عن املدعى عليها م�صتنداً ت�صمن قرار اللجنة بتاريخ 2009/6/17م بالعتذار 
النتفاع   حق  بنظام  �صناعية  اأر�ص  على  باحل�صول  املدعية  طلب  قبول  عن 
اأر�ص �صناعيـة . وبجل�صة  لأ�صبقية منح عبدالوهاب بن حممد الزرايف قطعة 
2010/4/27م حكمت املحكمة » بقبول الدعوى �صكاًل ، ويف املو�صوع بعدم �صحة 
القرار املطعون فيه ، وذلك على النحو املبني بالأ�صباب ، واألزمت املدعى عليها 
الر�صوم ومبلغ )300( ثالثمائة ريال عمــاين مقابــل اأتعاب املحامــاة » . واأ�ص�صت 
لها يف  اأر�ص  ال�صركة بتخ�صي�ص قطعة  اأن طلب  الدعوى على  املحكمة قبول 
املعبيلة مت عر�صه على اللجنة يف 2009/6/17م فقررت العتذار لأ�صبقية منح 
حممد الزرايف اأحد ال�صركاء اأر�صاً �صناعية فتظلمت منه يف 2009/6/29م فلم 
يتم الرد عليها فاأقامت دعـواها يف 2009/7/13م وهو ما تكون معه الدعوى قد 

اأقيمـت يف امليعاد القانوين . 

كما �صيدت حكمها بعدم �صحة القرار املطعون فيه على املنح الذي مت اإىل حممد 
ب�صفته  الطعن فهو  املقدم منه حمل هذا  الطلب  اأما   ، ل�صخ�صه  كان  الزرايف 
ال�صريك املفو�ص من ال�صركة وعليه يكون ال�صبب الذي تذرعت به الوزارة ل 

يقوم على �صند من القانون . وانتهت من ذلك اإىل حكمها ال�صالف ذكره .

عليه  بالطعن  قامت  احلكم  هذا  عليها  املدعى  الإ�صكان  وزارة  ترت�ص  مل  وملا 
ناعية خمالفته للقانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله وذلك لالأ�صباب الآتية :  

اأوًل : حظر القانون متلك الأجانب وال�صركات لالأرا�صي واإمنا اأجاز منح اأي 
رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  من   )1( للمادة  وطبقاً   ، بالأر�ص  انتفاع  حق  منهما 
على  ن�صت  والتي  م�صقط  باأر�ص  وال�صركات  الأجانب  انتفاع  بتنظيم   1981/5
اأن : » ... يجوز لوزير �صوؤون الأرا�صي والبلديات منح الأجانب وال�صركات حق 
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النتفاع مب�صاحة معينة من الأر�ص ... » . وهذا الن�ص يدل على اجلواز فاأ�صبح 
منح حق النتفاع اأو منعه �صلطة تقديرية للوزير لي�ص للمحكمة رقابة عليه ، 
ول يكون ثمة اإلزام على الوزارة منح ال�صركة هذه الأر�ص ، كما ذهب اإىل ذلك 

احلكم املطعون فيه .

املقرتح  الغر�ص  عن  تفوق  املطلوبة  الأر�ص  م�صاحة  اأن  للوزير  ثبت   : ثانياً 
اأنه ل توجد اأرا�صي �صاغرة يف هذه املنطقة ت�صلح  للم�صروع املقدم منه ، كما 

ملثل هذا امل�صروع . وهذا من �صميم �صلطة الوزارة فنياً وتخطيطياً .

ثالثاً :قرر امل�صتاأنف �صده اأنه تظلم من قرار عدم منحه الأر�ص حمل الدعوى 
يف 2008/3/10م وهو ما تكون معه الدعوى قد اأقيمت بعد امليعاد .

موافقة  منهما  اأي  يفيد  ل  املراجعة  واإي�صال  امل�صاحي  الر�صم  تقدمي   : رابعاً 
بطلباتها  تقريرها  الوزارة  واختتمت   . الطلب  على  مبدئياً  حتى  ولو  الوزارة 
اإنه عن النعي على احلكم بعدم قبول الدعوى �صكاًل  �صالفة البيان من حيث 
لرفعها بعد امليعاد ، فاإنه ملا كان الثابت من الأوراق اأن اللجنة املخت�صة بوزارة 
الإ�صكان اأ�صدرت قرارها �صراحة يف �صاأن الطلب حمل هذا ال�صتئناف بالرف�ص 
مبا ن�صه )تعتذر لأ�صبقية منحه قطعة �صناعية( وذلك يف 2009/6/20م وكان 
من بني اأع�صائها وكيل الوزارة واعتمد القرار من رئي�صها ، وتظلم منه امل�صتاأنف 
�صده ب�صفته مفو�صاً من ال�صركة اإىل وزير الإ�صكان يف 2009/6/29م ، ولعدم 
اأو�صاعها  م�صتوفية  الدعوى  وجاءت  2009/7/13م  يف  الدعوى  اأقيمت  الرد 
ال�صكلية فمن ثم تكون مقبولة �صكاًل . مما يتعني معه اللتفات عن هذا ال�صبب 

من اأ�صباب ال�صتئناف . 

حق  منح  بكون  فيه  املطعون  احلكم  و�صمت  امل�صتاأنفة  الوزارة  اإن  حيث  ومن 
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النتفاع �صلطة تقديرية للوزير ، وقد �صرحت اللجنة يف قرارها اأنه �صبق منح 
مقدم الطلب قطعة اأر�ص �صناعية .

النتفاع  بتنظيم   81/5 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  من   )1( املادة  كانت  ملا  فاإنه 
: » مع عدم الإخالل بخطر متلك الأجانب  اأن  ال�صلطنة تن�ص على  باأرا�صي 
وال�صركات لالأرا�صي ... يجوز لوزير �صوؤون الأرا�صي والبلديات منح الأجانب 
وال�صركات حق النتفاع مب�صاحة معينة من الأر�ص وملدة حمددة ، و�صواًء كانت 
، وذلك يف الأغرا�ص التي ت�صاعد على  اأو للمواطنني  الأر�ص مملوكة للدولة 
الالئحة  من   )1( املادة  وتن�ص   .  «  ... لل�صلطنة  القت�صادية  التنمية  حتقيق 
 82/88 رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  وال�صادر  الذكر  �صالف  للمر�صوم  التنفيذية 
على اأن : » يجوز لوزير �صوؤون الأرا�صي والبلديات منح حق النتفاع باأرا�صي 
وبال�صروط  اإليه  امل�صار   )81/5( رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  اأحكام  وفق  ال�صلطنة 

التالية :

التنمية  اأهداف  من  هدف  حتقيق  النتفاع  حق  من  الغر�ص  يكون  اأن  اأ- 
القت�صادية اأو الجتماعية.

ب- اأن يتفق الغر�ص من النتفاع مع التخطيط الذي اأعدت له الأر�ص طبقاً 
بعد  الأر�ص  ا�صتعمال  تغيري  النافذة، ول يجوز  والقرارات  واللوائح  للقوانني 

منحها اإّل لغر�ص يتفق والتخطيط.

جـ - اأن يح�صل طالب حق النتفاع على موافقة م�صبقة من اجلهات احلكومية 
اأو  القت�صادية  التنمية  اأهداف  من  هدفاً  يحقق  امل�صروع  اأن  تثبت  املخت�صة 
الجتماعية ، واأن طالب احلق م�صتوف لل�صروط الأخرى التي تقررها القوانني 

. «
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كما تن�ص املادة )3( منها على اأن : » تكون م�صاحة الأر�ص املمنوحة يف   

حدود احتياجات امل�صروع التي تقررها اجلهات املخت�صة » .

با�صم  تقدميه  من  الطلب  تقدمي  اإجراءات  بيان   )5( املادة  وتناولت   
اجلهات  وموافقة  للم�صروع  التخطيطي  والر�صم  امل�صاحة  وحتديد  الوزير 

الأخرى وبيان الغر�ص من امل�صروع وو�صائل حتقيقه .

امل�صتاأنف �صدها تقدمت  ال�صركة  اأن  اأوراق الدعوى  الثابت من  اإن  ومن حيث 
بطلب منحها قطعة اأر�ص يف املنطقة ال�صناعية باملعبيلة اجلنوبية لإقامة ور�صة 
لإ�صالح ال�صيارات وم�صاريع اأخرى �صغرية ، وقيد الطلب برقم )2004/2052( 
اأفادتها   ، املنا�صبة  القطعة  البحث عن  الإدارة يف عملية  وت�صهياًل على جهة   ،
باملنطقة    )  15NE( رقم  باملربع   )105( رقم  القطعة  اإىل  بالإ�صارة  ال�صركة 
 )1-35-49-1-147( برقم  لها  م�صاحي  ر�صم  ا�صتخراج  ومت  الذكر  �صالفة 
وحت�صلت ال�صركة على اإي�صال باملراجعة على هذه القطعة . وبعد طول وقت 
املخت�صة  اللجنة  انتهت  ال�صركة  قبل  من  واملراجعات  الإجراءات  من  وعديد 
اإىل رف�ص الطلب ل�صبق منح مقدمه قطعة  الإ�صكان يف 2009/6/20م  بوزارة 
من  قدم  ال�صتئناف  هذا  حمل  الطلب  اأن  الثابت  كان  وملا   ، �صناعية  اأر�ص 
يف  ال�صركاء  بقية  عن  مفو�صاً  �صريكاً  ب�صفته  الزرايف  حممد  بن  عبدالوهاب 
ال�صابق منحها له  ال�صناعية  الأر�ص  بينما   ، امل�صتاأنف �صدها  �صركة احل�صني 
كانت ب�صفته ال�صخ�صية ، فاإنه ترتيباً على ذلك يكون ال�صبب الذي تذرعت به 
جهة الإدارة قد جاء على غري �صحيح الواقع والقانون لختالف �صفة مقدم 
الطلب يف احلالة الأوىل عنها يف احلالة الثانية ، ففي الأوىل مت املنح ل�صخ�صه 
بينما يف الثانية فاإن املطالبة بحق النتفاع ب�صفتة مفو�صاً من بقية ال�صركاء 

ب�صركة احل�صني للتجارة . 
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ومن حيث اإنه ولئن كان القانون قد منح الوزير �صلطة تقديرية يف املنح واملنع 
اأن هذه ال�صلطة لي�صت طليقة من كل قيد ول ح�صينة من كل عيب قد  ، اإل 
ي�صوب القرار الإداري . وقد جرى ق�صاء هذه املحكمة على خ�صوع هذه ال�صلطة 
لرقابتها  فهي لي�صت مبناأى عن رقابة الق�صاء فهو يجريها يف اإطار اإ�صاءة جهة 
الإدارة ا�صتعمال �صلطتها اأو انحرافها بها ، الأمر الذي ميثل – يف حال ثبوته 

عدم ال�صحة . اإىل  به  يهوي  الإداري  القرار  عيوب  من  – عيباً 
ومن حيث اإنه باإنزال ذلك على واقعات القرار املطعون فيه ، فاإنه وقد �صرحت 
جهة الإدارة بال�صبب الذي بنت عليه قرارها الطعني ، وثبت – ح�صبما �صلف 
البيان – اأن هذا ال�صبب ل �صند له من الواقع اأو القانون ، فاإن التعلل ب�صحته 
اأو  بناًء يح�صنه  له ثمة  ، ل يكون  واملنع  املنح  الوزير يف  �صلطة  �صند من  على 
وا�صتعادة   . اللتفات عنه  يتعني معه  الذي  الأمر   ، عليه  يقوم  قانوين  اأ�صا�ص 
امل�صتاأنف  ال�صركة  طلب  اإجراءات  يف  بال�صري  التقديرية  �صلطتها  الإدارة  جهة 
تتنا�صب  التي  واملنطقة  بامل�صاحة  اأر�ص  انتفاع على قطعة  �صدها مبنحها حق 
منحها  من  ال�صركة  اإليه  اأ�صارت  مبا  التزام  دون  ال�صركة  من  املقدم  وامل�صـروع 
القطعــة رقم )105 باملنطقة ال�صناعية جنوب املعبيلة( يف حال توافر ال�صوابط 

املن�صو�ص عليها قانوناً ملنح حق النتفاع .

ومن حيث اإن احلكم  املطعون فيه ، وقد انتهى اإىل عدم �صحة القرار املطعون 
فيه ، فاإنه يكون قد اأ�صاب �صحيح القانون ، وتوؤيده املحكمة فيما ق�صى به وما 
�صطره من اأ�صباب م�صافاً اإليها تلك التي َنَظَمها هذا احلكم يف اأ�صبابه . ويكون 
ال�صتئناف على نحو ما �صلف بيانه قد جاء على غري �صند من الواقع والقانون 

متعيناً رف�صه .  

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في الإ�ستئناف رقم 302 ل�سنة  10  ق . �ش 
ال�سادر بجل�سة 2010/11/1 ، مج �سنة 2010-2011 �ش55(

----------------------------------
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المادة)7(

يوجب  القانونية  ال�صرتاطات  م�صتوفيا  امللك  باإثبات  طلب  وجود   – اإزالة 
الرتيث فى اأعمال الإزالة اإىل ان يتم البت فى الطلب 

اإزالة – اإزالة التعدى على اأمالك الدولة – مناط �صلطة جهة الإدارة فى ذلك 

رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  الأرا�صي  قانون  املادة)7( من  اإن  ومن حيث 
البلديات  اأن :”.... وتلتزم  باملر�صوم )2007/32( تن�ص على  )80/5( واملعدلة 
وباإزالة   ، قانوين  �صند  بغري  احلكومية  الأرا�صي  حيازة  مبنع  فورا  املخت�صة 
يف  ال�صلطانية  عمان  ب�صرطة  ال�صتعانة  ولها  عليها  التعدي  اأو  لها  التعر�ص 
باملر�صوم  وامل�صافة  القانون  ذات  من  )16مكرر(  املادة  وتن�ص   .“ ذلك  تنفيذ 
ال�صلطاين رقم )2007/32( امل�صار اإليه على اأنـه :”على املواطنيـن ان يتقدموا 
يف  املخت�صـة  الأرا�صي  �صوؤون  جلان  اإىل  احلدود  وتعييـن  امللك  اإثبـات  بطـلبات 

مديريات ودوائر الإ�صكان باملحافظـات واملناطق ، 

ول تقبل الطلبات التي تقدم يف الأرا�صي البي�صاء ، كما لتقبل الطلبات التي 
تقدم بعد م�صي �صتة اأ�صهر من تاريخ العمل باأحكام هذا املر�صوم ، اإل يف املباين 
التي ت�صتقي من  التي ت�صقى من الأفالج وتلك  القدمية والأموال اخل�صراء 
الآبار ويعود تاريخ الدعاء عليها اإىل الأول من يناير 1970م....”.  وقد �صدر 
تنفيذا لهذا القانون القرار الوزاري رقم )2007/72( يف 2007/4/22م مت�صمنا 
من  القانون  هذا  اأحكام  بتنفيذ  املخت�صة  اللجنة  ت�صكيل  منه  الأوىل  املادة  يف 
مدير عام البلديات الإقليمـية وموارد املياه – رئي�صا ، وممثل عن كل من وزارة 

الإ�صكان و�صرطة عمان ال�صلطانية والإدعاء العام والبلدية . 

كما ت�صمن اإجراء اآلية الإزالة الفورية للمخالفات يف الأرا�صي البي�صاء :
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اأول: �صبط املخالفة من قبل البلدية وحترير حم�صر اإزالة فورية ، وت�صليم 
املخالف �صورة منه يف حالة التعرف عليه وت�صوير املوقع قبل وبعد الإزالة ، 
اأع�صائه وطلب م�صتندات  باإخطار  اللجنة لقيامة  اإىل رئي�ص  واإحالة املو�صوع 
ر�صمية لإثبات اأحقية ال�صخ�ص يف املوقع حال التعرف عليه . ويكون على �صرطة 
عمان ال�صلطانية توقيف الإ�صغالت مبا�صرة ، وعلى وزارة الإ�صكان التاأكد من 
اأن يكون على ردها خالل يوم واحد يف �صحة عدم التعرف  ثبوت امللكية على 

عليه .

مهلة  ال�صخ�ص  منح  تت�صمن  املخالفة  موقع  على  اإنذار  لوحة  و�صع  ثانياً: 
يومني لتقدمي امل�صتندات الر�صمية لثبوت امللكية .

ثالثاً: اإزالة الإ�صغالت من املوقع بعد خم�صة اأيام من تاريخ اكت�صاف املخالفة 
الإ�صكان  وزير  عن  ال�صادر   )2007/12( رقم  الوزاري  التعميم  ت�صمن  وقد   ،
2007/12/31م وجوب الرتيث يف اإجراءات الإزالة اخلا�صة بطلبات اإثبات امللك 
القانونية  لال�صرتاطات  وامل�صتوفية  املخت�صة  الأرا�صي  �صوؤون  للجان  املقدمة 
والإجرائية ، وذلك اإذا كانت تلك الطلبات مقدمة قبل حترير املخالفة ، اأما 
جلان  يف  م�صجلة  وغري  ثبوتية  وثائق  اإىل  ت�صتند  ل  الطلبات  هذه  كانت  اإذا 
فورا  الإ�صغالت  اإزالة  فيتم   ، املخالفة  حترير  بعد  قدمت  اأو  الأرا�صي  �صوؤون 
ومبوجب حم�صر الإزالة الفورية وطبقا لالآلية املعتمدة يف هذا ال�صاأن ومفاد 
هذه الن�صو�ص اأنه حمافظـة على اأمـالك الدولة و�صـمان عدم التـعدي علــيها 
، �صدر القانون رقم )2007/32( بتعديل قانون الأرا�صي رقم )1980/5( مبنح 
وزارة البلديات �صلطة منع حيازة الأرا�صي احلكومية دون �صند قانوين واإزالة 
ال�صتعانة  الأمر  تطلب  ولو  فورية  باإجراءات  عليها  التعدي  اأو  لها  التعر�ص 
رقم  الوزاري  القرار  �صدر  القانون  لهذا  وتنفيذا   ، ال�صلطانية  عمان  ب�صرطة 
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بيانه  ال�صالف  النحو  على  عملها  واآلية  اللجنة  ت�صكيل  مت�صمنا   )2007/72(
مع وجوب الرتتيث يف حالة وجود طلب باإثبات امللك مقدماً اإىل جلنة �صوؤون 
القانونية  ال�صرتاطات  وم�صتوفيا  املخالفة  حترير  قبل  املخت�صة  الأرا�صي 
يف  الإدارة  جهة  تبت  اأن  اإىل  وذلك  ثبوتية  وثائق  اإىل  وم�صتندا  والإجرائية 

الطلب بقبوله اأو رف�صه.

اأمالك الدولة  اإزالة التعدي على  اإن مناط �صلطة جهة الإدارة يف  ومن حيث 
على  تعٍد  بوجود  مرهونة   )2007/32( رقم  القانون  من   )7( املادة  مبقت�صى 

اأر�ص حكومية دون �صند من القانون .

ومن حيث اإنه وعلى ما جرى عليه ق�صاء هذه املحكمة اأن الأ�صل هو �صالمة 
الأ�صباب التي قام عليها القرار الإداري ، اإىل اأن يثبت خمالفتها القانون اأو اأن 

القرار �صابه عيب اإ�صاءة ا�صتعمال ال�صلطة .

�صده  امل�صتاأنف  اأن  الإدارة  ورد جهة  الدعوى  اأوراق  من  الثابت  اإن  ومن حيث 
يف  متثل  قانوين  �صند  مبوجب  1983م  عام  منذ  التداعي  حمل  الأر�ص  يحوز 
عقد الإيجار ال�صادر عن وزارة �صوؤون الأرا�صي ) الإ�صكان حاليا ( حيث وافقت 
بوا�صطة  م�صاحتها  حتديد  وعلى  1983/4/6م  يف  الأر�ص  منحه  على  الوزارة 
م�صاح الوزارة يف 1983/7/20م و�صمحت له مببا�صرة العمل بعد موافقة وزارة 
ون�صف  اأفدنة  ثمانية   )8.5( مب�صاحة  1984/10/14م  يف   ، ذلك  على  الزراعة 
، و�صدر له ت�صريح بحفر بئر وزارة الزراعة والأ�صماك يف 1984/11/3م ومت 
ح�صره وت�صجيله يف وزارة موارد املياه يف 1995/12/29م ، وح�صل على قر�ص 
بناء غرفة واحدة مع  اإباحة  له  ، و�صدرت  من بنك عمان للزراعة والأ�صماك 
ت�صوير الأر�ص من وزارة �صوؤون الأرا�صي والبلديات يف 1985/4/15م ، وتقدم 
ومت   ، 2007/12/24م  يف  املقدم  الطلب  اآخرها  لالأر�ص  ملكيته  اإثبات  بطلبات 
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اإحالة املو�صوع اإىل مكتب ا�صت�صاري خا�ص لتحديد امل�صاحة والتي حتددت يف 
2008/1/11م مب�صاحة )30135.12م2( ثم اأحالت جهة الإدارة املو�صوع اإىل وزارة 
امل�صتاأنف  بتملك  بالتو�صية  2008/3/3م  يف  تقريرها  اأ�صدرت  والتي  الزراعة 
�صده الأر�ص لزراعة ن�صبة تزيد على 75%منها ، وبذلك يكون امل�صتاأنف �صده –
على نحو ما �صلف بيانه – من ثبوت قيام حيازته لالأر�ص على �صند قانوين من 
عقد الإيجار واتخاذ اإجراءات التملك وتو�صية وزارة الزراعة بتمليكه ، وتقدمه 
بطلب التملك يف 2007/12/24م اأي قبل حترير املخالفة يف 2008/3/29م ، وهو 
ما يكون معه قرار الإزالة قد �صدر على نحو خمالف للقانون متعينا احلكم 
اأن  ذلك  الإيجار  عقد  مدة  انتهاء  النتيجة  هذه  من  يغري  .ول  �صحته  بعدم 
الوزارة مل تقم با�صرتداد الأر�ص طبقا لالإجراءات املن�صو�ص عليها يف املر�صوم 
ال�صلطاين رقم )1984/81( بنـظام ا�صـتحقاق الأرا�صي احلكومية من ا�صرتاط 
ثم  الو�صول  بعلم  م�صجل  بخطاب  ال�صرتداد  بقرار  تبليغه  ثم  املواطن  اإنذار 
اأن  ، وقد جرى ق�صاء هذه املحكمة على  الإعالن عن ذلك يف �صمنية يومية 
عدم اتخاذ جهة الإدارة هذه الإجراءات يعد موافقة �صحيفة منها على قانونية 
2008/4/2م  يف  الوزراء  جمل�ص  قرار  �صدور  عن  اأما  لالأر�ص.  املواطن  حيازة 
، بينما الأر�ص  ، فاإن هذا القرار �صدر ب�صاأن الأرا�صي التي مل يتم حتديدها 

حمل التداعي مت حتديدهـا وم�صحها وزراعتها قبل �صدور هذا القرار. 

يكون  فاإنـه   ، النتيـجة  اإىل هذه  انتهـى  قد  فيه  املطعـون  اإن احلكم  ومن حيث 
قد �صـدر متفـقا و�صـحيح حكم القانون فيما يتعلق بعدم �صحة قرار الإزالة ، 
ويكون الطعن عليه قد جاء على غري �صند من الواقع اأو القانون متعينا احلكم 

برف�صه .

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم 36 ل�سنة 9  ق �ش ال�سادر 
بجل�سة 2009/4/13 ، مج �سنة 2008-2009 �ش331(

---------------------------------------
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المادة )7(

تعدى – اإزالة التعدى على اأمالك الدولة بالطريق الإدارى 

قرار اإدارى – اأ�سبابه – رقابة المحكمة لركن ال�سبب فيه :

وحيث اإن املادة )7( من قانون الأرا�صي رقم )80/5( املعدلة باملر�صوم ال�صلطاين 
رقم 2007/32م تن�ص على اأن : “ ... وتلتزم البلدية املخت�صة فوراً مبنع حيازة 
اأو الت�صدي عليها  الأرا�صي احلكومية بغري �صند قانون وباإزالة التعر�ص لها 
لهذا  وتنفيذا   .  “ ذلك  تنفيذ  يف  ال�صلطانية  عمان  ب�صرطة  ال�صتعانة  ولها 
القانون اأ�صدر معايل ال�صيخ وزير الدولة وحمافظ ظفار القرار الوزاري رقم 
)2007/36( مت�صمنا ت�صكيل فريق عمل لكل بلدية من بلديات حمافظة ظفار 
تاريخ  حتى  املخالفة  �صبط  تاريخ  من  اعتباراً  اإتباعها  الواجب  والإجراءات   ،
البلدية وحترير  قبل  املخالفة من  اأول يف �صبط  وتتمثل  الإزالة  قرار  تنفيذ 
تقيم  منه  وبطلب   ، للمخالفة  منه  ن�صخة  ت�صلم  فورية  اإزالة  �صبط  حم�صر 
ما لديه من م�صتندات ر�صمية تثبت اأحقيته للموقع ، وتو�صع لوحة اإنذار من 
قبل البلدية على موقع املخالفة يحدد فيها مدة يومني كحد اأق�صى لتقدمي 
امل�صتندات الر�صمية مع اأهمية ت�صوير املوقع ثم تزال الإ�صغالت من املوقع بعد 
يف  القرار  ت�صمن  كما   ، املخالفة  اكت�صاف  تاريخ  من  اأق�صى  كحد  اأيام  خم�صة 
املادة الأوىل على ت�صكيل فريق العمل بكل بلدية من بلديات وليات وحمافظة 
ظفار لتويل املهمة امل�صار اإليها اأعاله برئا�صة مدير البلدية وع�صوية كٍل من 
: - ممثل من وزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه بالولية . – ممثل عن �صرطة 
عمان ال�صلطانية الواقع يف نطاقها املخالفة . – ممثل عن الإدعاء العام الواقع 

يف نطاق املخالفة .
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التي  الإدارية  القرارات  م�صروعية  مدى  على  الق�صائية  الرقابة  اإن  وحيث 
ت�صدرها اجلهات الإدارية ، يحدد �صدها الطبيعي يف رقابة الأ�صباب التي دفعت 
القانونية  ي�صتلزم مراجعة وبحث احلالة  ، مما  اإ�صدارها  اإىل  الإدارية  اجلهة 
كما   . والقانون  الواقع  من  و�صنده  فيه  املطعون  القرار  اإ�صدار  على  ال�صابقة 
اإن امل�صرع اأناط باجلهات الإدارية املخت�صة ا�صتخدام �صلطتها يف اإزالة التعدي 
على اأمالك الدولة بالطريق الإداري وال�صتعانة يف تنفيذ ذلك ب�صرطة عمان 
الدولة وحمافظ ظفار  وزير  ال�صيخ  اأ�صدر معايل  الغر�ص  ولهذا  ال�صلطانية 
املحافظة  اآلية  مت�صمناً  اإليه  الإ�صارة  ال�صابق   2007/36 رقم  الوزاري  القرار 
على اأمالك الدولة وعدم الت�صدي عليها ومهمة فريق العمل و�صلطته يف هذا 

ال�صاأن .

املركز  من  بالقرب  اأقام  امل�صتاأنف  اأن  الأوراق  مطالعة  من  الثابت  اإن  وحيث 
الإداري بناية �صهب اأ�صعيب م�صكن متنقل وتعهد باإزالته بتاريخ 2000/10/2م 
التعهد طلبت منه اجلهة الإدارية �صرورة الإزالة خالل  التزامه بهذا  ولعدم 
الثابتة وغري  باملواد  اأنه مل ينفذ ذلك بل قام ببناء غرفة  اإل  اأ�صبوعني  مهلة 
من طبيعة املكان بدون احل�صول على ترخي�ص من البلدية و وملا كان القرار 
املطعون فيه �صدر مت�صمنا الأ�صباب التي ا�صتند عليها وهي البناء على اأر�ص 
بي�صـاء دون ثبوت امللكية للم�صتاأنف والبناء دون اإباحة ، وهذه املخالفة ثابتة 
اأحد  يف حقه ومل يقدم ما يفيد براءة �صاحته منها وهي يف ذات الوقت متثل 
اأركان ال�صبب يف اإ�صدار جهة الإدارة القرار املطعون فيه ومن ثم يكون القرار 
املطعون فيه قد �صدر �صحيحاً مطابقاً لأحكام القانون . ول ينال من ذلك قول 
امل�صتاأنف اأنه تقدم بطلب اإىل اإدارة �صوؤون الوليات وتنظيم ال�صكن الريفي رقم 
2003/1 ومتت املوافقة من اللجنة الفرعية بالولية – ولية رخيوت واأحيل 
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اأو  بالقبول  �صواء  قرار  اأي  فيه  ي�صدر  – ومل  ب�صاللة  الرئي�صية  اللجنة  اإىل 
مركزه  من  يغري  ل  الطلب  هذا  باأن  عليه  مردود  القول  هذا  فاإن   ، بالرف�ص 
القانون باأنه بدون �صند ملكية على الأر�ص واأنه غري مالك ، واأن العربة بوقف 
اجلهة  تكون  ثم  ومن  اإ�صداره  وفق  وم�صروعية  فيه  املطعون  القرار  اإ�صدار 

الإدارية اأ�صدرت قرار الإزالة متفقاً مع �صحيح حكم القانون .

وحيث عن احلكم املطعون فيه ، قد اخذ بهذه النتيجة ، فمن ثم يكون قد �صدر 
�صحيحاً متفقاً مع الواقع والقانون متعيناً رف�ص الطعن عليه وتاأييده .

) حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم 318 ل�سنة 8  ق �ش ال�سادر 
بجل�سة 2008/6/23 ، مج �سنة 2007-2008 �ش 507 ( 

------------------------------------------------------- 

المادتين )6 و7 ( 

طرق و�صكك ــ املق�صود بها ــ عدم جواز الت�صرف فيها بالمتداد اأو ال�صتحداث:

وفقاً لن�ص املادة )1( من القرار الوزاري رقم 2000/48 باإ�صدار لئحة تنظيم 
اأجل  اأي �صارع مبني على املخطط الهيكلي للمدينة من  ، الطريق هو  املباين 
اأو لعدد حمدود من  ال�صكة فهي ممرات للم�صاة  اأما  امل�صاة  اأو  ال�صيارات  م�صار 
ال�صيارات ــ الطرق وال�صكك تعد من اأمالك الدولة العامة املخ�ص�صة للمنفعة 
العامة للجمهور �صواًء مت هذا التخ�صي�ص بقانون اأو مت تخ�صي�صه بالفعل باأن 
وا�صتقر تخ�صي�صه  ا�صتخدامه  النا�ص على  تواتر  الطريق قد  اأو  ال�صكة  تكون 
فعلياً للنفع العام ، واأنه يف حال ثبوت اأن الأر�ص حمل النزاع طريق عام تغل 
يد اجلهة الإدارية يف الت�صرف فيها ل بالمتداد ول با�صتحداث قطعة عليها.
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تن�ص املادة )6( من املر�صوم ال�صلطاين رقم /1980 باإ�صدار قانون الأرا�صي لعام 
العامة  الدولة  اأمالك  وبناًء من  اأر�صاً  الدولة  اأمالك  » تتكون  اأنه  1980 على 
العامة  للمنفعـة  خ�ص�ص  ما  كل  عاماً  ملكاً  ويعترب  اخلا�صـة  الدولة  واأمالك 

بقانـون اأو مت تخ�صي�صه بالفعل للمنفعة العامة » .

وتن�ص املادة )7( من القانون ذاته على اأنه » ل يجوز الت�صرف يف اأمالك الدولة 
العامة  املنفعة  �صفة  عنه  زالت  اإذا  اإل  الت�صرفات  اأنواع  من  نوع  باأي  العامة 

بقانون خا�ص ... ».

العامة  الأموال  يف  الت�صرف  يجوز  ل  اأنه  تقدم  مما  امل�صتفاد  اإن  حيث  ومن 
املخ�ص�صة للمنفعة العامة باأي نوع من اأنواع الت�صرفات اإل اإذا زالت عن هذا 

املال العام �صفة املنفعة العامة واأنه ل تزول هذه ال�صفة اإل بقانون خا�ص .

ومن حيث اإن ق�صاء هذه املحكمة قد جرى على اأنه » وفقاً لن�ص املادة )1( من 
القرار الوزاري رقم 2000/48 باإ�صدار لئحة تنظيم املباين باأن الطريق هو اأي 
�صارع مبني على املخطط الهيكلي للمدينة من اأجل م�صار ال�صيارات اأو امل�صاة 
اأما ال�صكة فهي ممرات للم�صاة اأو لعدد حمدود من ال�صيارات ويت�صح من هذا 
التعريف اأن الطرق وال�صكك تعد من اأمالك الدولة العامة املخ�ص�صة للمنفعة 
العامة للجمهور �صواء مت هذا التخ�صي�ص بقانون اأو مت تخ�صي�صه بالفعل باأن 
وا�صتقر تخ�صي�صه  ا�صتخدامه  النا�ص على  تواتر  الطريق قد  اأو  ال�صكة  تكون 
فعلياً للنفع العام ، واأنه يف حال ثبوت اأن الأر�ص حمل النزاع طريق عام تغل 
يد اجلهة الإدارية يف الت�صرف فيها ل بالمتداد ول با�صتحداث قطعة عليها . 

اأنه  الأوراق  من  البني  كان  وملا   ، به  وهدياً  تقدم  ما  كان  متى  اإنه  حيث  ومن 
امل�صتاأنف من املواطن �صامل بن حممد بن علي  وبتاريخ2006/9/11م ا�صرتى 
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امل�صايخي قطعة الأر�ص ال�صناعية رقم 199 مب�صاحة 1950 مرت الكائنة بولية 
بتاريخ  املُعد  املذكورة  الأر�ص  لقطعة  امل�صاحي  الر�صم  من  البني  وكان  طاقة 
فا�صلة  �صكة  وجود  املخت�صة  وامل�صاحة  التخطيط  دائرة  من  2004/12/26م 
 197  ،  198 رقمي  التجاريتني  الأر�ص  وقطعتي  املذكورة  الأر�ص  قطعة  بني 
 197 رقم  ال�صناعية  القطعة  ا�صتحداث  اإبان  دجمهما  مت  التني  املتجاورتني 
بالر�صم امل�صاحي املعد يف 2008/3/9م بعد املوافقة على منحها و منح امتدادها 
للم�صتاأنف �صده الثاين . وملا كان البني من الأوراق اأن الوزارة امل�صتاأنف �صدها 
قد قامت باإلغاء ال�صكة املذكورة لتح�صني ال�صكل اجلمايل للقطعتني املذكورتني 
باملخالفة للم�صتقر عليه قانوناً وق�صاًء على النحو �صالف الذكر فاإن م�صلكها 
على هذا النحو يكون خمالفاً للقانون فقد كان متعيناً عليها اإبان ا�صتحداثها 
 198  ،  197 رقمي  التجاريتني  القطعتني  مكان   197 رقم  ال�صناعية  للقطعة 
، 199 والذي مما ل  ال�صكة الفا�صلة بني القطعتني رقمي 197  اأن تبقي على 
�صك فيه اأن وجود هذه ال�صكة منفعة للقطعة رقم 199 من ت�صهيل مرور عدد 
حمدود من ال�صيارات والتي �صي�صتفيد منها اأي�صاً قطعة امل�صتاأنف �صده الثاين 
رقم 197 وغريها من امليزات املرتتبة على بقاء هذه ال�صكة . الأمر الذي يتعني 
الفا�صلة  ال�صكة  امل�صتاأنف �صدها ب�صم  الوزارة  الق�صاء بعدم �صحة قرار  معه 
�صده  امل�صتاأنف  ملك   197 رقم  والقطعة   199 رقم  امل�صتاأنف  اأر�ص  قطعة  بني 

الثاين .

ومن حيث اإن احلكم امل�صتاأنف قد انتهى اإىل نتيجة تخالف ما انتهت اإليه هذه 
الدائرة الأمر الذي يغدو معه خمالفاً للقانون متعيناً الإلغاء . 

 )حكم محكمة الق�ساء الإدارى فى ال�ستئناف رقم 549 ل�سنة 11 ق.�ش ال�سادر 
بجل�سة 2011/12/12م ، مج 2012/2011 �ش85 (
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المادة )6(

فى  امل�صلحة  من  ات�صاعا  اأكرث  الإدارى  القرار  فى  الطعن  فى  امل�صلحة   –
الدعاوى الأخرى .

رقم 80/5  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  الأرا�صي  قانون  املادة )6( من  وتن�ص 
على اأنه : “ تتكون اأمالك الدولة اأر�صاً وبناًء من “ اأمالك الدولة العامة “ و 
“ اأمالك الدولة اخلا�صة “ ويعترب ملكاً عاماً كل ما خ�ص�ص للمنفعة العامة 
الفقرة )9(  “ ، وقد عرفت  العامة  للمنفعة  بالفعل  اأو مت تخ�صي�صه  بقانون 
 “  98/47 رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  املايل  القانون  من   )1( املادة  من 
الأموال العامة باأنها : الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة اأو خا�صة الثابتة 
منها واملنقولة ، واأنه يق�صد بالأموال اململوكة ملكية عامة ما يكون خم�ص�صاً 
منها للمنفعة العامة ، ويكون التخ�صي�ص للمنفعة العامة اأو زوال �صفة املنفعة 
بناء على   - الوزير  مـن  قـرار  اأو  �صلطاين  اأو مر�صـوم  قانـون  العامة مبقت�صى 

اقرتاح الوزير املخت�ص – اأو بالفعل “ .

كما تن�ص املادة )7( من قانون الأرا�صي امل�صار اإليه على اأنه : “ ل يجوز الت�صرف 
يف اأمالك الدولة العامة باأي نوع من اأنواع الت�صرفات اإل اإذا زالت عنه �صفة 
املنفعة العامة بقانون خا�ص “ ، وتن�ص املادة )17( من القرار الوزاري رقم ) 26 
/ 85 ( يف �صاأن حتديد وم�صح الأرا�صي على اأنه : “ حتدد املرافق العامة ح�صب 

حالتها يف الطبيعة ووفقا للخرائط وامل�صتندات املتعلقة بها “ .

اأمالك  من  تعد  وال�صكك  الطرق  اأن  الذكر  �صالفة  الن�صو�ص  من  وي�صتفاد 
الدولة العامة املخ�ص�صة للمنفعة العامة للجمهور ، �صواء مت هذا التخ�صي�ص 
بقانون ، اأو مت تخ�صي�صه بالفعل باأن يكون الطريق اأو ال�صكة قد تواتر النا�ص 
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على ا�صتخدامها وا�صتقر تخ�صي�صها فعليا للنفع العام ، واأنه يف جميع الأحوال 
ل يجوز الت�صرف يف الأموال العامة املخ�ص�صة للمنفعة العامة ، ومن بينها 
العام �صفة  املال  زالت عن هذا  اإذا  اإل  الت�صرفات  اأنواع  نوع من  باأي   ، الطرق 

املنفعة العامة ، واأن هذه ال�صفة ل تزول اإل بقانون خا�ص .

وبتطبيق ما تقدم على احلالة املاثلة يتبني اأن الوزارة امل�صتاأنفة قررت منح اأحد 
املواطنني متديدا لأر�صه عن طريق ا�صتقطاع جزء من الطريق حمل الدعوى 
امل�صاحيني  الر�صمني  الطريق من خالل  ، وثبت وجود هذا  اأر�صه  اإىل  و�صمه 
للمنفعة  بالفعل  خ�ص�ص  واأنه  الدعوى  مبلف  املرفقني  املجاورتني  لالأر�صني 
العامة با�صتخدامه للمرور فيه من قبل كافة النا�ص ، وقد مت منح هذا التمديد 
باتخاذ  قامت  اأنها  الوزارة  تلك  تثبت  اأن  دون  املذكور  املواطن  على طلب  بناء 
الطريق  ذلك  عن  العامة  املنفعة  �صفة  لزوال  الالزمة  القانونية  الإجراءات 
القانوين  ال�صند  ا�صت�صدار  دون  بنف�صها  الوزارة  مبوافقة  التمديد  مت  واإمنا   ،
الالزم لذلك، مما يجعل قرارها ال�صادر يف هذا ال�صاأن خمالفا لأحكام القانون 

متعينا احلكم بعدم �صحته .

�صحيح  اأ�صاب  قد  فيكون  النتيجة  ذات  اإىل  انتهى  امل�صتاأنف  احلكم  اإن  وحيث 
القانون ، جديرا بتاأييده ورف�ص هذا ال�صتئناف . 

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم 360 ل�سنة 8  ق ال�سادر 
بجل�سة2008/12/22 ، مج �سنة 2008-2009 �ش96(  

---------------------------------------
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المادة )7(

هو  الإدارى  بالطريق  الإزالة  اأ�صلوب  اإىل  اللجوء   – اإزالة   – اإدارى  قرار 
ا�صتثناء من اللجوء اإىل الق�صاء حلماية الأرا�صى احلكومية من تعدى الأفراد

قرار اإدارى – اإزالة – م�صارعة اجلهة الإدارية باإ�صدار قرار الإزالة قبل البت 
فى طلب اإثبات امللكية يجعل من ذلك القرار م�صوبا بعيب خمالفة القانون 

رقم  ال�ّصلطاين  باملر�صوم  ادر  ال�صّ الأرا�صي  قانون  من   )7( املادة  تن�ّص  وحيث 
الذكر  ال�صلطاين رقم )2007/32( �صالف  املر�صوم  املعّدلة مبوجب   )1980/5(
ة  فورا مبنع حيازة الأرا�صي احلكومية بغري  على اأّنه: » وتلتزم البلدية املخت�صّ
ب�صرطة  ال�صتعانة  ولها  عليها.  التعّدي  اأو  لها  التعّر�ص  وباإزالة  قانوين  �صند 
عمان ال�ّصلطانّية يف تنفيذ ذلك...« . وتن�ّص املادة )16 مكّررا( من ذات القانون 
امل�صافة باملر�صوم رقم )2007/32( املذكور على اأّنه: » على املواطنني اأن يتقّدموا 
يف  املخت�صة  الأرا�صي  �صوؤون  جلان  اإىل  احلدود  وتعيني  امللك  اإثبات  بطلبات 
مديريات ودوائر الإ�صكان باملحافظات واملناطق، ول تقبل الطلبات التي تقدم 
يف الأرا�صي البي�صاء، كما ل تقبل الطلبات التي تقدم بعد م�صي �صتة اأ�صهر من 
اإل يف املباين القدمية والأموال اخل�صراء   ، تاريخ العمل باأحكام هذا املر�صوم 
الّدعاء  تاريخ  ويعود  الآبار  من  ت�صقى  التي  وتلك   ، الأفالج  من  ت�صقى  التي 

عليها اإىل الأّول من يناير 1970م... ».

لكّل  الإدارّية  الإزالة  �صلوك  اأّن  ذكرها  ال�صالف  الأحكام  من  ي�صتفاد  وحيث 
تعّد على اأر�ص حكومّية اإمّنا ي�صكل ا�صتثناء لواجب جلوء الإدارة اإىل الق�صاء 
لهذا  انتهاجها  يكون  اأن  يتعنّي  ثّم  ومن  الأفراد،  تعّدي  من  اأرا�صيها  حلماية 
اأر�ص  على  حقيقة  مّت  التعّدي  اأّن  فيها  يثبت  التي  احلالت  على  قيدا  امل�صلك 
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بي�صاء من قبل مواطن مل ي�صبق له التقّدم باأّي طلب لتمليكه اإّياها يف تاريخ 
�صابق ملعاينة املخالفة املن�صوبة اإليه، وفيما عدا ذلك يكون من واجبها الرتّيث 

يف تطبيق الإزالة اإىل حني ثبوت عدم �صرعّية احليازة.

واإذ  �صّدها،  امل�صتاأنف  الإدارة  جهة  اأّن  ولزمه  ذلك  مقت�صى  من  اإّنه  وحيث 
اأر�ص  على  بناوؤه  مّت  اإمّنا  الإزالة  قرار  مو�صوع  ال�ّصور  اأّن  اأمامها  وا�صحا  كان 
تتو�ّصطها اإن�صاءات قدمية هي عبارة عن منزل قدمي يقطنه املّدعي مع والده 
ملكّيته  اإثبات  بطلب  2007/5/30م  بتاريخ  تقّدم  الأخري  هذا  اأّن  ثبت  وقد 
ب�صاأنه اإىل وزارة الإ�صكان وذلك يف ميعاد �صابق عن تطبيق اأحكام املر�صوم رقم 
)2007/32م(، وبذلك يبني بجالء اأّنه كان من املتعنّي على جهة الإدارة الرتّيث 
يف ح�صم مو�صوع الإزالة اإىل حني البّت يف مو�صوع طلب اإثبات ملكّية املنزل وما 
ي�صتتبعه من حتديد للم�صاحات الّتابعة له. واإذ �صارعت اجلهة املذكورة باإ�صدار 
قرار باإزالة ال�صور الذي اأقامه امل�صتاأنف وتنفيذه قبل البّت يف ذلك الطلب، فاإّن 

قرارها يغدو م�صوبا بعيب خمالفة القانون.

وحيث اإّن احلكم املطعون فيه مل ياأخذ بهذه النتيجة وق�صى برف�ص الدعوى 
قرار  �صّحة  بعدم  جمّددا  والق�صاء  باإلغائه  احلكم  معه  يتعنّي  مّما  مو�صوعا، 

الإزالة املطعون فيه. 

وحيث اإّنه يف خ�صو�ص الطلب الثاين املقّدم يف الّدعوى والرامي اإىل التعوي�ص، 
وملّا كان ثابتا على النحو الذي انتهت اإليه هذه الّدائرة اأّن قرار الإزالة املطعون 
الإدارّية  امل�صوؤولية  اأركان  من  الأّول  الركن  فاإّن  امل�صروعّية،  بعدم  يّت�صم  فيه 
املتمّثل يف اخلطاأ يكون متوافرا يف حّق اجلهة امل�صتاأنف �صّدها، واإذ ق�صى احلكم 
واب  امل�صتاأنف برف�ص هذا الطلب لنتفاء ركن اخلطاأ، فاإّنه يكون قد جانب ال�صّ
مّما يتعنّي معه احلكم باإلغائه يف خ�صو�ص طلب التعوي�ص اأي�صا، اإّل اأّنه اإعمال 
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ترى  املحكمة  فاإّن  العدالة  �صري  حل�صن  و�صمانا  درجتني  على  التقا�صي  ملبداأ 
اإعادة الدعوى للدائرة البتدائّية للنظر يف مدى توافر بقّية اأركان امل�صوؤولّية 

الإدارّية. 

) حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم  15 ل�سنة 9  ق ال�سادر 
بجل�سة 2009/2/23 ، مج �سنة 2008-2009 �ش246(  

--------------------------------------------

المادة )7 فقرة اأخيره(

�صند  من  للتحقق  الإزالة  يف  الرتيث  وجوب  ــ  اإزالة  ــ  تعدي  ــ  الدولة  اأمالك 
احليازة:

عن  الإدارة  م�صوؤولية  مناط  اأن  الإداري  الق�صاء  يف  عليه  امل�صتقر  اإن  وحيث 
التعوي�ص عن القرارات التي ت�صدرها هو توافر اأركان هذه امل�صوؤولية ، واملتمثلة 
يف حدوث خطاأ من جانب جهة الإدارة باأي يكون القرار الذي اأ�صدرته �صابه 
حمكمة  قانون  من   )8( املادة  يف  عليها  املن�صو�ص  العيوب  من  اأكرث  اأو  عيب 
تقوم  واأن   ، بالغري  يلحق  على هذا اخلطاأ �صرر  واأن يرتتب  الإداري  الق�صاء 
يفرت�ص  ل  ال�صرر  اأن  ومبراعاة   ، وال�صرر  اخلطاأ  ذلك  بني  ال�صببية  عالقة 
اأن يكون حمقق الوقوع باأن يكون قد وقع فعاًل اأو حمتم وقوعه يف  بل يجب 
هو  ال�صرر  اأن  وبح�صبان  الإثبات  طرق  بكافة  ال�صرر  وقوع  ويثبت  امل�صتقبل 
اأ�صا�ص امل�صوؤولية املدنية فال تقوم هذه امل�صوؤولية بدونه حتى واإن وجد اخلطاأ 
يوؤدي  اأن  ودون  بامل�صرور  الذي حلق  ال�صرر  بقدر  التعوي�ص  يقدر  ولذلك  ن 

ذلك اإىل اإثراء طرف على ح�صاب الطرف الأخر . 
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باملر�صوم  ال�صادر  الأرا�صي  قانون  اإن  ، وحيث  ركن اخلطاأ  اإنه عن  ومن حيث 
ال�صلطاين رقم )1980/5( ين�ص يف املادة )7 فقرة اأخريه( وامل�صافة باملر�صوم 
حيازة  مبنع  فوراً  املخت�صة  البلديات  وتلتزم   “  : اأن  على   )2007/32( رقم 
الأرا�صي احلكومية بغري �صند قانوين وباإزالة التعر�ص لها اأو التعدي عليها ، 
ولها ال�صتعانة ب�صرطة عمان ال�صلطانية يف تنفيذ ذلك “ . ويف املادة )16 مكرر 
( وامل�صافة باملر�صوم ال�صلطاين رقم )2007/32( على اأن :” على املواطنني اأن 
يتقدموا بطلبات اإثبات امللك وتعيني احلدود اإىل جلان �صوؤون الأرا�صي املخت�صة 
يف مديريات ودوائر الإ�صكان والكهرباء واملياه باملحافظات واملناطق ، ول تقبل 
الطلبات التي تقدم يف الأرا�صي البي�صاء كما ل تقبل الطلبات التي تقدم بعد 
م�صي �صتة اأ�صهر من تاريخ العمل باأحكام هذا املر�صوم اإل يف املباين القدمية 
والأموال اخل�صراء التي ت�صقى من الأفالج ، وتلك التي ت�صقى من الآبار ويعود 
تاريخ الإدعاء عليها اإىل الأول من يناير 1970 ...... " . ويف املادة )25( على اأن : 
" ل يعتد مبلكية اأر�ص مهما كانت طبيعتها اأو الغر�ص الذي خ�ص�صت له ومهما 
" . وقد �صدر   ......... الوزارة  اإذا مت ت�صجيلها لدى  اإل  كان م�صدر ملكيتها 
تنفيذاّ لهذا القانون القرار الوزاري رقم )2007/72( يف 2007/4/22 مت�صمناً 
القانـون من  اأحـكـام هـذا  بتنفيذ  املخت�صة  اللجنة  ت�صكيل  الأوىل منه  املادة  يف 
مـدير عام البلديات الإقليميـة والبيئة وموارد امليـــاه– رئي�صاً – وممثل عن كل 
من وزارة الإ�صكان و�صرطة عمان ال�صلطانية ، كما ت�صمن القرار اإجراءات اآلية 
الإزالة الفورية للمخالفات يف الأرا�صي البي�صاء ، وهي اأوًل : �صبط املخالفة 
منه  �صورة  املخالف  وت�صليم  فورية  اإزالة  حم�صر  وحترير  البلدية  قبل  من 
اإىل  املو�صوع  واإحالة  الإزالة  املوقع قبل وبعد  التعرف عليه وت�صوير  يف حالة 
رئي�ص اللجنة للقيام باإخطار اأع�صائها وطلب م�صتندات ر�صمية لإثبات اأحقية 
ال�صخ�ص يف املوقع يف حال التعرف عليه ويكون على �صرطة عمان ال�صلطانية 
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توقيف الإ�صغالت مبا�صرة وعلى وزارة الإ�صكان التاأكد من ثبوت امللكية على اأن 
يكون ردها خالل يوم واحد يف حالة عدم التعرف عليه . ثانياً : اإزالة الإ�صغالت 
من املوقع بعد خم�صة اأيام كحد اأق�صى من تاريخ اكت�صاف املخالفة . وقد �صدر 
يف 2007/12/31 التعميم الوزاري رقم )2007/12( وقد ت�صمن الن�ص على اأن " 
يتوجب الرتيث يف اإجراءات الإزالة اخلا�صة بطلبات اإثبات امللك املقدمة للجان 
�صوؤون الأرا�صي املخت�صة وامل�صتوفية لال�صرتاطات القانونية والإجرائية وذلك 
اإذا كانت تلك الطلبات مقدمة قبل حترير املخالفة اأما اإذا كانت هذه الطلبات ل 
ت�صتند اإىل وثائق ثبوتية وغري م�صجلة يف جلان �صوؤون الأرا�صي اأو قدمت بعد 
حترير املخالفة فيتم اإزالة الإ�صغالت فوراً ومبوجب حم�صر الإزالة الفورية 

وطبقاً لالألية املعتمدة يف هذا ال�صاأن ..... “ . 

ومن حيث اإن مفاد ذلك – يف �صوء ما جرى عليه ق�صاء املحكمة – اأن امل�صرع 
وزارة  منح  عليها  التعدي  عدم  و�صمان  الدولة  اأمالك  على  منه  حمافظة 
قانوين  �صند  دون  احلكومية  الأرا�صي  حيازة  منع  �صلطة  املخت�صة  البلديات 
الأمر  تطلب  ولو  فورية  باإجراءات  عليها  التعدي  اأو  لها  التعر�ص  واإزالة 
ال�صتعانة ب�صرطة عمان ال�صلطانية ، اإل اأن مناط �صلطة جهة الإدارة يف الإزالة 
مرهون بوجود تعد على اأر�ص حكومية اأو حيازتها دون �صند من القانون ، ومن 
ثم ا�صرتط القرار الوزاري رقم )2007/72( امل�صار اإليه اأنه حال �صبط املخالفة 
من قبل البلدية وحترير حم�صر الإزالة الفورية وت�صليم املخالف �صوره منه 
اإليه  امل�صار  القانون  لأحكام  وفقاً  بالإزالت  املخت�صة  اللجنة  رئي�ص  يقوم  اأن 
باإخطار �صخ�ص املخالف ب�صرورة تقدمي امل�صتندات الر�صمية التي ثبت اأحقيته 
يف الأر�ص حمل حم�صر الإزالة ويف حالة تقدميها يتعني على اللجنة امل�صكلة 
لالإزالة الرتيث يف الإزالة واإحالة الأوراق وامل�صتندات اإىل وزارة الإ�صكان للتاأكد 
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من ثبوت امللكية . 

ومن حيث اإنه باإنزال ما تقدم على وقائع النزاع املاثل – وملا كان الثابت من 
رقم )11/547 ق.�ص(  الأ�صلي  ال�صتئناف  امل�صتاأنف �صدهما يف  – اأن  الأوراق 
بولية  الغاف  حيل  بلدية  من  الرابعة  ببادة  الكائنة  الأر�ص  قطعة  يحوزان 
وخم�صني  واثنني  ومائتني  األف  وثالثون  واحد  م2(   31252( مب�صاحة  قريات 
مرتاً مربعاً مبوجب �صكني �صرعيني رقم )1995/762 و 1996/69( �صادرين 
اإىل  اإنذار  توجيه  مت   2008/4/13 وبتاريخ  بقريات  ال�صرعية  املحكمة  عن 
امل�صتاأنف �صده الثاين بحيازة اأر�ص بي�صاء دون �صند قانوين وت�صويرها ب�صبك 
لبلدية م�صقط بقريات  العامة  املديرية  وبتاريخ 2008/4/22 وجه مدير عام 
املدن  تخطيط  عام  مدير  اإىل  /م/ق/2008/440/3/5/1(  )ب  برقم  خطاباً 
وامل�صاحة بوزارة الإ�صكان ب�صاأن الإفادة عن مدى قانونية حيازة امل�صتاأنف �صده 
وبتاريخ  قريات  بولية  الغاف  بحيل  والكائنة  التداعي  حمل  لالأر�ص  الثاين 
2008/11/3 مت حترير حم�صر �صبط خمالفة للم�صتاأنف �صده الثاين حليازته 
اأر�ص ف�صاء مال�صقة ملزرعته دون �صند وت�صويرها ب�صبك وبتاريخ 2008/11/11 
قريات  بلديات  عام  مدير  ر�صالة  على  وامل�صاحة  املدن  تخطيط  عام  مدير  رد 
املوؤرخة 2008/4/22 مبوجب خطابه برقم )م ت م/م ع/2008/36763( بعدم 
الثاين وبتاريخ  امل�صتاأنف �صده  با�صم  الإ�صكان  وجود طلب م�صجل لدى وزارة 
قريات  بولية  م�صقط  لبلدية  العامة  املديرية  عام  مدير  وجه   2009/4/28
خطاب برقم )ب/م/ق/10/ب/446/9( اإىل وايل قريات ب�صرورة اإبالغ امل�صتاأنف 
�صدهما بتقدمي اأية م�صتندات ثبوتية حليازتهما لالأر�ص ، وبتاريخ 2009/5/5 
على  الثاين  �صده  امل�صتاأنف  رد   2009/5/10 وبتاريخ  بذلك  خماطبتهما  مت 
خطاب مكتب وايل قريات واأو�صح فيه اأنه قام ب�صتليم �صور من ترخي�ص بناء 
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ال�صور وال�صك ال�صرعي لالأر�ص اإىل اللجنة املخت�صة قانوناً بالإزالة وبتاريخ 
ذلك  وبعد  التدعي  باأر�ص  املحاط  ال�صور  على  الإزالة  تنفيذ  مت   2009/6/9
اإثبات  الإ�صكان بطلب  اإىل وزارة  امل�صتاأنف �صدهما  وبتاريخ 2009/6/12 تقدم 
امللحية  اللجنة  اأ�صدرت  وقد   ، التداعي  الزراعية حمل  الأر�ص  لقطعة  متلك 
 2010/4/11 بتاريخ   )2010/1( رقم  اجتماعها  يف  بالولية  الأرا�صي  ل�صوؤون 
  2010/6/23 وبتاريخ  الأر�ص   لقطعة  �صدهما  امل�صتاأنف  بتمليك  تو�صيتها 
امل�صتاأنف �صدهما مب�صاحة )31252م2( ومن  امللكية لالأر�ص با�صم  �صدر �صند 
اإىل  امل�صتاأنف �صدهما تقدما  اأن  ثم واحلال كذلك يت�صح للمحكمة يف جالء 
بلدية م�صقط واإىل وايل قريات وقبل تنفيذ الإزالة – بامل�صتندات التي توؤيد 
حيازتهما القانونية لالأر�ص اإل اأن البلدية مل تعر هذه امل�صتندات اأي اأهتمام 
تقدمي  بعدم  لها  مبعلومات  اأدلت  واأن  �صبق  الإ�صكان  وزارة  اأن  من  �صند  على 
طلب متلك على هذه القطعة بينما كان عليها مبوجب اأحكام القانون والقرار 
اأن ترتيث يف تنفيذ الإزالة وتقوم بعر�ص هذه امل�صتندات  اإليه  الوزاري امل�صار 
على اجلهة امل�صوؤولة وهي وزارة الإ�صكان ملراجعتها والتحقق من انطباق هذه 
امل�صتندات على ذات القطعة حمل النزاع اأو قطعة اأخرى ، وكذلك التحقق من 
ثبوت ملكلية امل�صتاأنف �صدهما لالأر�ص من عدمه ، ل �صيما واأن الأ�صل اأنه اإذا 
كان لالأفراد اأدلة قانونية ظاهرة على امللكية اأو احليازة فاإنه ل ي�صوغ للجهة 
ا�صتثنائية  �صلطة  بح�صبانه  بالإزالة  املبا�صر  التنفيذ  حق  ا�صتخدام  الإدارية 

خمولة جلهة الإدارة حلماية اأمالك الدولة واإمنا يتعني عليها الرتيث .

على  الإزالة  تنفيذ  يف  ومتادت  ذلك  يف  ال�صبيل  تنكبت  البلدية  اإن  حيث  ومن 
الرغم من تقدمي امل�صتاأنف �صدهما امل�صتندات التي تفيد حيازتهما القانونية 
القانون  لأحكام  باملخالفة  �صدر  الإزالة  قرار  يكون  ثم  ومن  التداعي  لأر�ص 
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مما يتوافر فيه ركن اخلطاأ املوجب للم�صوؤولية الإدارية جانب بلدية م�صقط 
خا�صة واأن وزارة الإ�صكان انتهت وبعد تنفيذ الإزالة اإىل ثبوت ملكية امل�صتاأنف 
�صدهما لقطعة الأر�ص الزراعية حمل التداعي على النحو امل�صار اإليه �صلفاً . 
اإل اأن احلكم املطعون فيه اأخطاأ يف ا�صتناده للم�صوؤولية التق�صريية اإىل وزارة 
الإ�صكان بالت�صامن مع بلدية م�صقط حيث اإن الأوراق خلت مما يفيد �صدور 
معه  يتعني  الذي  الأمر  الإ�صكان  وزارة  جانب  من  التعوي�ص  ي�صتوجب  خطاأ 

تعديل احلكم امل�صتاأنف على هذا الأ�صا�ص .

ومن حيث اإنه عن ركن ال�صرر  ، وملا كان من امل�صلم به اأن التعوي�ص عن ال�صرر 
املادي اإمنا ي�صتمل على عن�صرين اأ�صا�صيني هما اخل�صارة التي حلقت مبدعي 
القانون ما يقدم  اأن تزن مبيزان  ، وعلى املحكمة  ال�صرر والك�صب الذي فاته 
لها من اأدلة وبيانات على قيام ال�صرر واأن تقدر التعوي�ص املنا�صب له مبراعاة 

الظروف واملالب�صات التي اأحاطت باملو�صوع .

وحيث اإنه وعلى �صوء ذلك فاإن الثابت من الأوراق اأن امل�صتاأنف �صدهما خ�صرا 
اإزالته  ما قام ب�صرفه من مبالغ مالية لإقامة ال�صور حول الأر�ص والذي مت 
الذي  املعنوي  ال�صرر  اإىل  بالإ�صافة  اأ�صابهما  ثابتاً  مادياً  �صرراً  ميثل  مما 
فيه  يعي�صان  الذي  املجتمع  اأمام  اأظهرهما  يف  املتمثل  وجدانهما  يف  اأ�صابهما 
اأثر  مما  �صند  دون  بي�صاء  حكومية  اأر�ص  على  تعديا  واأنهما  خمالفان  باأنهما 
وت�صتبعد   . ذلك  جراء  والهانة  باحلرج  و�صعرا  الجتماعية  مكانتهما  على 
املحكمة اأيه اأ�صرار اأخرى غري نا�صئة عن اإزالة ال�صور حمل التداعي ، ومنها 
اإدعاء امل�صتاأنف �صدهما بتلف بع�ص الزراعات من نزوح املا�صية عليها بعد اإزالة 
�صند له من  الذي ل  املر�صل  القول  ال�صور لأن ذلك مل يثبت وجاء من قبيل 
الواقع ل�صيما واأن اخلبري املنتدب يف الدعوى اعتمد هذا ال�صرر كما جاء يف 
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تقريره بناء على الحتمال الذي ل يقيم يقيناً تطمئن له املحكمة ومنها اأي�صاَ 
ادعائهما بتلف بع�ص املزروعات اأثناء تنفيذ الإزالة حيث اإن هذا الإدعاء جاء 
مردوداً عليه ما ورد بتقرير اخلبري باأن الزراعات اخلفيفة واملتواجدة بالأر�ص 
حمل الإزالة مل تتاأثر نهائياً من اآثار اإزالة ال�صور نظراً لقيام �صائق )البلدوزر( 

باإزالة ال�صور باإزاحته من اأعلى لأ�صفل .

الأ�صرار  املبا�صر يف  ال�صبب  كان  )بلدية م�صقط(  الإدارة  اإن خطاأ جهة  وحيث 
اخلطاأ  بني  ال�صببية  عالقة  به  يتوافر  مما  �صدهما  بامل�صتاأنف  حلقت  التي 
للتعوي�ص  املوجبة  التق�صرييه  امل�صوؤولية  اأركان  به  تتمثل  نحو  على  وال�صرر 
جانب جهة الإدارة الأمر الذي يتعني معه الق�صاء للمدعني بالتعوي�ص اجلابر 

عن الإ�صرار املادية واملعنوية

يف  املودع  اخلبري  تقرير  هدى  وعلى  التعوي�ص  هذا  تقدير  عن  نه  وحيث 
بقدر  امل�صتحق  التعوي�ص  تقدر  املحكمة  فاإن  البتدائية  املرحلة  يف  الدعوى 
الأ�صرار احلقيقية التي حلقت باملدعيني دون اأن يوؤدي ذلك اإىل اإثراء طرف 
على ح�صاب الطرف الآخر ويف هذا املقام تنوه املحكمة اأنه ولئن كانت قد جلاأت 
لأهل اخلربة يف الدعوى املاثلة لال�صتئنا�ص براأيهم يف م�صاألة فينه ت�صتدعي 
ال�صتعانة بهم وهي تقدير قيمة الأ�صرار املادية التي حلقت باملدعيني نتيجة 
اإزالة ال�صور ، اإل اأنه من امل�صتقر عليه يف الق�صاء الإداري اأن التقديرات التي 
التي يتعني  امل�صلمات  املكلف من قبل املحكمة لي�ص من  اإليها اخلبري  يتو�صل 
على املحكمة الأخذ بها فاملحكمة مبا لها من هيمنه على الدعوى هي اخلبري 

الأعلى .

ومن حيث اإنه عن ح�صاب قيمة ال�صور الذي مت اإزالته لبيان تكلفة اإعادة ال�صىء 
بتقرير  جاء  ملا  وفقاً  املزال  ال�صور  مكونات  ح�صر  اأوًل  يتعني  فاإنه  اأ�صله  اإىل 
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اخلبري ثم بيان التكلفة الإجمالية لكل مكون ثانياً اأخذاًّ يف احل�صبان اأن طول 
ال�صور الذي متت اإزالته بعد املعاينة على الطبيعة من قبل اخلبري هو )519( 
خم�صمائة وت�صعة ع�صر مرتاً طولياً ويف هذا املقام فاإن املحكمة تطمئن ملا انتهى 
اإليه تقرير اخلبري ب�صاأن كل من قيمة �صلك �صبك بقالوة والذي قدره  مببلغ 
اإجمايل )1038 ر.ع( وكذا �صلك الرباط للربط بني ال�صلك ال�صبكي والركائز 
حديدية  ركائز  وزوايا  ر.ع(   22( الإجمالية  قيمته  قدرت  والذي   . احلديدية 
ل  املحكمة  اأن  اإل  ر.ع(   265( بقيمة  حديد  وزوايا  ر.ع(   621( اإجمالية  قيمة 
تطمئن ل�صالمة ما انتهى اإليه تقدير اخلبري ب�صاأن قيمة تكلفة �صبات القواعد 
اخلر�صانية والبالغ عددها )260( قاعدة خر�صانية حيث قدرها اخلبري بقيمة 
تكلفة  قيمة  ر.ع(   5  × خر�صانية  قاعدة   260( بواقع  ر.ع(   1300( اأجمالية 
اإن�صاء  اأن تقدير مبلغ )5 ر.ع( تكلفة  املحكمة ترى  اأن  اإل  الواحدة  اخلر�صانة 
.رع(   2( املحكمة  تقدر  وعليه  منه  مغاًل  تقدير  الواحدة  اخلر�صانة  القاعدة 
اإجمايل  ليكون  الواحدة   اخلـر�صانية  الـقاعدة  اإن�صـاء  تكلفـة  عمانيان  ريالن 
املبلغ امل�صتحق على هذا البند )260 × 2 = 520 ر.ع ( خم�صمائة وع�صرون رياًل 
عمانياً .كما اأن املحكمة ل تطمئن ال�صالمة ما انتهى اإليه اخلبري من تقدير 
قيمة تكلفة بند عمال لرتكيب ال�صلك و�صد وربط الزوايا لل�صلك واملقدر مببلغ 
)2595( األفني وخم�صمائة وخم�صة وت�صعني رياًل عمانياً بواقع )519م طويل 
× 5 ر.ع( وحيث اأن تقدير مبلغ خم�صة ريال عماين �صعر تكلفة للمرت الطويل 
تقدير مغاًل فيه وفقاً لأ�صعار ال�صوق بالن�صبة للعمالة ، وعليه تقدر املحكمة )2 
ر.ع( ريالن عمانيان قيمة تكلفة تركيب املرت ليكون املبلغ الإجمايل امل�صتحق 
عن هذا البند )519 × 2 ر.ع = )1038 ر.ع( األف وثمانية وثالثون رياًل عمانياً 
ومن جماع ما تقدم يكون اإجمايل املبلغ امل�صتحق كتعوي�ص لإعادة ال�صيء لأ�صله 
وخم�صمائة  لف  اآ  ثالثة  ر.ع(   3504( هو  اإزالته  متت  الذي  لل�صور  بالن�صبة 
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واأربعة ريالت عمانية تعوي�صاَ عن ال�صرر املادي ي�صاف اإليه مبلغ )200 ر.ع( 
مائتان ريال عمانياً تعوي�صاَ عن ال�صرر املعنوي ليكون اإجمايل قيمة التعوي�ص 
لهما عما اأ�صابهما من اأ�صرار مادية ومعنوية جراء تنفيذ الإزالة على جزء من 

ال�صور املحاط مبزرعتهما امل�صار اإليها �صلفاً .

اإليه هذا  انتهى  اإىل ما  انتهى  واإن كان قد  املطعون فيه  اإن احلكم  ومن حيث 
 11/547( رقم  الأ�صلي  ال�صتئناف  يف  �صدهما  امل�صتاأنف  اأحقية  من  احلكم 
ق.�ص( يف التعوي�ص اإل اأن احلكم امل�صتاأنف اأخطاأ يف اإلزام وزارة الإ�صكان املدعى 
عليها الثانية مت�صامنه مع بلدية م�صقط املدعى عليها الأوىل باأداء قيمة هذا 
التعوي�ص  مبلغ  يف  الإجمالية  للقيمة  تقريره  اأن  كما  للمدعيني  التعوي�ص 
فيه  املطعون  احلكم  تعديل  معه  يتعني  الذي  الأمر  مقاًل  جاء  به  املحكوم 
باإلزام بلدية م�صقط املدعى عليها الأوىل  على هذا الأ�صا�ص والق�صاء جمدداً 
ريالت  واأربعة  و�صبعمائة  اآلف  ثالثة  ر.ع(   3704( مببلغ  املدعيني  بتعوي�ص 

عمانيه عما حلقهما من اأ�صرار مادية ومعنوية جراء تنفيذ الإزالة .

 )حكم محكمة الق�ساء الإدارى فى الإ�ستئنافات اأرقام 547 و554 و558 ل�سنة 
11 ق.�ش ال�سادر بجل�سة 2011/12/5م ، مج 2012/2011 �ش 42(

-----------------------------------------------
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المادة )16(

اللجان المحلية ل�سوؤون الأرا�سى – اخت�سا�ساتها وطبيعة التو�سيالت ال�سادرة 
عنها :

وحيث اإنه من امل�صتقر عليه فقهاً وق�صاًء اأن ال�صتئناف اإمنا يرتتب عليه نقل 
طرحه  واإعادة  الثانية  الدرجة  حمكمة  اإىل  امل�صتاأنف  طلبات  حدود  يف  النزاع 
بق�صاء  فيه  كلمتها  لتقول  دفاع  واأوجه  اأدلة  من  عليه  ا�صتمل  ما  بكل  عليها 
فقد  ثم  ومن  ال�صواء  على  والقانونية  الواقعية  النزاع  عنا�صر  يواجه  م�صبب 
امل�صمنة  الأوراق  �صوء  يف  جمدداً  الدعوى  ملو�صوع  الت�صدي  املتعني  من  بات 
خالل  ب�صاأنه  التحقيق  ال�صتئنافية  للدائرة  ت�صنى  وما  البتدائية  املرحلة  يف 

املرحلة ال�صتئنافية.

وحيث اإن مقطع النزاع يف الإ�صتئناف املاثل اإمنا ينح�صر يف التحقق من مدى 
توافر القرار املطعون فيه من عدمه.

وحيث يبني من م�صاق وقائع النزاع املاثل اأن امل�صتاأنف �صده الثاين كان تقدم 
بطلب اإىل جلنة �صوؤون الأرا�صي بولية دبا ملتم�صا متليكه لقطعة اأر�ص كائنة 
اأنه  الفرعية عند فح�صها للطلب  للجنة  بالولية وقد تبني  القل  �صيح  بحي 
نظر  على  الطلب  عر�ص  وبعد  اأثار،  اأي  عليها  توجد  ل  ف�صاء  باأر�ص  يتعلق 
اإىل رف�ص  بتاريخ 2010/10/5م  املنعقد  انتهت  يف اجتماعها  الرئي�صة  اللجنة 
الطلب املذكور مع التو�صية مبنحه قطعة اأر�ص �صكنية يف ذات املوقع مب�صاحة 

)400م2( اأربعمائة مرت مربع اإذا كانت الأنظمة ت�صمح بذلك.

املحلية  اللجان  اخت�صا�ص  اأن  اعتبار  على  املحكمة  هذه  ق�صاء  ا�صتقر  وحيث 
تلك  درا�صة  يف  ينح�صر  اإمنا  التملك  اإثبات  طلبات  بنظر  الأرا�صي  ل�صوؤون 
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الطلبات ثم رفع تو�صياتها ب�صاأنها اإىل الوزير املخت�ص لتخاذ القرار النهائي 
،ومن ثم فاإن ما تو�صي به اللجنة ل يتاأخذ �صورة القرار الإداري القابل للطعن 

اإل بعد قيام الوزير بالبت فيه �صواء باملوافقة اأو الرف�ص.

الوزارة  اأكدته  مما  وخا�صة  الأوراق  مطالعة  من  الثابت  كان  واإذ  اإنه  وحيث 
امل�صتاأنف �صدها اأن تو�صية اللجنة باملنح ما تزال حتت الدرا�صة ومل يتم �صدور 
القرار النهائي باملنح بعد، ومن ثم يغدو �صديدا ما انتهت اإىل تاأكيده حمكمة 
اأول درجة من اأن ت�صرف جلنة �صوؤون الأرا�صي مو�صوع الطعن املاثل ل يعدو اأن 
يكون اإل اإجراًء حت�صريياً تنتفي عنه �صفة القرار الإداري القابل للطعن بعدم 
ال�صحة ، الأمر الذي يتعني معه الق�صاء بعدم قبول الدعوى لنتفاء القرار 
الإداري.ول يفوت املحكمة اأن تنوه اإىل اأن ما �صلف ذكره ل يغنيها عن مالحظة 
اأن البطء يف بت جهة الإدارة يف تو�صيات اللجان املحلية ل�صوؤون الأرا�صي اإمنا 
ي�صكل م�صلكا �صلبيا ينبغي الإ�صراع بالعدول عنه ملا يلحقه من اأ�صرار باملراكز 
القانونية لأ�صحاب ال�صاأن قد يحملهم على املطالبة بتعوي�صات عنها  فينجر 

عن ذلك اإهدار للمال العام . 

التي  النتيجة  مع  تتالقى  اإمنا  املاثل  احلكم  حم�صلة  اأن  ثبت  واإذ  اإنه  وحيث 
حكم  و�صحيح  متفقا  �صدر  قد  يكون  فاإنه  فيه  املطعون  احلكم  اإليها  انتهى 
القانون ويكون الطعن عليه فاقدا ل�صند �صحيح من القانون خليقا بالرف�ص.

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في الإ�ستئناف رقم 326 ل�سنة  12  ق . �ش 
ال�سادر بجل�سة 2012/6/11 ، مج �سنة 2011-2012 �ش795(

--------------------------------------
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المادة )16( مكرر

رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  الأرا�صي  قانون  املادة )16( مكرر من  تن�ص 
 «  : اأنه  على   )2007/32( رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  تعديله  مت  مثلما   )80/5(
جلان  اإىل  احلدود  وتعيني  امللك  اإثبات  بطلبات  يتقدموا  اأن  املواطنني  على 
واملياه  والكهرباء  الإ�صكان  ودوائر  مديـريات  يف  املخت�صة  الأرا�صي  �صـوؤون 
تقبل  البي�صاء، كما ل  الأرا�صي  الطلبات يف  تقبل  ، ول  واملناطق  باملحافظـات 
الطلبات التي تقدم بعد م�صي �صتة اأ�صهر من تاريخ العمل باأحكام هذا املر�صوم 
وتلك   ، الأفالج  من  ت�صقى  التي  اخل�صراء  والأموال  القدمية  املباين  يف  اإل 
 التي ت�صقى من الآبار ويعود تاريخ الإدعاء عليها اإىل الأول من يناير 1970م . 

وللوزير اأن يجدد ر�صوم طلبات التملك بعد التن�صيق مع وزارة املالية » .

كما تن�ص املادة )16( مكرراً من القانون املذكور على اأن : » تبت جلان �صوؤون 
الأرا�صي املخت�صة يف مديريات ودوائر الإ�صكان والكهرباء واملياه باملحافظـات 
واملناطق يف الطلبات املقدمة اإليها خــالل مدة ل جتاوز �صتة اأ�صهر من تاريخ 

تقدمي الطلب ... ».

القانون اخلا�ص  املادة )7( من  )د( من  الفقرة  البند )1( من  وحيث جاء يف 
رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  تعديله  مت  مثلما  �صحار  تطوير  مكتب  بتنظيم 

)2008/141( ما ن�صه : 

اأكرث ت�صم ممثلني عن وزارة الإ�صكان واملكتب ، تخت�ص بتنظيم  اأو  »1- جلنة 
الأرا�صي  اإثبات ملكيات  د-   ....  - اأ   : الأخ�ص  بالولية وعلى  الأرا�صي  �صوؤون 
العقاري  ال�صجل  لدى  عليها  ترد  التي  القانونية  الت�صرفات  كافة  وت�صجيل 

بوزارة الإ�صكان ... » .
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وحيث اإن مفاد الن�صو�ص �صالفة الذكر اأن امل�صرع اأناط بلجان �صوؤون الأرا�صي 
امل�صكلة مبكتب تطوير �صحار ذات الخت�صا�صات امل�صندة للجان �صوؤون الأرا�صي 
وحدد  املواطنني  من  املقدمة  امللك  اإثبات  طلبات  بينها  ومن  الإ�صكان  بوزارة 
الإجراءات الواجب اإتباعها عند تقدمي تلك الطلبات والبت فيها وخّول للجان 
ثم  متاأنية  درا�صة  املذكورة  الطلبات  درا�صة  �صالحية  وحدها  الأرا�صي  �صوؤون 
البت فيها وفق اإجراءات حتقيق معمقة تكفل احلماية الالزمة حلقوق امللكية 

الراجعة لالأفراد وكذلك حماية الأرا�صي احلكومية .

اإمنا  امل�صتاأنفة  الإدارة  جهة  اأن  املاثل  النزاع  وقائع  م�صاق  من  يبني  وحيث 
املعدلة   )80/5( رقم  الأرا�صي  قانون  اأحكام  تطبيق  يف  م�صلكاً  لنف�صها  ر�صمت 
يف  البت  لها  يحق  اأنه  �صوئه  يف  ارتاأت   )2007/32( رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم 
الطلبات املقدمة يف �صاأن الأرا�صي البي�صاء اأو املودعة بعد انق�صاء مدة ال�صتة 
اأ�صهر املقررة قانوناً وذلك بعدم قبولها دون حاجة لعر�صها على جلان �صوؤون 
الأرا�صي وقد ثبت انتهاجها لذات امل�صلك يف النزاع املاثل حيث انتهت اإىل عدم 
قبول طلب امل�صتاأنف �صدهما بعلة تقدميه خارج املدة املقررة قانوناً دون �صابق 
فاقداً  فيه  املطعون  قرارها  معه  يكون  ما  وهو  املخت�صة  اللجنة  على  عر�صه 
ل�صند �صحيح من القانون متعدياً على اخت�صا�ص اللجنة التي اأناطها القانون 
وحدها �صالحية البت يف طلبات التملك املقدمة من املواطنني وتعني لذلك 

الق�صاء بعدم �صحته .

وحيث اإنه واإذ ثبت اأن حم�صلة احلكم املاثل اإمنا تتالقى مع النتيجة التي انتهى 
القانون  و�صحيح حكم  متفقاً  �صدر  قد  يكون  فاإنه  فيه  املطعون  احلكم  اإليها 
ويكون الطعن عليه غري قائم على �صند �صحيح من القانون خليقاً بالرف�ص .

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في الإ�ستئناف رقم 36 ل�سنة  10  ق . �ش ال�سادر 
بجل�سة 2010/2/15 ، مج �سنة 2009-2010 �ش208(

--------------------------------------------
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المادة )16( مكرر

فتن�ص املادة )16( مكرر من قانون الأرا�صي ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 
)80/5( املعدلة باملر�صوم ال�صلطاين رقم )2007/32( على اأنه : » على املواطنني 
الأرا�صي  �صـوؤون  جلان  اإىل  احلدود  وتعيني  امللك  اإثبات  بطلبات  يتقدموا  اأن 
املخت�صة يف مديـريات ودوائر الإ�صكان والكهرباء واملياه باملحافظـات واملناطق 
، ول تقبل الطلبات يف الأرا�صي البي�صاء، كما ل تقبل الطلبات التي تقدم بعد 
م�صي �صتة اأ�صهر من تاريخ العمل باأحكام هذا املر�صوم اإل يف املباين القدمية 
والأموال اخل�صراء التي ت�صقى من الأفالج ، وتلك التي ت�صقى من الآبار ويعود 
تاريخ الإدعاء عليها اإىل الأول من يناير 1970م . وللوزير اأن يحدد ر�صوم طلبات 

التملك بعد التن�صيق مع وزارة املالية » .

كما تن�ص املادة )16 مكرر1( من القانون امل�صار اإليه على اأن :« تبت جلان �صوؤون 
الإ�صكان والكهرباء واملياه باملحافظات  الأرا�صي املخت�صة يف مديريات ودوائر 
اأ�صهر من تاريخ  اإليها خالل مدة ل جتاوز �صتة  واملناطق يف الطلبات املقدمة 

تقدمي الطلب... ».

وتن�ص املادة )23( مكرراً من قانون الأرا�صي �صالف الذكر على اأنه : » ل يجوز 
اأو تعيني احلدود على  امللك  اإثبات  النظر يف دعاوى  جلهات الق�صاء املخت�صة 
التقدم  قبل   ، فيها  الف�صل  اأو  الأرا�صي  قانون  ب�صاأنها  ي�صري  التي  الأرا�صي 
�صوؤون  اإىل جلان  املر�صوم  الثانية من هذا  املادة  املن�صو�ص عليها يف  بالطلبات 

الأرا�صي املخت�صة يف دوائر الإ�صكان باملحافظات واملناطق ... »  . 

لإثبات  معينة  اإجراءات  على  ن�ص  القانون  اأن  ال�صابقة  الأحكام  من  وي�صتفاد 
ملكيات الأرا�صي ل بـد من اإتباعها ، ابتداء من تقدمي ذوي ال�صاأن طلبا بذلك 
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ال�صلطة  من  فيه  قرار  ب�صدور  وانتهاء  املخت�صة  الأرا�صي  �صـوؤون  جلان  اإىل 
الإجراءات  والهدف من هذه   ، الق�صاء  اأمام  فيه  الطعن  ثم جواز   ، املخت�صة 
هو �صمان درا�صة طلبات متليك الأرا�صي درا�صة متاأنية ووافية من قبل جلنة 
خمت�صة حمايدة ، ثم البت فيها بعد اأن تقوم باملعاينة على الطبيعة وال�صتعانة 
مبن تراه من اخلرباء واملخت�صني ، وذلك كله بهدف حتقيق ال�صمانات الالزمة 
حلماية حقوق وم�صالح الأفراد ويف نف�ص الوقت عدم امل�صا�ص باحلقوق املقررة 
للم�صلحة العامة اإذا ما تبني عدم �صحة ادعاءات التملك ، فيجب على املواطنني 
الأرا�صي  �صوؤون  جلان  اإىل  بطلباتهم  يتقدموا  اأن  ملكهم  اإثبات  يف  الراغبني 
املخت�صة وفقا لالإجراءات املتبعة يف هذا ال�صاأن ومن بينها تعبئة النموذج املعد 
لذلك ، وعلى جهــة الإدارة املعنيــة ا�صتقبال تلك الطلبات متهيدا لبحثها من 
قبل اللجنـة املخت�صة ، وقد اأناط القانون بلجان �صوؤون الأرا�صي دون غريها 
�صلطة البت يف طلبات التملك املقدمة اإليها ، وذلك بعد اأن تتثبت بكل الطرق 
من �صحة الدعاءات، على اأن تراعي ب�صاأنها عدم قبول اأي �صكوك اإل الأ�صلية 
منها، واأن ل تقبل الطلبات يف الأرا�صي البي�صاء وتلك التي تقدم بعد م�صي 
�صتة اأ�صهر من تاريخ العمل باأحكام املر�صوم ال�صلطاين رقم )2007/32( اإل يف 
املباين القدمية والأموال اخل�صراء التي ت�صقى من الأفالج ، والأرا�صي التي 
ت�صقى من الآبار ويعود تاريخ الدعاء عليها اإىل الأول من يناير عام 1970م ، 
ثم ترفع تو�صياتها اإىل الوزير اأو من يفو�صه لتخاذ القرار املنا�صب ب�صاأنها، 
فاإذا مل ُتتبع هذه الإجراءات من قبل جهة الإدارة كان القرار ال�صادر ب�صاأن تلك 
الطلبات غري م�صروع ، فال يجوز للوزارة اأو اأي من الوحدات التي تتبعها اأن 
تتخذ قرارا يف هذا ال�صاأن من تلقاء نف�صها دون العر�ص على اللجنة املذكورة ، 

واإل كان قرارها قد �صدر خمالفا للقانون .
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امل�صتاأنف  الوزارة  اأن  يتبنيَّ  املاثلة  احلالة  على  م  تقدَّ ما  بتطبيق  اإنَّه  وحيث 
اإىل اللجنة املحليَّة  م به امل�صتاأنف  اإحالة الطلب الذي تقدَّ �صدها امتنعت عن 
، مما  الأر�ص حمل الدعوى  ب�صاأن طلبه متلك  الأرا�صي بولية لوى  ل�صوؤون 
ال�صلبي بالمتناع عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها  ق معه القرار  يتحقَّ
اتخاذه وفقاً للقوانني واللوائح ، فاإعمال حلكم املادة )16 مكرر1( من قانون 
الأرا�صي �صالف الذكر كان يتعني على الوزارة اأن ل تبت يف الطلب برف�صه من 
تلقاء نف�صها ، واإمنا تقوم بعر�صه على جلنة �صوؤون الأرا�صي املخت�صة ، وذلك 
للبت فيه يف �صوء ما يتبني لها من الأدلة وامل�صتندات املقدمة من الأطراف 
، �صواء كان باملوافقة على التملك اأو برف�صه ، ومبا اأن اجلهة املعنية بالوزارة 
امل�صتاأنف �صدها ت�صدت لبحث الطلب وقررت رف�صه دون عر�صه على اللجنة 
اأ�صيل  املخت�صة ، فتكون بذلك قد جتاوزت اخت�صا�صها واغت�صبت اخت�صا�ص 
يتعنّي  الذي  الأمر   ، القانون  لأحكام  باملخالفة  اللجنة  تلك  اخت�صا�صات  من 
معه الق�صاء بعدم �صحة قرارها ال�صلبي بالمتناع عن عر�ص طلب امل�صتاأنف 

على اللجنة املذكورة .

وحيث اإنَّ احلكـم امل�صتاأنف انتهى اإىل نتيجة مغايرة ملا انتهت اإليه هذه الدائرة 
معه  يتعنيَّ  مما  ؛  النزاع  واقعات  على  القانون  تطبيق  يف  اأخطاأ  قد  فيكون  ؛ 
ة القرار  داً بقبول الدعوى �صكاًل ، ويف املو�صوع بعدم �صحَّ اإلغاءه والق�صاء جمدَّ

ال�صلبي املطعون فيه .

 )حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم 178 ل�سنة 10ق . �ش 
ال�سادر بجل�سة 2010/10/11 ، مج �سنة 2010-2011 �ش26(

----------------------------------------------
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اخت�صا�صات اللجان املحلية ل�صوؤون الأرا�صي وطبيعة التو�صيات ال�صادرة عنها.

وحيث ا�صتقر ق�صاء هذه املحكمة على اعتبار اأن اخت�صا�ص اللجان املحلية ل�صوؤون 
الأرا�صي بنظر طلبات اإثبات التملك اإمنا ينح�صر يف درا�صة تلك الطلبات ثم رفع 
تو�صياتها ب�صاأنها اإىل الوزير املخت�ص لتخاذ القرار النهائي ،ومن ثم فاإن ما تو�صي 
به اللجنة ل يتاأخذ �صورة القرار الإداري القابل للطعن اإل بعد قيام الوزير بالبت 

فيه �صواء باملوافقة اأو الرف�ص.

وحيث اإنه واإذ كان الثابت من مطالعة الأوراق وخا�صة مما اأكدته الوزارة امل�صتاأنف 
القرار  �صدور  يتم  ومل  الدرا�صة  حتت  تزال  ما  باملنح  اللجنة  تو�صية  اأن  �صدها 
النهائي باملنح بعد، ومن ثم يغدو �صديدا ما انتهت اإىل تاأكيده حمكمة اأول درجة 
اإل  يكون  اأن  يعدو  املاثل ل  الطعن  الأرا�صي مو�صوع  �صوؤون  ت�صرف جلنة  اأن  من 
 ، ال�صحة  بعدم  للطعن  القابل  الإداري  القرار  �صفة  عنه  تنتفي  حت�صريياً  اإجراًء 
الإداري.ول  القرار  لنتفاء  الدعوى  قبول  بعدم  الق�صاء  معه  يتعني  الذي  الأمر 
يفوت املحكمة اأن تنوه اإىل اأن ما �صلف ذكره ل يغنيها عن مالحظة اأن البطء يف بت 
جهة الإدارة يف تو�صيات اللجان املحلية ل�صوؤون الأرا�صي اإمنا ي�صكل م�صلكا �صلبيا 
ينبغي الإ�صراع بالعدول عنه ملا يلحقه من اأ�صرار باملراكز القانونية لأ�صحاب ال�صاأن 

قد يحملهم على املطالبة بتعوي�صات عنها  فينجر عن ذلك اإهدار للمال العام . 

وحيث اإنه واإذ ثبت اأن حم�صلة احلكم املاثل اإمنا تتالقى مع النتيجة التي انتهى 
القانون  و�صحيح حكم  متفقا  �صدر  قد  يكون  فاإنه  فيه  املطعون  احلكم  اإليها 

ويكون الطعن عليه فاقدا ل�صند �صحيح من القانون خليقا بالرف�ص.

 )حكم محكمة الق�ساء الإدارى فى ال�ستئناف رقم 326  ل�سنة 12 ق.�ش 
ال�سادر بجل�سة 2012/6/11م ، مج 2012/2011 �ش795 (
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�صلطة  تقديرية - اأرا�صى - منحها واملوافقة على طلبات التمديد فيها يدخل 

�صمن �صلطة الإدارة التقديرية:

الزائدة  القطعة  مبنح  قانونا  واملخت�صة  ال�صلطة  �صاحبة  هى  الإ�صكان  وزارة 
وتخ�صي�صها ملن ينتفع بها ، وب�صرط عدم اإ�صتخدام �صلطتها فى هذا ال�صاأن - 
اإ�صتخدام جهة الإدارة �صلطتها التقديرية مبنح امل�صاحة الزائدة جلار امل�صتاأنف 
رقم  والوزارى  للقرار  تخ�صع  التى  التمديد  طلبات  قبيل  من  تعد  ل  �صده 
باملخططات  امل�صمولة  املناطق  على  ي�صرى  القرار  هذا  اأن  اإذ   ،  )2004/160(
التف�صيلية ومن خالل املراجعة الدورية لهذه املخططات - الثابت اأن امل�صاحة 
حمل النزاع تقع فى منطقة ع�صوائية وهى مال�صقة جلار امل�صتاأنف �صده ومن 
ال�صغر مبا يتعذر تق�صيمها اإىل قطع اأخرى ، وهو ما اأكدت عليه اجلهة الإدارية 
امل�صتاأنفة �صاحبة الإخت�صا�ص الأ�صيل فى تقدير ذلك ، اإذ اإ�صتعملت �صلطتها 
فى هذا التقدير واملوافقة على اإجراءات متليك امل�صاحة اإىل جار امل�صتاأنف �صده 

- موؤدى ذلك : الق�صاء ب�صحة القرار املطعون فيه .

) حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم  71 ل�سنة 7  ق �ش ال�سادر 
بجل�سة 2007/12/3 ، مج �سنة 2007-2008 �ش 102 (  

--------------------------------------------

المادة )7(

ــ ر�سوم خدمات ــ مدى جواز رد قيمة الر�سم:   

املعدل  الأرا�صي  قانون  باإ�صدار   )1980/5( رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  اإن  وحيث 
ل   « اأنه  على  منه   )7( املادة  يف  ين�ص   )2007/32( رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم 
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يجوز الت�صرف يف اأمالك الدولة العامة باأي نوع من الت�صرفات اإل اإذا زالت 
اأما اأمالك الدولة اخلا�صة فيجوز  عنها �صفة املنفعة العامة بقانون خا�ص . 
الت�صرف فيها طبقاً لأحكام هذا القانون واأمالك الدولة بنوعيها العام منها 
واخلا�ص ل يجوز التعر�ص لها اأو متلكها بو�صع اليد اأو الأ�صغال األ ما اأ�صتثنى 
من ذلك بن�ص خا�ص يف هذا القانون ويلزم وا�صع اليد اأو ال�صاغل باإخالئها مع 
ا�صتعمال القوة اجلربية اإذا اقت�صى الأمر ودون تعري�ص وذلك دون الإخالل 

بالعقوبات الواردة يف هذا القانون اأو اأي قانون اآخر . 

�صند  بغري  احلكومية  الأرا�صي  حيازة  مبنع  فوراً  املخت�صة  البلديات  وتلتزم 
ب�صرطة عمان  ال�صتعانة  ولها  عليها  التعدي  اأو  لها  التعر�ص  وباإزالة  قانوين 

ال�صلطانية يف تنفيذ ذلك » . 

اململوكة  اخلا�صة  الأموال  متلك  يجوز  ل  اإنه  تقدم  ما  مقت�صى  عن  وحيث 
حالة  ويف  قانوناً  امل�صتثناه  احلالت  يف  اإل  الإ�صغال  اأو  اليد  بو�صع  للدولة 
ممثلـة  الإداريـة  اجلهـة  على  واجبـاً  فيكـون  الأمـالك  هذه  على  التعدي  وقوع 
اجلوهري  واجبها  من  اإنطالقاً  وذلك  الإداري  بالطريق  اإزالته  البلديات  يف 
وباعتبارها  التعديات  من  والعامة  اخلا�صة  الدولة  اأموال  بحماية  لها  املقرر 
ل�صيادة القانون وممار�صة البلديات �صلطاتها على هذا  الأمينة عليها حتقيقاً 
الق�صائية  اجلهات  اإىل  اللجوء  اإىل  حاجة  دون  منها  منفرد  نحو  على  الوجه 
يجد تف�صريه يف طيات القانون ذاته فامل�صرع عندما �صن حكم املادة )7( امل�صار 
اإليها افرت�ص قيام النزاع بني الأفراد احلائزين للمال واجلهة الإدارية املالكة 
وقد يعمد هوؤلء الأفراد اإىل ا�صطناع الأدلة لتاأييد  و�صع يدهم واإطالة اأمد 
املنازعات ل�صتمرار احليازة فعمد اإىل اإعفاء البلديات من اللتجاء اإىل الق�صاء 
للمطالبة بحقها الثابت مب�صتندات واأدلة جدية وخولها حماية املال اخلــا�ص 
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اململوك للدولة بالطريق الإداري واألقى عبء اإثبات خالف ذلك على احلائزين 
من الأفراد ، ول ينال من �صلطة البلديات يف هذا ال�صاأن اأن ينازع وا�صع اليد 
اأن يدعي باأن له حقوقاً عليها ما مل  اأو  على الأر�ص يف ملكية الدولة الثابتة 

يثبت ذلك من الأوراق �صدقاً وعدًل. 

اأر�ص زراعية ) مزرعة  اأن املدعي ميتلك قطعة  اإن الثابت من الأوراق  وحيث 
�صند ملكية �صادر  الكائنة يف ولية �صحم مبقت�صى  ال�صغرى  باملربع جمز   )
بتاريخ2010/4/10م وقد قام بزراعة ف�صائل نخيل من اجلهة ال�صرقية حلدود 
مزرعته وعليه فقد قامت اجلهة الإدارية باإنذاره لإزالة املخالفة باعتبار اأن هذه 
املزروعات على اأر�ص مملوكة للدولة ، كما قامت مبخاطبة دائرة الإ�صكان ب�صاأن 
هذا التعدي حيث ردت عليها باأن هذا املوقع اأر�ص حكومية ومل ي�صدر ب�صاأنه 
�صند ملكية كما �صلف البيان وعليه فقد بادرت اجلهة الإدارية املخت�صة اإىل دفع 
العتداء احلا�صل على اأمالك الدولة حتقيقاً ملا عهد اإليها امل�صرع يف هذا ال�صاأن 
وقامت باإ�صدار قرارها املطعون فيه باإزالة هذا التعدي ، فمن ثم فاإن قرارها 
هذا جاء متفقاً و�صحيح حكم القانون ، ل ينال منه ما �صاقه املدعي من اإنه قام 
بزراعة هذه الف�صائل داخل حدود مزرعته التي ميتلكها ، فذلك مرود اإنه قد 
عجز من واقع اأوراق وم�صتندات النزاع الراهن عن اإقامة الدليل على �صحة ما 
يدعيه ومل يقدم ما يدح�ص حم�صر اإثبات املخالفة الثابت به تعديه على اأر�ص 
مملوكة للدولة ، وق�صارى ما تقدم به يف هذا ال�صاأن �صند ملكية خا�ص باملزرعة 
املذكورة التي ميتلكها �صادر با�صمه وهذا ال�صند ل ينه�ص دلياًل على م�صروعية 
هذا التعدي ول يحتج به لإثبات �صدق ما يدعيه بح�صبان اأن هذا ال�صند يو�صح 
حدود مزرعته فح�صب يف حني اأن املخالفة تقع خارج حدود هذه املزرعة وفقاً 
ملا تقدم ومن ثم ـ وترتيباً على ذلك ـ ويف �صوء ما هو مقرر من اأن عبء الإثبات 
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الأفراد  من  احلائزين  على  يقع  للدولة  مملوكة  اأر�ص  على  التعدي  حالة  يف 
كما �صلف البيان ونزًل على قرينه ال�صحة وامل�صروعية املقررة ل�صالح القرارات 
الإدارية فاإن النعي على القرار املطعون فيه اأ�صحى غري قائم على �صند �صحيح 

من الواقع والقانون.

وحيث اإنه عن طلب التعوي�ص فاإن امل�صتقر عليه اأن م�صوؤولية اجلهة الإدارية 
وعالقة  وال�صرر  اخلطاأ  هي  ثالثة  اأركان  على  تقوم  للتعوي�ص  امل�صتوجبة 
ال�صببية ، ذلك باأن يكون قرارها غري م�صروع واأن ي�صيب �صاحب ال�صاأن �صرر 
اإنه لول خطاأ  واأن تقوم رابطة ال�صببية بني هذا اخلطاأ وذلك ال�صرر مبعنى 

اجلهة الإدارية يف اإ�صدارها هذا القرار غري امل�صروع ما كان قد اأ�صابه �صرر. 

وحيث اإن الثابت مما تقدم انتفاء اأي خطاأ يف جانب اجلهة الإدارية باإ�صدارها 
امل�صتوجبة  امل�صوؤولية  اأركان  اأحد  انتفى  فقد  ثم  فمن  فيه  املطعون  القرار 
للتعوي�ص الأمر الذي يتعني معه رف�ص هذا الطلب دون حاجة اإىل بحث باقي 

اأركان امل�صوؤولية لعدم جدوى ذلك . 

)حكم محكمة الق�ساء الإدارى فى ال�ستئناف رقم 358  ل�سنة )12( ق.�ش 
ال�سادر بجل�سة 2012/6/11م ، مج 2012/2011 �ش803 (

-----------------------------------------------

المادة )7(

– طلبات عار�صه – تدخل ان�صمامى – جواز قبوله فى املرحلة ال�صتئنافية 

تن�ص املادة )7( من قانون الأرا�صي ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم )80/5( 
اأنه :”.... وتلتزم البلديات  املعدلة باملر�صوم ال�صلطاين رقم )2007/32( على 
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وباإزالة  قانوين،  �صند  بغري  احلكومية  الأرا�صي  حيازة  مبنع  فورا  املخت�صة 
يف  ال�صلطانية  عمان  ب�صرطة  ال�صتعانة  ولها  عليها  التعدي  اأو  لها  التعر�ص 
تنفيذ ذلك “ ، كما تن�ص املادة )16مكرر( من هذا القانون امل�صافة باملر�صوم 
ال�صلطاين رقم )2007/32( امل�صار اإليه على اأنه :” على املواطنني اأن يتقدموا 
يف  املخت�صة  الأرا�صي  �صوؤون  جلان  اإىل  احلدود  وتعيني  امللك  اإثبات  بطلبات 
مديريات ودوائر الإ�صكان باملحافظات واملناطق، ول تقبل الطلبات التي تقدم 
اأ�صهر  يف الأرا�صي البي�صاء، كما ل تقبل الطلبات التي تقدم بعد م�صي �صتة 
من تاريخ العمل باأحكام هذا املر�صوم، اإل يف املباين القدمية والأموال اخل�صراء 
التي ت�صقى من الأفالج وتلك التي ت�صتقي من الآبار ويعود تاريخ الدعاء عليها 

اإىل الأول من يناير 1970م....”. 

وتنفيذا للمر�صوم ال�صلطاين رقم )2007/32( امل�صار اإليه �صدر القرار الوزاري 
املخت�صة  اللجنة  ت�صكيل  مت�صمنا  2007/4/22م  بتاريخ   )2007/72( رقم 
وموارد  الإقليمية  البلديات  عام  مدير  من  تتكون  املر�صوم  هذا  اأحكام  بتنفيذ 
املياه – رئي�صـاً ، وممثل عن كل من وزارة الإ�صكـان و�صـرطة عـمـان ال�صلطانية 
والدعاء العام والبلدية املخت�صة، كما ت�صمن القرار اإجراءات الإزالة الفورية 
للمخالفات يف الأرا�صي البي�صاء، كذلك اأ�صدر وزير الإ�صكان التعميم الوزاري 
اإجراءات  يف  الرتيث  وجوب  ت�صمن  2007/12/31م  بتاريخ   )2007/12( رقم 
اإثبات امللك املقدمة للجان �صوؤون الأرا�صي املخت�صة  الإزالة اخلا�صة بطلبات 
وامل�صتوفية لال�صرتاطات القانونية والإجرائية، وذلك اإذا كانت تلك الطلبات 
اإذا كانت هذه الطلبات ل ت�صتند اإىل وثائق  مقدمة قبل حترير املخالفة، اأما 
ثبوتية وغري م�صجلة يف جلان �صوؤون الأرا�صي اأو قدمت بعد حترير املخالفة، 
لالآلية  وطبقا  الفورية  الإزالة  حم�صر  ومبوجب  فورا  الإ�صغالت  اإزالة  فيتم 
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املعتمدة يف هذا ال�صاأن .

وي�صتفاد من الن�صو�ص ال�صابقة ، وح�صبما ا�صتقر عليه ق�صاء املحكمة يف هذا 
التعدي  الأرا�صي احلكومية و�صمان عدم  املحافظة على  �صبيل  اأنه يف  ال�صاأن، 
عليها، منح امل�صرع البلديات املخت�صة �صلطة منع حيازة تلك الأرا�صي دون �صند 
قانوين واإزالة التعر�ص لها اأو التعدي عليها وذلك باإجراءات الإزالة الفورية 
تلك  ا�صتعمال  اأن  اإل  ال�صلطانية،  عمان  ب�صرطة  ال�صتعانة  الأمر  تطلب  ولو 
فاإذا  القانون،  �صند من  اأر�ص حكومية دون  تعٍد على  ال�صلطة مرهون بوجود 
اأحكام  اإىل  باأن كانت حيازة الأر�ص م�صروعة وم�صتندة  التعدي  انتفى هذا  ما 
القانون، فال يكون اإ�صغالها يف هذا احلالة تعد على اأر�ص حكومية وبالتايل ل 
اإ�صغالت ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم  اإزالة ما عليها من  يجوز تقرير 
يف  فاإنه  كذلك  اإليهما،  امل�صار   )2007/72( رقم  الوزاري  والقرار   )2007/32(
حالة قيام احلائز بتقدمي طلب اإثبات متلك الأر�ص اإىل جلنة �صوؤون الأرا�صي 
املخت�صة قبل حترير املخالفة، تعني على ال�صلطة املخت�صة الرتيث يف اإجراءات 
اإذا ثبت لها اأن  الإزالة حلني البت يف ذلك الطلب �صواء بقبوله اأو رف�صه، اإل 
طلب التملك ل ي�صتند اإىل وثائق ثبوتية، ك�صك �صرعي اأو عقد بيع اأو مرياث 
التي ترجح  الوثائق  اأو غريها من  الأرا�صي  لقانون  الدولة وفقا  اأو منح من 
ال�صلطة  لتلك  يحق  احلالة  هذه  ففي  لالأر�ص،  الطلب  مقدم  حيازة  �صرعية 
تنفيذ قرار الإزالة باعتبار اأن حيازة الأر�ص كانت بطريق غري م�صروع، وكذلك 
الأمر عندما يتبني رف�ص وزارة الإ�صكان متليك احلائز لالأر�ص التي يدعيها، 
فتثبت يف هذه احلالة واقعة التعدي على اأر�ص حكومية مما ي�صتوجب اتخاذ 
مع  متفقا  ال�صاأن  هذا  يف  ال�صادر  القرار  ويكون  لإزالته،  الالزمة  الإجراءات 

اأحكام القانون.



- 95 -

قوانين األراضي والعقارات
بطلب  تقدم  �صده  امل�صتاأنف  اأن  يتبني  املاثلة  احلالة  على  تقدم  ما  وبتطبيق 
اإىل وزارة الإ�صكان لتمليكه الأر�ص التي اأقام عليها الإ�صغالت حمل الدعوى، 
وبعد درا�صة الطلب من قبل ال�صلطة املخت�صة بالوزارة املذكورة قررت رف�ص 
طلب التمليك لعدم ثبوت ما يوؤيد ادعائه، فيكون امل�صتاأنف �صده بذلك قد حاز 
اأر�صاً بي�صاء حكومية بدون �صند من القانون، كما اأنه قام بالبناء عليها بدون 
القانون،  لأحكام  باملخالفة  وذلك  املخت�صة  البلدية  من  اإباحة  على  احل�صول 
الأرا�صي  قانون  )7( من  املادة  عليه  ن�صت  ما  احلالة  وبالتايل حتقق يف هذه 
امل�صار اإليها من التزام البلديات املخت�صة مبنع حيازة الأرا�صي احلكومية بغري 

�صند قانوين وباإزالة التعر�ص لها اأو التعدي عليها.

وحيث اإن الثابت من اأوراق الدعوى اأن الوزارة امل�صتاأنفة على الرغم من اأنها 
للم�صتاأنف �صده لقيامه بحيازة  بالإزالة  اإنذارا  بتاريخ 2009/12/12م  وجهت 
اأنها منحته مهلة لتقدمي ما يثبت متلكه لالأر�ص من قبل  اإل  اأر�ص بي�صاء، 
وزارة الإ�صكان، فلم تقرر الإزالة اإل بتاريخ 2010/10/17م، وذلك بعد اأن بتت 
الوزارة املذكورة يف الطلب املقدم منه برف�ص متليكه الأر�ص حمل ادعائه وفقا 
ملا ورد بخطاب مدير عام الإ�صكان باملنطقة الداخلية املوؤرخ يف 2010/10/6م، 
على النحو �صالف الذكر، الأمر الذي يت�صح معه اأن قرار الإزالة املطعون فيه 
جاء متفقا مع اأحكام القانون، وتكون دعوى امل�صتاأنف �صده طعنا يف هذا القرار 
غري قائمة على اأ�صا�ص �صليم من الواقع والقانون، مما يتعني رف�صها مو�صوعا 

.

بتاريخ  بتظلم  تقدم  اأنه  من  �صده  امل�صتاأنف  به  يحتج  ما  ذلك  من  ينال  ول 
2011/5/9م اإىل وزير الإ�صكان من قرار رف�ص متليكه الأر�ص حمل الدعوى، 
اإذا اأن الثابت اأن هذا التظلم قدم بعد رفع هذا ال�صتئناف مما ل يكون له اأي 
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تاأثري يف القرار املطعون فيه، ف�صال عن اأنه يت�صح من الأوراق املرفقة مبلف 
الدعوى البتدائية اأنه تقدم �صابقا بتظلم يف هذا ال�صاأن وقد مت البت برف�ص 

تظلمه.

وحيث اإن احلكم امل�صتاأنف انتهى اإىل نتيجة مغايرة ملا انتهت اإليه هذه الدائرة، 
فيكون قد اأخطاأ يف تطبيق القانون وتقدير الوقائع متعينا اإلغاوؤه على النحو 

املبني بالأ�صباب، والق�صاء جمددا برف�ص الدعوى مو�صوعا.

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم 397 ل�سنة 11 ق . �ش 
ال�سادر بجل�سة 2011/6/6 ، مج �سنة 2010-2011 �ش414(

---------------------------------------

– اإثبات خبري التفات املحكمة عن طلب ندب خبري ل يعد اإخالل بحق الدفاع 

وحيث اإنه عن ال�صبب الأول لال�صتئناف املاثل وهو اإخالل احلكم امل�صتاأنف بحق 
الدفاع كون حمكمة اأول درجة مل حتقق دفاعه والتفتت عن طلب ندب خبري 
هند�صي لإعادة الر�صم امل�صاحي لالأر�ص حمل الدعوى، فاإن هذا ال�صبب مردود 
عليه باأن امل�صتقر عليه يف الق�صاء الإداري اأن ال�صتعانة باأهل اخلربة كاإجراء 
اإن  اأمر تقـدره حمكمة املو�صوع ، فال ترثيب عليها  اإجـراءات الإثبات هو  من 
اإخالًل  يعد هذا  ، ول  الدعوى  اأنه ل حاجة لال�صتعانة بخبري يف  هي قدرت 
بحق الدفاع اأو اإغفاًل لطلب ، وعليه ي�صحى هذا ال�صبب غري قائم على اأ�صا�ص 

قانوين ، ويتعني اللتفات عنه .

اإن القرار الوزاري رقم )88/163( ب�صاأن تق�صيم الأرا�صي املعدة للبناء  وحيث 
ين�ص يف املادة )1( على اأن : » يف تطبيق اأحكام هذا القرار تطلق كلمة تق�صيم 
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على كل جتزئة لقطعة اأر�ص اإىل عدة قطع بق�صد عر�صها للبيع اأو للمبادلة اأو 

للتاأجري اأو للتعمري اأو غري ذلك » .

ويف املادة )3( على اأن : » يجب اأن يتوفر لكل قطعة الدخول املبا�صر من حرم 
اأحد ال�صوارع اخلا�صة بالتق�صيم اأو التي كانت قائمة من قبل » .

ويف املادة )4( على اأن : » يراعى يف حتديد عر�ص الطرق الواردة يف اأي تق�صيم 
ما يحتمل من ازدياد ال�صكن وحركة املرور اأو من العتبارات املت�صلة بالعمران 

يف املدن والقرى يف املنطقة التي يقع فيها التق�صيم ويف املناطق املجاورة له ».

ويف املادة )5( على اأن : » على جهات التخطيط خ�صم ن�صبة اخلدمات الالزمة 
لكل قطعة اأر�ص تخ�صع لأحكام هذا القرار على اأّل تزيد على 30%من امل�صاحة 
الكلية ، واإذا راأت جهات التخطيط زيادة ن�صبة اخل�صم عن الن�صبة امل�صار اإليها 

يف هذه املادة يتعني عليها بيان �صبب ذلك ».

ويف املادة )6( على اأن : » يجب اأن تكون امل�صاحة املخ�ص�صة لن�صبة اخلدمات من 
امل�صاحة الأ�صلية ال�صادرة بها �صند امللكية ».

وين�ص القـرار الوزاري رقم )2004/160( يف املـادة )الأوىل/ج/3( على اأن : » اأن 
التق�صيم املعد متطلبات احلد الأدنى للخدمات وم�صاحات القطع وفقاً  يوفر 

للمعدلت والأ�ص�ص التخطيطية املعمول بها بالوزارة ».

وحيث اإنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع املاثل – وملا كان الثابت من الأوراق 
رقم )173/01/018/28/4(  الزراعية  الأر�ص  قطعة  ميتلك  امل�صتاأنف  اأن   –
الكائنة بولية نزوى مبنطقة حيل فرق مب�صاحة )21000م2( بنظام ا�صتحقاق 
الأرا�صي الزراعية ، و�صدر بها �صند ملكيــة بتاريخ 1999/12/15م ،ونظراً لتاأثر 
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هذه املزرعة باإن�صاء ال�صارع املزدوج )اإزكي / نزوى( فقد مت ا�صتقطاع م�صاحة 
م�صاوية  مب�صاحة  عنها  تعوي�صه  ومت   ، الإجمالية  م�صاحتها  من  )6000م2( 
وبتاريخ   ، 2006/9/6م  بتاريخ  لالأر�ص  جديد  م�صاحي  ر�صم  اعتماد  ومت   ،
2006/11/9م �صدر �صند ملكية لالأر�ص مب�صاحة )21000م2( ، ويف غ�صون عام 
اإىل الوزارة امل�صتاأنف �صدها لتغيري ن�صاط جزء  2008م تقدم امل�صتاأنف بطلب 
مب�صاحة  التجاري  ال�صكني  لال�صتعمال  الزراعي  ال�صتعمال  من  الأر�ص  من 
وبتاريخ   ، 2010/4/11م  بتاريخ  الطلب  على  املوافقة  متت  وقد   ، )7000م2( 
التجاري  ال�صكني  الأر�ص  لقطعتي  امل�صاحي  الر�صم  اعتماد  مت  2010/10/12م 
2011/1/3م  وبتاريخ   ، )11974م2(  مب�صاحة  والزراعية  )7000م2(  مب�صاحة 
�صدر �صند امللكية لقطعتي الأر�ص ، وعليه – واحلال كذلك – تكون امل�صاحة 
لزمة  خدمات  كن�صبة  )2026م2(  لالأر�ص  الإجمالية  امل�صاحة  من  امل�صتقطعة 
لالأر�ص ال�صكني التجاري مبا ت�صمله من طرق ومداخل وخمارج لالأر�ص وكذا 
مواقف لل�صيارات، بواقع )10%( من م�صاحة الأر�ص الإجمالية ، وهي يف حدود 
رقـم  الوزاري  القرار  )5( من  املادة  عليها يف  املن�صو�ص  قانوناً  املقررة  الن�صبة 

)88/163( امل�صار اإليها �صلفاً .   

الأر�ص  لقطعتي  امل�صاحي  الر�صم  باعتماد  فيه  املطعون  القرار  يكون  ثم  ومن 
 ، والقانون  الواقع  و�صحيح  متفقاً  �صببه  على  قائماً  �صدر  قد  الدعوى  حمل 

ويكون الطعن عليه غري قائم على ما يربره خليقاً بالرف�ص .

قامت  الذي  لالأر�ص  امل�صاحي  بالر�صم  امل�صتاأنف  مت�صك  ذلك  من  ينال  ول 
ال�صلطاين  للمر�صوم  اإنه وفقاً  ، حيث  بناء على طلبه  امليدانية  باإعداده �صركة 
التنظيمي  هيكلها  واعتماد  الإ�صكان  وزارة  اخت�صا�صات  بتحديد   2008/3 رقم 
فاإن الوزارة هي املخت�صة باإعداد الر�صومات امل�صاحية للوحدات العقارية ، ول 
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اإلزام على الوزارة  يعتد باأي ر�صم م�صاحي تقوم به اأي جهة اأخرى ، وعليه ل 
ال�صركة  قبل  من  املعد  لالأر�ص  امل�صاحي  الر�صم  اعتماد  يف  �صدها  امل�صتاأنف 

املذكورة .

اأ�صاب �صحيح  اإن احلكم امل�صتاأنف انتهى اإىل ذات النتيجة ، فيكون قد  وحيث 
حكم القانون ، مما يتعني تاأييده ، ورف�ص الطعن عليه . 

 )حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم586 ل�سنة 11 ق . �ش 
ال�سادر بجل�سة 2011/12/12 ، مج �سنة 2011-2012 �ش123(

-----------------------------------------------

 المادة )25(

تعدى – اإزالة التعدى على اأمالك الدولة ، اأو حيازتها دون �سند من القانون :

ومن حيث اإن املادة )25( من املر�صوم ال�صلطاين رقم )5( ل�صنة 1980م باإ�صدار 
قانون الأر�ص تن�ص على اأن : “ ل يعتد مبلكية اأر�ص مهما كانت طبيعتها اأو 
الغر�ص الذي خ�ص�صت له ومهما كان م�صدر ملكيتها ، اإل اإذا مت ت�صجيلها لدى 

الوزارة ... “ . 

وتن�ص املادة ) 7 ( من قانون الأرا�صي ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم ) 5 / 
80 ( واملعدلة باملر�صوم ) 32 / 2007 ( تن�ص على اأن : ... . “ وتلتزم البلديات 
وباإزالة   ، قانوين  �صند  بغري  احلكومية  الأرا�صي  حيازة  مبنع  فورا  املخت�صة 
ال�صلطانية يف  ب�صرطة عمان  ال�صتعانة  ولها   ، عليها  التعدي  اأو  لها  التعر�ص 

تنفيذ ذلك “ .
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وتن�ص املادة ) 16 مكرر( من ذات القانون وامل�صافة باملر�صوم ال�صلطاين رقم ) 
32 / 2007 ( امل�صار اإليه على اأنه : “ على املواطنني اأن يتقدموا بطلبات اإثبات 
املللك وتعيني احلدود اإىل جلان �صوؤون الأرا�صي املخت�صة يف مديريات ودوائر 
الأرا�صي  يف  تقدم  التي  الطلبات  تقبل  ول   ، واملناطق  باملحافظات  الإ�صكان 
تاريخ  اأ�صهر من  �صتة  بعد م�صي  تقدم  التي  الطلبات  تقبل  كما ل   ، البي�صاء 
التي  والأموال اخل�صراء  القدمية  املباين  اإل يف   ، املر�صوم  هذا  باأحكام  العمل 
ت�صقى من الأفالج وتلك التي ت�صقى من الآبار ويعود تاريخ الإدعاء عليها اإىل 

الأول من يناير 1970م ... “ .

وقد �صدر تنفيذاً لهذا القانون القرار الوزاري رقم 2007/72م يف 2007/4/22م 
مت�صمناً يف املادة الأوىل منه ت�صكيل اجلنة املخت�صة بتنفيذ اأحكام هذا القانون 
من مدير عام البلديات الإقليمية والبيئة وموارد املياه – رئي�صاً ، وممثل عن 
كل من وزارة الإ�صكان ، و�صرطة عمان ال�صلطانية والإدعاء العام والبلدية . كما 
ت�صمن القرار اإجراءات اآلية الإزالة الفورية للمخالفات يف الأرا�صي البي�صاء 

، وهي :

اأوًل : �صبط املخالفة من قبل البلدية وحترير حم�صر اإزالة فورية ، وت�صليم 
املخالف �صورة منه يف حالة التعرف عليه وت�صوير املوقع قبل وبعد الإزالة . 
واإحالة املو�صوع اإىل رئي�ص اللجنة لقيامه باإخطار اأع�صائها ، وطلب م�صتندات 
. ويكون على  التعرف عليه  املوقع يف حال  ال�صخ�ص يف  اأحقية  ر�صمية لإثبات 
الإ�صكان  وزارة  وعلى   ، مبا�صرة  الإ�صغالت  توقيف  ال�صلطانية  عمان  �صرطة 
عدم  حالة  يف  واحد  يوم  خالل  ردها  يكون  اأن  على  امللكية  ثبوت  من  التاأكد 

التعرف عليه .
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تاريخ  من  اأق�صى  كحد  اأيام  خم�صة  بعد  املوقع  من  الإ�صغالت  اإزالة   : ثانياً 

اكت�صاف املخالفة . 

اأنه حمافظة على اأمالك الدولة و�صمان عدم التعدي  ومفاد هذه الن�صو�ص 
عليها ، �صدر القانون رقم )2007/32( بتعديل قانون الأرا�صي رقم )1980/5م( 
مبنح وزارة البلديات �صلطة منع حيازة الأرا�صي احلكومية دون �صند قانوين 
واإزالة التعر�ص لها اأو التعدي عليها باإجراءات فورية ولو تطلب الأمر ال�صتعانة 
رقم  الوزاري  القرار  �صدر  القانون  لهذا  وتنفيذاّ   . ال�صلطانية  عمان  ب�صرطة 

)2007/72( مت�صمناً ت�صكيل اللجنة واآلية عملها على النحو ال�صالف بيانه . 

ومن حيث اإن مناط �صلطة جهة الإدارة يف اإزالة التعدي على اأمالك الدولة اأو 
حيازتها دون �صند من القانون  مبقت�صى املادة )7( من القانون رقم )2007/32( 

مرهونه بوجود تعٍد على حيازة  اأر�ص حكومية دون �صند من القانون . 

ومن حيث اإنه وعلى ما جرى عليه ق�صاء هذه املحكمة اأن الأ�صل هو �صالمة 
الأ�صباب التي قام عليها القرار الإداري ، اإىل اأن يثبت خمالفتها للقانون اأو اأن 

يكون القرار قد �صدر م�صوباً بعيب اإ�صـاءة ا�صتعمال ال�صلطة .

ومن حيث اإن الثابت من الأوراق اأن املديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد 
املياه ملنطقة �صمال الباطنة – بلدية لوى – اكت�صفت يف 2007/10/10م قيام 
 – – بولية لوى  – منطقة خميليف  – مبربع عقدة املوانع  اأحد املواطنني 
ب�صياج حديدي وركائز مب�صاحة )205×  اأر�ص ف�صاء  باإحاطة  الباطنة  �صمال 
 ، املوجودة  الآثار  بئر ح�صب  النخيل وحفر  بالأ�صجار وف�صائل  وزارعتها   )169
، وحترر عن ذلك حم�صر  البلدية بذلك  �صند ملكية ودون ت�صريح من  دون 
بالأر�ص  للموقع وو�صع مل�صق  واإنذار �صد جمهول وت�صوير  التاريخ  ذات  يف 
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واإل  يومني  خالل  الأر�ص  من  الإ�صغالت  اإزالة  تتم  اأن  على  الن�ص  ت�صمن 
علمه  دعواه  ب�صحيفة  �صده  امل�صتاأنف  واأقر   ، نفقتكم  على  اإزالتها  يتم  �صوف 
بهذا املل�صق ومب�صمونه ، ويف 2007/10/31م اأفادت وزارة الإ�صكان اأنه مبعاينة 
حم�صر  حترير  مت  2007/11/6م  ويف   ، له  خلفيات  وجود  عدم  تبني  املوقع 
ال�صبط رقم )2007/33م( مت�صمناً اإزالة الأحداث يوم ال�صبت 2007/11/10م 
ال�صاعة التا�صعة �صباحاً وموقع من رئي�ص اللجنة واأع�صائها ويبني من ذلك 
اأن قرار الإزالة الذي ت�صمنه حم�صر ال�صبط رقم 2007/33م قد �صدر  جلياً 
ذلك  يف  يحاج  ول   ، قانوناً  عليها  املن�صو�ص  والإجراءات  ال�صروط  م�صتوفياً 
اإىل وزارة الإ�صكان لإثبات ملكيته لالأر�ص حمل  امل�صتاأنف �صده طلب  تقدمي 
الإ�صغالت وا�صت�صدار �صند ملكية بها ، ذلك اأن تقدمي الطلب على هذا النحو 
ل يغري من مركزه القانوين ، بكون اأن ما يدعيه من ملكية غري ثابتة يف حقه 
حتى تاريخ �صدور القرار املطعون فيه ، واأن الأر�ص حمل الإ�صغالت هي اأر�ص 

بي�صاء واأن حيازته لها دون �صند من القانون ، 

واأن الإ�صغالت القائمة عليها حديثة ومتت دون ترخي�ص من اجلهة املخت�صة ، 
واأنه كان على امل�صتاأنف �صده عدم اإقامتها اإل بعد البت يف طلب اإثبات ملكيته ، 

وبعد الرتخي�ص بها من اجلهة املخت�صة .

ومن حيث اإن احلكم املطعون فيه انتهى يف ق�صائه اإىل نتيجة مغايره ملا انتهى 
متعيناً  القانون  حكم  �صحيح  خمالفاً  �صدر  قد  يكون  فاإنه   ، احلكم  هذا  اإليه 

اإلغاوؤه والق�صاء جمدداً برف�ص الدعوى .

 ) حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم 303 ل�سنة 8  ق �ش ال�سادر 
بجل�سة 2008/6/23 ، مج �سنة 2007-2008 �ش 501 (  
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 المادة )25(

ذلك  فى  الإدارة  جهة  �صلطة  اأمالك الدولة – اإزالة التعدى عليها – مناط 

وحيث اإن املادة )25( من املر�صوم ال�صلطاين رقم )5( ل�صنة 1980 باإ�صدار قانون 
الأرا�صي تن�ص على اأنه : » ل يعتد مبلكية اأر�ص مهما كانت طبيعتها اأو الغر�ص 
الذي خ�ص�صت له ومهما كان م�صدر ملكيتها اإل اإذا مت ت�صجيلها لدى الوزارة 

وتن�ص املادة )7( من قانون الأرا�صي ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم )80/5( 
البلديات املخت�صة  اأن :«.... وتلتزم  باملر�صوم )2007/32( تن�ص على  واملعدلة 
فورا مبنع حيازة الأرا�صي احلكومية بغري �صند قانوين ، وباإزالة التعر�ص لها 

اأو التعدي عليها ولها ال�صتعانة ب�صرطة عمان ال�صلطانية يف تنفيذ ذلك ». 

رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  وامل�صافة  القانون  ذات  من  )16مكرر(  املادة  وتن�ص 
اإثبـات  اأنـه :«على املواطنيـن ان يتقدموا بطـلبات  اإليه على  )2007/32( امل�صار 
امللك وتعييـن احلدود اإىل جلان �صوؤون الأرا�صي املخت�صـة يف مديريات ودوائر 
الأرا�صي  يف  تقدم  التي  الطلبات  تقبل  ول   ، واملناطق  باملحافظـات  الإ�صكان 
تاريخ  من  اأ�صهر  �صتة  م�صي  بعد  تقدم  التي  الطلبات  لتقبل  كما   ، البي�صاء 
التي  والأموال اخل�صراء  القدمية  املباين  اإل يف   ، املر�صوم  هذا  باأحكام  العمل 
ت�صقى من الأفالج وتلك التي ت�صتقي من الآبار ويعود تاريخ الدعاء عليها اإىل 
الأول من يناير 1970م....«.   وقد �صدر تنفيذا لهذا القانون القرار الوزاري 
رقم )2007/72( يف 2007/4/22م مت�صمنا يف املادة الأوىل منه ت�صكيل اللجنة 
املخت�صة بتنفيذ اأحكام هذا القانون من مدير عام البلديات الإقليمـية وموارد 
املياه – رئي�صا ، وممثل عن كل من وزارة الإ�صكان ، و�صرطة عمان ال�صلطانية ، 
والإدعاء العام والبلدية . كما ت�صمن اإجراء اآلية الإزالة الفورية للمخالفات يف 
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الأرا�صي البي�صاء ، وهي :

اأول: �صبط املخالفة من قبل البلدية وحترير حم�صر اإزالة فورية ، وت�صليم 
املخالف �صورة منه يف حالة التعرف عليه وت�صوير املوقع قبل وبعد الإزالة ، 
اأع�صائه وطلب م�صتندات  باإخطار  اللجنة لقيامة  اإىل رئي�ص  واإحالة املو�صوع 
ر�صمية لإثبات اأحقية ال�صخ�ص يف املوقع حال التعرف عليه . ويكون على �صرطة 
عمان ال�صلطانية توقيف الإ�صغالت مبا�صرة ، وعلى وزارة الإ�صكان التاأكد من 
اأن يكون على ردها خالل يوم واحد يف �صحة عدم التعرف  ثبوت امللكية على 

عليه .

مهلة  ال�صخ�ص  منح  تت�صمن  املخالفة  موقع  على  اإنذار  لوحة  و�صع  ثانياً: 
يومني لتقدمي امل�صتندات الر�صمية لثبوت امللكية .

ثالثاً: اإزالة الإ�صغالت من املوقع بعد خم�صة اأيام من تاريخ اكت�صاف املخالفة . 
و�صدر يف 2007/12/31م  التعميم الوزاري رقم )2007/12( عن وزير الإ�صكان 
اخلا�صة  الإزالة  اإجراءات  يف  الرتيث  يتوجب    »: اأن  على  الن�ص  ت�صمن  وقد 
وامل�صتوفية  املخت�صة  الأرا�صي  �صوؤون  للجان  املقدمة  امللك  اإثبات  بطلبات 
لال�صرتاطات القانونية والإجرائية ، وذلك اإذا كانت تلك الطلبات مقدمة قبل 
حترير املخالفة ، اأما اإذا كانت هذه الطلبات ل ت�صتند اإىل وثائق ثبوتية وغري 
اإزالة  ، فيتم  اأو قدمت بعد حترير املخالفة  الأرا�صي  م�صجلة يف جلان �صوؤون 
املعتمدة يف  الفورية وطبقا لالآلية  الإزالة  الإ�صغالت فورا ومبوجب حم�صر 

هذا ال�صاأن .. » .

وحيث جرى ق�صاء هذه املحكمة على اأن مناط �صلطة جهة الإدارة يف الإزالة 
الفورية للتعدي على اأمالك الدولة مرهونة بوجود تعد على اأر�ص حكومية 
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وحيازتها دون �صند من القانون واأل يكون �صاحب ال�صاأن قد تقدم بطلب اإثبات 
امللك اإىل جلنة �صوؤون الأرا�صي املخت�صة قبل حترير املخالفة م�صتنداً يف طلبه 

اإىل وقائع ثبوتية ترجح �صرعية حيازته لالأر�ص . 

وحيث اإنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع املاثل يبني اأن املدعي ولئن �صح 
الأوراق  اأن  اإل  �صده  املخالفة  حترير  قبل  لالأر�ص  متليكه  بطلب  تقدم  اأنه 
اأن حيازته لالأر�ص كانت تقوم على  اأو قرينة على  اأي دليل  جاءت خالية من 
الإزالة  تنفيذ قرار  اإرجاء  الإدارة يف  اجتهاد جهة  فاإن  ثبوتية ومن ثم  وثائق 
اإمنا كان يفرت�ص معه اأن يقوم �صاحب ال�صاأن مبدها اأو مبد املحكمة مبا لديه 
من وثائق ثبوتية ول يجديه نفعاً التذرع ب�صابق تقدميه لطلب التمليك قبل 
اأن ينهي عنه �صبهة  حترير املخالفة �صده دون �صعي اإىل تقدمي ما من �صاأنه 
التعدي على اأر�ص حكومية �صواًء قبل رفعه للدعوى اأو حتى خالل املرحلتني 
البتدائية وال�صتئنافية لنظرها ومن ثم يغدو قرار الإزالة املطعون فيه قائماً 

على �صند �صحيح من الواقع والقانون .

قد �صدر  يكون  فاإنه  ذاتها  النتيجة  اإىل  انتهى  واإذ  امل�صتاأنف  احلكم  اإن  وحيث 
ل�صند  فاقداً  تلك  واحلالة  عليه  الطعن  ويكون  القانون  حكم  و�صحيح  متفقاً 

�صحيح من الواقع والقانون خليقاً بالرف�ص .

)حكم محكمة الق�ساء الإدارى ال�ستئناف رقم 154 ل�سنة 10 ق . �ش ال�سادر 
بجل�سة 2010/10/11م  ، مج 2011/2010  �ش21 (

-----------------------------------------
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اأموال عامة ــ عدم جواز الت�صرف فيها اإل اإذا زالت عنها �صفة املنفعة العامة:

ل يجوز الت�صرف يف الأموال العامة املخ�ص�صة للمنفعة العامة باأي نوع من 
اأنواع الت�صرفات اإل اإذا زالت عن هذا املال العام �صفة املنفعة العامة ، واأنه ل 

تزول هذه ال�صفة اإل بقانون خا�ص.

)حكم محكمة الق�ساء الإدارى فى الإ�ستئناف رقم 549ل�سنة 11 ق.�ش ال�سادر 
بجل�سة 2011/12/5م ، مج 2012/2011 �ش 85(

---------------------------------------------

- تراخي�ص بالبناء - اإ�صتيفاء �صاحب الرتاخي�ص لالإ�صرتاطات املتطلبة قانونا 
وعدم اإ�صاءة الإدارة اإ�صتعمال �صلطتها - موؤداه - تطبيق :

اأمام  والكائنة  ميتلكها  التى  الأر�ص  قطعة  على  بالبناء  امل�صتاأنف  جار  قيام 
املبنى ال�صكنى التجارى للم�صتاأنف بعد اإ�صتيفاءه لكافه الإ�صرتاطات املتطلبة 
بوزارة  املنوط  الإجراءات  ومنها  بالبناء  له  للرتاخي�ص  الإدارية  اجلهات  من 
 ، مبا�صرتها  م�صقط  ببلدية  املنوط  وتلك   ، توافرها  من  التحقيق  الإ�صكان 
 - بالبناء  له  والرتاخي�ص  املاحية  الر�صومات  اإعتماد  على  اجلهتني  وموافقة 
اإ�صتيفائه لأى من هذه  امل�صتاأنف ملا يثبت قيام جاره بالبناء دون  عدم تقدمي 
ال�صروط - ل يكون ثمة جتاوز ميكن ن�صبته جلهة الإدارة �صواء متثلت فى وزارة 
اإ�صتعمال  اإ�صاءتها  اأو فى بلدية م�صقط وهو ماينفى عن جهة الإدارة  الإ�صكان 
�صلطتها اأو اخلروج بها عما قرره القانون - كون اأر�ص امل�صتانف واأر�ص جاره 
كالهما مملوكة ملكية خا�صة ولي�صت منحا من الدولة ويرتتب عليه اأن موقع 
كال منهما هو الذى يحدد مزاياه دون ما دخل جلهة الإدارة فى ذلك طاملا اأن 
الأمر مل ي�صل اىل حد منع املالك من اإ�صتعمال ملكه اأو حجب الهواء عنه اأو 
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تعذر الو�صول اإليه وباجلملة اإنتفاء امل�صار غري املالوفة فى اإ�صتعماله مل�صكنه - 

موؤدى ذلك : اأن جهة الإدارة مار�صت �صلطتها فى احلدود املخولة لها قانونا .

) حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم  45 ل�سنة 7  ق �ش ال�سادر 
بجل�سة 2007/12/10 ، مج �سنة 2007-2008 �ش 128 (

-------------------------------------------

– �صند  الإرتداد  بالبناء فى م�صاحة  – الت�صريح  – ارتداد  بناء  – تراخي�ص 
م�صروعيته:

وحيث اإنه من امل�صتقر عليه فقها وق�صاًء اأن التعوي�ص هو الأثر الذي يرتتب 
ال�صببية  وعالقة  وال�صرر  اخلطاأ  وهي  املدنية  امل�صوؤولية  اأركان  توافر  على 
خطاأ  وجود  ثبت  اإذا  ت�صرفاتها  عن  الإدارة  جهة  م�صوؤولية  فتتحقق   ، بينهما 
ال�صببية بني ذلك  ، وقامت عالقة  اإحلاق �صرر بالغري  اإىل  اأدى   ، من جانبها 
اجلهة  جتاه  امل�صوؤولية  هذه  ثبتت  فاإذا   ، الغري  اأ�صاب  الذي  وال�صرر  اخلطاأ 
انتفت  اإذا  اأما   ، اأ�صابه  الذي  ال�صرر  عن  امل�صرور  بتعوي�ص  التزمت  الإدارية 
تلك امل�صوؤولية لعدم توافر كل اأو بع�ص اأركانها ، فتنتفي معه م�صوؤولية اجلهة 
برف�ص  الق�صاء  احلالة  هذه  يف  ويتعني   ، به  املطالب  التعوي�ص  عن  الإدارية 
الدعوى . وبتطبيق ما تقدم على احلالة املاثلة يتبني اأن بلدية بركاء التابعة 
لوزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه )امل�صتاأنفة الثانية( �صرحت للمواطن/ 
اإباحة  امل�صتاأنف �صدها( مبوجب  البلو�صي )جار  �صاكر  اأميتان بن  يارجان بن 
ميلكها  التي  الأر�ص  قطعة  على  منزل  ببناء   ،  2009/309 رقم  كربى  بناء 
الالزمة  امل�صتندات  تقدميه  بعد  وذلك   ، بركاء  بولية  الرمي�ص  مبنطقة 
واخلرائط امل�صتوفية لال�صرتاطات الفنية املعتمدة ، ومن بينها خارطة املـوقع 
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العام املعتمدة من دائرة التخطيط وامل�صاحة باملديرية العامة لالإ�صكان ملنطقة 
جنوب الباطنة ، والتي تو�صح حدود بناء املنزل على تلك الأر�ص ، ومن بينها 
اإقامة مطبخ خارجي بدون ارتداد مع جزء من �صور منزل امل�صتاأنف �صدها ، 
فيكون ت�صرف البلدية مبنح املواطن املذكور اإباحة البناء وفقا لال�صرتاطات 
امل�صار اإليها قد �صدر �صحيحا ومتفقا مع الإجراءات املعمول بها يف هذا ال�صاأن 
خريطة  اعتماد  على  العرتا�ص  دون  لالإباحة  اإ�صدارها  ذلك  من  ينال  ول   ،
املوقع العام باإلغاء ارتداد جزء من اأحد جوانب الأر�ص حمل البناء ملخالفته 
لالرتدادات املبينة بالر�صم امل�صاحي لهذه الأر�ص ، اإذ اأن ذلك العتماد قد �صدر 
من جهة التخطيط املخت�صة بـوزارة الإ�صكان، وهو يعد مبثابة تعديل للر�صم 
امل�صاحي لالأر�ص تلتزم البلدية املخت�صة بالأخذ به ، تنفيذا للتعميم الإداري 
رقم 91/8 )املرفق مبلف الدعوى( ال�صادر بتاريخ 1991/8/11م من مدير عام 
ال�صوؤون الفنية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه اإىل مديري البلديات 
بالتو�صيات  ، واملرفق به حم�صر اجتماع  ال�صلطنة  املختلفة مبناطق ووليات 
من  واملت�صمنة   ، الإ�صكان  ووزارة  الأخرية  الوزارة  بني  بها  العمل  على  املتفق 
بني ما ت�صمنته البند )5( املتعلق با�صرتاطات التخطيط وحالت اعتماد املوقع 
العام دون تغيـري الـر�صم امل�صاحـي لالأر�ص ، حيث ق�صمت تلك ال�صرتاطات اإىل 
ا�صتـراطات رئي�صيـة  كال�صتعمال والرتفاع ، وهذه ل بد من اللتزام بها ح�صبما 
هو وارد بالر�صم امل�صاحي ، وا�صرتاطات اأخرى ثانوية كالرتدادات ون�صبة البناء 
مدير  قبل  من  العام  املوقع  خرائط  باعتماد  جتاوزها  حال  يف  يكتفى  وهذه   ،
دائرة التخطيط املخت�ص اأو نائب مدير عام تخطيط املدن وامل�صاحة اأو مدير 
عام تخطيط املدن وامل�صاحة ، دون تغيري الر�صم امل�صاحي لالأر�ص املطلوب البناء 
تعديل  قرار  يكون  وعليه   ، الدعوى  للحالة حمل  بالن�صبة  ما مت  وهو   ، فيها 
م�صاحة الرتداد من قبل وزارة الإ�صكان قد �صدر يف اإطار ال�صلطة التقديرية 
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هذا  يف  �صلطتها  ا�صتعمال  اإ�صاءة  يثبت  ومل   ، الفنية  الناحية  من  لها  املخولة 
اجلانب ، ل �صيما واأن هذا الإجراء معمول به منذ فرتة طويلة يف كافة مناطق 
وا�صتفاد منها   ، ت�صري على اجلميع  واأ�صبح قاعدة عامة   ، ال�صلطنة  ووليات 
الكثري من اأ�صحاب املنازل يف حالت البناء املماثلة ، وبالتايل ل يوجد ما يربر 
حرمان جار امل�صتاأنف �صدها من احل�صول على تلك الرخ�صة دون غريه عمال 
مببداأ امل�صاواة الذي يقت�صي توحيد املعاملة بني اجلميع ، كما اأنه تطبيقا لهذا 
املبداأ ميكن للم�صتاأنف �صدها ال�صتفادة من تلك القاعدة اإذا ما رغبت يف ذلك 

وا�صتوفت ال�صروط املقررة .

اإ�صدار  عند  امل�صتاأنفتني  الوزارتني  خطاأ  انتفاء  تقدم  مما  يت�صح  اإنـه  وحيث 
قراريهما ال�صادرين يف هذا ال�صاأن ، فينتفي بذلك اأحد اأركان امل�صوؤولية املوجبة 
 ، امل�صتاأنف �صدها  تدعيه  الذي  ال�صرر  ركن  يغني عن بحث  ، مما  للتعوي�ص 
ف�صال عن اأنه واإن وقع بع�ص هذا ال�صرر اإل اأنه من الأ�صرار املحتملة واملاألوفة 
يف حالت البناء املتجاورة بني املنازل ، وبالتايل تكون دعوى امل�صتاأنف �صدها 
غري قائمة على اأ�صا�ص �صحيح من الواقع اأو القانون ، الأمر الذي يتعني معه 

الق�صاء برف�ص الدعوى .

وحيث اإن احلكم امل�صتاأنف انتهى اإىل نتيجة مغايرة ملا انتهت اإليه هذه الدائرة 
على النحو �صالف الذكر ، فيكون قـد اأخطاأ يف تطبيق القانون وتقدير الوقائع 

، متعينا اإلغاوؤه والق�صاء جمددا برف�ص الدعوى مو�صوعا .

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في الإ�ستئناف رقم 179 و200 ل�سنة  10  ق . 
�ش ال�سادر بجل�سة 2010/6/21 ، مج �سنة 2009-2010 �ش426(

---------------------------------------------
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دعوى – اإثبات خبري اإلتفات املحكمة عن طلب ندب خبري ل يعد اإخالل بحق 
الدفاع :

اإن القرار الوزاري رقم )88/163( ب�صاأن تق�صيم الأرا�صي املعدة للبناء  وحيث 
ين�ص يف املادة )1( على اأن : “ يف تطبيق اأحكام هذا القرار تطلق كلمة تق�صيم 
على كل جتزئة لقطعة اأر�ص اإىل عدة قطع بق�صد عر�صها للبيع اأو للمبادلة اأو 

للتاأجري اأو للتعمري اأو غري ذلك “ .

ويف املادة )3( على اأن : “ يجب اأن يتوفر لكل قطعة الدخول املبا�صر من حرم 
اأحد ال�صوارع اخلا�صة بالتق�صيم اأو التي كانت قائمة من قبل “ .

ويف املادة )4( على اأن : “ يراعى يف حتديد عر�ص الطرق الواردة يف اأي تق�صيم 
ما يحتمل من ازدياد ال�صكن وحركة املرور اأو من العتبارات املت�صلة بالعمران 
يف املدن والقرى يف املنطقة التي يقع فيها التق�صيم ويف املناطق املجاورة له “.

ويف املادة )5( على اأن : “ على جهات التخطيط خ�صم ن�صبة اخلدمات الالزمة 
لكل قطعة اأر�ص تخ�صع لأحكام هذا القرار على اأّل تزيد على 30%من امل�صاحة 
الكلية ، واإذا راأت جهات التخطيط زيادة ن�صبة اخل�صم عن الن�صبة امل�صار اإليها 

يف هذه املادة يتعني عليها بيان �صبب ذلك “.

ويف املادة )6( على اأن : “ يجب اأن تكون امل�صاحة املخ�ص�صة لن�صبة اخلدمات من 
امل�صاحة الأ�صلية ال�صادرة بها �صند امللكية “.

وين�ص القـرار الوزاري رقم )2004/160( يف املـادة )الأوىل/ج/3( على اأن : “ 
اأن يوفر التق�صيم املعد متطلبات احلد الأدنى للخدمات وم�صاحات القطع وفقاً 

للمعدلت والأ�ص�ص التخطيطية املعمول بها بالوزارة “.
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وحيث اإنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع املاثل – وملا كان الثابت من الأوراق 
 )173/01/018/28/4( رقم  الزراعية  الأر�ص  قطعة  ميتلك  امل�صتاأنف  اأن   –
الكائنة بولية نزوى مبنطقة حيل فرق مب�صاحة )21000م2( بنظام ا�صتحقاق 
الأرا�صي الزراعية ، و�صدر بها �صند ملكيــة بتاريخ 1999/12/15م ، ونظراً لتاأثر 
هذه املزرعة باإن�صاء ال�صارع املزدوج )اإزكي / نزوى( فقد مت ا�صتقطاع م�صاحة 
م�صاوية  مب�صاحة  عنها  تعوي�صه  ومت   ، الإجمالية  م�صاحتها  من  )6000م2( 
وبتاريخ   ، 2006/9/6م  بتاريخ  لالأر�ص  جديد  م�صاحي  ر�صم  اعتماد  ومت   ،
2006/11/9م �صدر �صند ملكية لالأر�ص مب�صاحة )21000م2( ، ويف غ�صون عام 
اإىل الوزارة امل�صتاأنف �صدها لتغيري ن�صاط جزء  2008م تقدم امل�صتاأنف بطلب 
مب�صاحة  التجاري  ال�صكني  لال�صتعمال  الزراعي  ال�صتعمال  من  الأر�ص  من 
وبتاريخ   ، 2010/4/11م  بتاريخ  الطلب  على  املوافقة  متت  وقد   ، )7000م2( 
التجاري  ال�صكني  الأر�ص  لقطعتي  امل�صاحي  الر�صم  اعتماد  مت  2010/10/12م 
2011/1/3م  وبتاريخ   ، )11974م2(  مب�صاحة  والزراعية  )7000م2(  مب�صاحة 
�صدر �صند امللكية لقطعتي الأر�ص ، وعليه – واحلال كذلك – تكون امل�صاحة 
لزمة  خدمات  كن�صبة  )2026م2(  لالأر�ص  الإجمالية  امل�صاحة  من  امل�صتقطعة 
لالأر�ص ال�صكني التجاري مبا ت�صمله من طرق ومداخل وخمارج لالأر�ص وكذا 
مواقف لل�صيارات، بواقع )10%( من م�صاحة الأر�ص الإجمالية ، وهي يف حدود 
رقـم  الوزاري  القرار  )5( من  املادة  عليها يف  املن�صو�ص  قانوناً  املقررة  الن�صبة 

)88/163( امل�صار اإليها �صلفاً .   

الأر�ص  لقطعتي  امل�صاحي  الر�صم  باعتماد  فيه  املطعون  القرار  يكون  ثم  ومن 
 ، والقانون  الواقع  و�صحيح  متفقاً  �صببه  على  قائماً  �صدر  قد  الدعوى  حمل 

ويكون الطعن عليه غري قائم على ما يربره خليقاً بالرف�ص .
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قامت  الذي  لالأر�ص  امل�صاحي  بالر�صم  امل�صتاأنف  مت�صك  ذلك  من  ينال  ول 
ال�صلطاين  للمر�صوم  اإنه وفقاً  ، حيث  بناء على طلبه  امليدانية  باإعداده �صركة 
التنظيمي  هيكلها  واعتماد  الإ�صكان  وزارة  اخت�صا�صات  بتحديد   2008/3 رقم 
فاإن الوزارة هي املخت�صة باإعداد الر�صومات امل�صاحية للوحدات العقارية ، ول 
اإلزام على الوزارة  يعتد باأي ر�صم م�صاحي تقوم به اأي جهة اأخرى ، وعليه ل 
ال�صركة  قبل  من  املعد  لالأر�ص  امل�صاحي  الر�صم  اعتماد  يف  �صدها  امل�صتاأنف 

املذكورة .

اأ�صاب �صحيح  اإن احلكم امل�صتاأنف انتهى اإىل ذات النتيجة ، فيكون قد  وحيث 
حكم القانون ، مما يتعني تاأييده ، ورف�ص الطعن عليه . 

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في الإ�ستئناف رقم 586 ل�سنة  11  ق . �ش 
ال�سادر بجل�سة 2011/12/12 ، مج �سنة 2011-2012 �ش123(

-------------------------------------------

عقد اإدارى – تجديده اأو اإنهائه من �سالحية الجهة الإدارية المتعاقدة ، وفقا 
لما تراه محققا للم�سلحة العامة :

فوفقا لن�ص املادة )3( من العقد حمل الدعوى “ ي�صري هذا العقد ملدة عام 
يبداأ من 2006/12/2م وينتهي يف 2007/12/1م ويتجدد تلقائياً ملدة عام ما مل 
ُيخطر اأحد الطرفني برغبته عدم التجديد “ ، كما تن�ص املادة )4( على اأن : “ 
يكون للطرف الأول احلق يف اإنهاء هذا العقد كلياً اأو جزئياً وب�صرط اأن ُيخطر 
الطرف الثاين قبل �صهر من التاريخ املحدد لالنتهاء “ ، وتن�ص املادة )5( على 
اأن “ يقوم الطرف الثاين ) ال�صركة امل�صتاأنفة ( ب�صيانة وت�صغيل املزارع املذكورة 
واحلفاظ على املوجودات داخل املزارع وفقا ملح�صر احل�صر املتفق عليه واختبار 
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وفح�ص املوجودات واملعدات ملعرفة مدى فاعليتها “ .

وي�صتفاد من الن�صو�ص امل�صار اإليها ومن اأوراق الدعوى اأن العقد املذكور هو يف 
حقيقته عقد ت�صغيل و�صيانة ملزارع الرمي�ص بولية بركاء بهدف املحافظة على 
تدعي  كما  ا�صتثمار  عقد  ولي�ص  خمتلفة،  ومعدات  مزروعات  من  موجوداتها 
اإعادة  النتهاء من  وذلك حلني  املدة  اأنه عقد حمدد  كما   ، امل�صتاأنفة  ال�صركة 
من  اأمالكهم  املتاأثرة  املواطنني  على  وتوزيعها  املزارع  تلك  اأرا�صي  تخطيط 
تنفيذ طريق الباطنة ال�صاحلي ، فهو ي�صري ملدة عام واحد يتجدد تلقائيا ملدة 
اأنه يحق  اإل   ، عام اآخر ما مل ُيخطر اأحد الطرفني برغبته يف عدم التجديد 
لوزارة الإ�صكان اإنهاء هذا العقد كلياً اأو جزئياً ب�صرط اأن ُتخطر الطرف الثاين 

قبل �صهر من التاريخ املحدد لنتهائه .

وبتطبيق ما تقدم على احلالة املاثلة يتبني اأن الوزارة امل�صتاأنف �صدها �صبق اأن 
ال�صركة  الدعوى مقابل ح�صول  العقد مو�صوع  امل�صتاأنفة  ال�صركة  اأبرمت مع 
على مبلغ )900ر.ع( ت�صعمائة ريال �صهرياً وجميع اإنتاج املزارع املذكورة ، على اأن 
تكون مدة هذا العقد عام واحد تبداأ من 2006/12/2م وتنتهي يف 2007/12/1م 
، ثم مت جتديده ملدة عام اآخر ينتهي يف 2008/12/1م ، وبتاريخ 2008/8/28م 
– اأي قبل انتهاء العقد بثالثة اأ�صهر تقريباً – اأخطرت وزارة الإ�صكان ال�صركة 
العقد من جانب  اإنهاء هذا  ، فيكون  العقد  امل�صتاأنفة بعدم رغبتها يف جتديد 
الوزارة املذكورة ب�صفتها الطرف الأول فيه لي�ص اإل ا�صتعماًل حلقها امل�صروع 
املن�صو�ص عليه باملادة )4( من العقد �صالفة الذكر ، وبالتايل يكون ت�صرفها يف 
هذا ال�صاأن متفقا مع اأحكام هذا العقد باعتباره �صريعة املتعاقدين ، ويدخل يف 
اإطار �صلطتها التقديرية ، اإذ اأن اأمر جتديد العقد اأو اإنهائه هو من �صالحيات 
 ، العامة  للم�صلحة  حمققاً  تراه  ملا  وفقاً  متار�صها  املتعاقدة  الإدارية  اجلهة 



- 114 -

قوانين البيئة والقوانين البحرية وقوانين االتصاالت وقوانين 
حقوق الملكية وحماية التراث وقوانين التعدين وتنظيم التعليم

ويكون قرارها فـي هـذا ال�صاأن م�صروعـا ما مل يثبت اإ�صاءتها ل�صتعمال �صلطتها 
عقودها  اإنهاء  يف  احلق  الإدارية  للجهة  اأن  ق�صاًء  عليه  امل�صتقر  من  اأنه  كما   ،
حتى  العامة  امل�صلحة  تقت�صيه  ذلك  اأن  قدرت  متى  املنفردة  باإرادتها  الإدارية 
ولو مل يرتكب املتعاقد معها اأي خطاأ ، ويف هذه احلالة ل يحق للطرف الآخر 

املتعاقد معها اإل طلب التعوي�ص اإن كان لذلك مقت�صى .  

العقد  اإنهاء  يف  حقها  ا�صتعملت  �صدها  امل�صتاأنف  الوزارة  اأن  الثابت  اإن  وحيث 
ا�صتنادا اإىل املادة )4( منه، ول�صبب تقت�صيه امل�صلحة العامة وهو اإعادة تخطيط 
اأر�ص املزارع مو�صوع الدعوى لتوزيعها على املواطنني املتاأثرة اأمالكهم بطريق 
الباطنة ال�صاحلي ، وبعد اأن راعت اإخطار ال�صركة امل�صتاأنفة قبل املهلة املحددة 
انتهاء  بعد  اإ�صافية  مهلة  منحتها  ثم   ، اأو�صاعها  لرتتيب  كاف  بوقت  بالعقد 
العقد تنتهي يف 2009/1/1م جلني حم�صول علف احل�صائ�ص ، فيكون قرارها 
قبل  فيه من  الطعن  ويكون   ، الإداري �صحيحا  بالعقد  املت�صل  ال�صاأن  يف هذا 

ال�صركة امل�صتاأنفة يف غري حمله ول اأ�صا�ص له من القانون جديرا برف�صه .

وحيث اإن احلكم امل�صتاأنف انتهى اإىل ذات النتيجة التي انتهت اإليها هذه الدائرة 
، فيكون قد اأ�صاب �صحيح حكم القانون جديرا بتاأييده ورف�ص هذا ال�صتئناف 

 )حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم  86 ل�سنة 9  ق ال�سادر 
بجل�سة 2009/6/22 ، مج �سنة 2008-2009 �ش491(

-------------------------------------------------

المادة )1( من القرار الوزاري رقم 2000/48 باإ�سدار لئحة تنظيم المباني

اأمالك الدولة العامة- طرق و�سكك- ل يجوز المتداد عليها 
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ة ب�صحب القرارات الإداريَّة التي ا�صتقر  وحيث اإنَّه لأجل اإعمال الأحكام اخلا�صَّ
عليها الفقه والق�صاء الإداري ينبغي الف�صل يف م�صروعيَّة القرار املطعون فيه 
اأنَّ  ر  املقرَّ من  اأنَّه  اإذ   ، والباطلة  ال�صليمة  القرارات  �صحب  اأحكام  لختالف  ؛ 
القرارات الإدارية التي توّلد حقاً اأو مركزاً �صخ�صياً لالأفراد ل يجوز �صحبها يف 

اأي وقت متى �صدرت �صليمة.

وحيث اإنَّه عن القرار امل�صحوب باملوافقة على منح المتداد لقطعة الأر�ص رقم 
ر  )41( اململوكة للورثة امل�صتاأنف �صدهم ؛ فاإنَّ الوزارة يف ال�صتئناف املاثل تربِّ
قرارها ال�صاحب ا�صتناداً اإىل اأنَّ المتداد وقع على اأر�ٍص ذات نفع عام عبارة عن 
، ف�صاًل عن عدم موافقة جريان  التمديد فيه  طريق ؛ الأمر الذي ل يجوز 

هم على هذا المتداد . امل�صتاأنف �صدَّ

فت يف حكٍم لها الطريق اأو ال�صكة يف �صوء ما  وحيث اإنَّ هذه املحكمة �صبق واأن عرَّ
ن�صت عليه املادة )1( من القرار الوزاري رقم 2000/48 باإ�صدار لئحة تنظيم 
من  للمدينة  الهيكلي  ط  املخطَّ على  مبنيَّ  �صارع  اأي  هو  الطريق  باأنَّ  املباين، 
ة فهي ممرات للم�صاة اأو لعدد حمدود  ا ال�صكَّ اأجل م�صار ال�صيارات اأو امل�صاة ، اأمَّ
كك ُتعدُّ من اأمالك  رق وال�صِّ من ال�صيارات ، ويتَّ�صح من هذا التَّعريف اأنَّ الطُّ
ولة العامة املخ�ص�صة للمنفعة العامة للجمهور ، �صواء مت هذا التخ�صي�ص  الدَّ
بقانون ، اأو مت تخ�صي�صه بالفعل باأن تكون ال�صكة اأو الطريق قد تواتر النا�ص 

على ا�صتخدامه وا�صتقر تخ�صي�صه فعليا للنفع العام . 

امل�صاحي  الر�صم  من  يتبنيَّ  الدعوى  مو�صوع  على  ذلك  بتطبيق  اإنَّه  وحيث 
�صمن  تقع  عوى  الدَّ حمل   )41( رقم  الأر�ص  اأنَّ  الدعوى  مو�صوع  لالأر�ص 
م�صاحة  لها   املجاورة   )40( رقم  الأر�ص  وبني  بينها  ويف�صل  �صكني  ط  خمطَّ
تنغلق بحدود الأر�ص رقم )37( ، دون وجود ُطرق اأو �صَكك توؤدي اإىل الأرا�صي 
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على  المتداد  ورد  فقد  وبالتايل   ، الأرا�صي  لباقي  مدخاًل  لتكون  الأخرى 
الطرق  تعـريف  اإليه  ين�صرف  الذي  باملفهــوم  طريقاً  تعدُّ  ل  ف�صاء  م�صاحة 
وال�صكك �صالف الذكــر ، فالأر�صيني )37و40( يقع كلٌّ منهما على �صارع، ف�صاًل 
ارعني  عن اأنَّ التمديد مل ي�صمل كامل امل�صاحة وظلَّت بها خمارج توؤدي اإىل ال�صَّ
ـ وهو ما مل جتادل فيه  اأو�صح الورثة يف مذكرة ردهم على ال�صتئناف  ، وقد 
الوزارة امل�صتاأنفة ـ اأنَّ امل�صاحة الفا�صلة بني الأر�ص رقم 40 ورقم41 هي 11مرتاً 
، والمتداد 1،8مرت واملتبقي 9،2مرت وهذه امل�صاحة تكفي لوقوف ثالث �صيارات 
. ومن جانب اآخر فقد اأبدت دائرة مياه الداخلية عدم ممانعهتا وكذلك ال�صركة 
اأو كابالت هاتف يف  اأيَّة م�صارات  اأفادت بعدم وجود  العمانية لالت�صالت فقد 
ال�صادر مبنح  القرار  اأنَّ  اإىل  املحكمة  تنتهي معه هذه  الذي  الأمر  ؛  المتداد 
المتداد  للم�صتاأنف �صدهم هو من القرارات الإدارية امل�صروعة التي تتَّخذها 
ع  وزارة الإ�صكان �صمن نطاق �صلطتها التقديريَّة ، ومن ثم ل ي�صوغ لها التذرُّ

هم بعد اإ�صدارها لقرار �صليم. باعرتا�ص جريان امل�صتاأنف �صدَّ

�صليماً  قد �صدر  فيه  املطعون  القرار  فاإنَّ  ؛  م  تقدَّ ما  وبالبناء على  اإنَّه  وحيث 
حب من قبل  ن من ال�صَّ ؛ وبذلك فاإنَّه مبوجب الأحكام ال�صابق ذكرها يتح�صَّ
ة القرار املطعون  الوزارة امل�صتاأنفة؛ الأمر الذي يتعنيَّ معه الق�صاء بعدم �صحَّ
بتاريخ2008/6/26م  ادر  ال�صَّ القرار  ب�صحب  2009/3/7م  بتاريخ  ادر  ال�صَّ فيه 

هم المتداد مو�صوع الدعوى. باملوافقة على منح امل�صتاأنف �صدَّ

التي  النتيجة  مع  تتالقى  ا  اإمنَّ املاثل  احلكم  حم�صلة  اأن  ثبت  واإذ  اإنَّه  وحيث 
 ، القانون  حكم  و�صحيح  متفقاً  �صدر  قد  يكون  فاإنَّه  امل�صتاأنف  احلكم  انتهى 

عن عليه غري قائٍم على �صنٍد �صحيح من القانون خليقاً بالرف�ص. ويكون الطَّ

 )حكم محكمة الق�ساء الإدارى فى ال�ستئناف رقم 23ىل�سنة 10 ق.�ش ال�سادر 
بجل�سة 2010/2/15م ، مج 2010/2009 �ش196 (



الفتاوى القانونية الصادرة عن 
وزارة الشؤون القانونية

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�ساأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )1(

الفتوى الأوىل :

اإن املادة ) 1 ( من املر�صوم ال�صلطاين رقم 80/5 باإ�صدار قانون الأرا�صي لعام 
1980 تن�ص على اأنه » ي�صتفيد باأحكام هذا القانون الأفراد املتمتعون باجلن�صية 
العمانية وحدهم ول ي�صتفيد بها الأجانب اأو ال�صركات حتى العمانية منها اإل 

ما ا�صتثنى منها مبر�صوم �صلطاين خا�ص وطبقا لأحكامه »

متليك  نظام  باإ�صدار   89/48 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  من   )  2  ( املادة  وتن�ص 
ال�صقق والطبقات على اأنه » ا�صتثناء من اأحكام قانون الأرا�صي امل�صار اإليه يجوز 
لل�صركات اململوكة بالكامل لعمانيني متلك الأرا�صي لإقامة مبان عليها بق�صد 

متليكها »

اململوكة  ال�صركات  ا�صتفادة  فاإن  املذكورتني  املادتني  عبارة  ل�صريح  وطبقاً 
بالكامل لعمانيني من متلك الأرا�صي لإقامة مبان عليها بق�صد متليكها قد 
وردت على �صبيل ال�صتثناء من اأحكام قانون الأرا�صي لعام 1980 امل�صار اإليه ، 
ومن امل�صلم به اأن ال�صتثناء ل يقا�ص عليه ول يتو�صع فى تف�صريه واإمنا يقت�صر 
حكمه على ما ورد ب�صاأنه ، ومن ثم فال ت�صتفيد منه البنوك اململوكة بالكامل 
لعمانيني بالرغم من كونها �صركات اإذ اأن ا�صتظهار و�صف ال�صركة فى البنوك 
قيا�ص  وهو   ، لعمانيني  بالكامل  اململوكة  ال�صركات  على  لقيا�صها  هو  املذكورة 

ممتنع فى هذه احلالة .

ومن جهة اأخرى فال ريب اأنه ي�صرتط - حتى بالن�صبة اإىل ال�صركات اململوكة 
بالكامل لعمانيني - اأن تكون اإقامة املباين واأعمال املقاولت �صمن الأغرا�ص 
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امل�صرح بها لل�صركة مما ل يندرج - وي�صتحيل اأن يندرج - �صمن العمل امل�صريف 
الذي يرخ�ص للبنوك مبمار�صته وذلك بح�صب تعريفه املن�صو�ص عليه باملادة 
)  ....  (  من القانون امل�صريف لعام 1974 مما تغدو معه ا�صتفادة البنوك من 
ال�صتثناء املن�صو�ص عليه باملادة ) 2 ( من املر�صوم ال�صلطاين رقم 89/48 امل�صار 
اإليه غري جائزة قانونا ، وبالن�صبة اإىل ال�صركات اململوكة بالكامل لعمانيني فاإن 
ا�صتفادة هذه ال�صركات بدورها من ال�صتثناء املذكور رهينة بال�صرورة اأن يكون 
ن�صاط اإقامة املباين واأعمال املقاولت عموما يندرج �صمن الأغرا�ص امل�صرح بها 
لل�صركة فاإن مل يكن م�صرحا به فاإنه ل يت�صنى ا�صتفادتها من ال�صتثناء املذكور 
الأغرا�ص  اإىل  الن�صاط  هذا  لإ�صافة  قانونا  املقررة  الإجراءات  اتخاذ  بعد  اإل 

امل�صرح بها لل�صركة .

ل  لعمانيني  بالكامل  اململوكة  البنوك  اأن  يت�صح  فاإنه  تقدم  ما  على  وتاأ�صي�صا 
ال�صلطاين  املر�صوم  من   )  2  ( باملادة  عليه  املن�صو�ص  ال�صتثناء  من  ت�صتفيد 
بالكامل  اململوكة  ال�صركات  ل�صتفادة   ي�صرتط  واإنه   ، اإليه  امل�صار   89/48 رقم 
اأو اأعمال املقاولت  اإقامة املباين  اأن يكون ن�صاط  لعمانيني من هذا ال�صتثناء 
عموما �صمن الأغرا�ص امل�صرح بها لل�صركة فاإن مل يكن م�صرحا به فاإنه يلزم 
املذكور  الن�صاط  لإ�صافة  املقررة  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  منه  ل�صتفادتها 

اإىل الأغرا�ص امل�صرح بها لل�صركة .

) فتوى رقم : و �ش ق / م و / 8 / 1 /411 /95 فى 1995/4/17 (

---------------------
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الفتوى الثانية :

با�صتقراء ن�صو�ص واأحكام قانون الأرا�صي  رقم 80/5 يبني اأن امل�صتفيدين 
من هذا القانون هم الأفراد املتمتعون باجلن�صية العمانية وحدهم ، ول ي�صتفيد 
بها الأجانب اأو ال�صركات حتى العمانية منها اإل ما ا�صتثنى منها مبر�صوم خا�ص 
وطبقا لأحكامه ) مادة 1 ( ، واإن جميع اأرا�صي ال�صلطنة مملوكة للدولة فيما 
عدا الأرا�صي  امل�صتثناة بن�ص خا�ص يف هذا القانون وهى تلك الأرا�صي التي 
الدولة الأمالك  اأمالك  اأن ت�صتثنى من  املادة )8( عندما ن�صت على  حددتها 
اأو ميلك لهم طبقا لأحكام   ، العمانيني  تثبت ملكيته لالأفراد  ، وما  املوقوفة 

هذا القانون .

وتناول الق�صم الأول من الف�صل الثاين من الباب الثالث من القانون 
الأحكام املنظمة للملكية الفردية يف الأرا�صي غري الزراعية ، فحددت العماين 
الذي يعد مالكا لالأر�ص مبنية كانت اأو خالية ، ومن له - من العمانيني -  حق 
له  وكذلك من   ، يتملكها  التي  وامل�صاحة  ال�صكن  لغر�ص  املبنية  الأر�ص  متلك 
من هوؤلء احلق يف متلك الأر�ص وما اأقيم عليها من من�صاآت يف الأرا�صي  التي 
ت�صتغل لأغرا�ص غري �صكنية ، وبينت تلك الأحكام �صروط التملك يف كل من 

احلالت ال�صابقة واإجراءات اإثبات امللكية وت�صجيلها .

وملا كان القانون قد اأجاز الت�صرف يف اأمالك الدولة اخلا�صة للعمانيني 
و�صروطه  ذلك  منه حالت   19 اإىل   17 املواد من  اأوردت  لذلك  لأحكامه  طبقا 
اأو توؤجر  اأن متلك  اأن للوزارة  ، ون�صت على  بالن�صبة لالأرا�صي غري الزراعية 
قطعة اأر�ص لكل عماين اجلن�صية يتقدم اإليها بطلب لذلك على اأن يتم التمليك 
اأو التاأجري طبقا لالإجراءات وال�صروط التي حتددها الالئحة التنفيذية ، على 
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اأن تعطى الأولوية يف توزيع الأرا�صي لأهل املنطقة التي تقع فيها الأرا�صي ، 
اأعلن عنها  اأن ي�صتعملها يف الغاية التي  اأر�ص عليه  واإن كل من ميتلك قطعة 
باأن ت�صرى  املــادة ) 20( وت�صمنت حكما يق�صى  التقدم بطلبه ثم جاءت  عند 
على الأرا�صي الزراعية جميع الأحكام اخلا�صة باإثبات ملكية الأرا�صي الزراعية 
وت�صجيل ملكيتها كما وردت يف الق�صم الأول من الف�صل الثاين �صالف الذكر ، 
كما جاءت املادة )25 ( بحكم عام يق�صى باأنه ل يعتد مبلكية اأر�ص مهما كانت 
اإذا مت  اإل  له ومهما كان م�صدر ملكيتها  الذي خ�ص�صت  الغر�ص  اأو  طبيعتها 

ت�صجيلها لدى الوزارة.

 80/5 رقم  الأرا�صي  قانون  اأحكام  لبع�ص  ال�صابق  العر�ص  من  ويت�صح 
غريهم  دون  العمانيني  الأفراد  يف  وح�صرهم  باأحكامه  امل�صتفيدين  حدد  اأنه 
اأو ال�صركات ولو كانت عمانية واإذا كان القانون قد جاء بقاعدة  من الأجانب 
على  حدد  اأنه  اإل   ، للدولة  مملوكة  ال�صلطنة  اأرا�صي  جميع  اأن  مفادها  عامة 
�صبيل احل�صر ما يرد على هذه القاعدة من ا�صتثناءات و�صع لكل منها اأحكاما 
خا�صة فقد ا�صتثنى القانون من قاعدة ملكية الدولة جلميع اأرا�صي ال�صلطنة 
الأرا�صي املوقوفة ، والأرا�صي  التي تثبت ملكيتها لالأفراد العمانيني ، وتلك 

التي متلك لهم طبقا لأحكامه .

جاءت   ، العمانيني  لالأفراد  ملكيتها  تثبت  التي  لالأرا�صي  وبالن�صبة 
متعلقة  للقانون  التنفيذية  الالئحة  يف  ورد  مبا  مكملة  بها  اخلا�صة  الأحكام 
ب�صروط التملك وكيفية اإثباته ، وت�صجيل ملكية الأر�ص اإذا ما انتهى البحث 

اإىل ثبوتها .

اأحكامها  وردت  فقد   ، متلكها  يجوز  التي  الدولة  باأرا�صي  يتعلق  وفيما 
اخلا�صة منظمة لإجراءات وقواعد هذا التمليك و�صروطه ومن اأهمها اأن يكون 
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التمليك لفرد عماين اجلن�صية بناء على طلب يتقدم به ، واأن  تكون الأولوية 
املطلقة يف ذلك ملن مل يح�صلوا قبل ذلك على اأر�ص من الدولة ، مع التاأكيد 
على حظر ا�صتعمال الأر�ص التي مت متلكيها اإل يف الغر�ص الذي اأورده الطالب 

يف طلبه .

وجاء املر�صوم ال�صلطاين رقم 84/81 بنظام ا�صتحقاق الأرا�صي  احلكومية 
موؤكدا ل�صروط التمليك امل�صار اإليها عندما ن�صت ال�صروط العامة الواردة يف 
الأرا�صي  من  كانت  �صواء  اأر�ص  قطعة  متلك  اأن  للوزارة  اأن  على  النظام  هذا 
ال�صكنية اأو الأرا�صي التجارية وال�صناعية اأو الأرا�صي الزراعية ملن يتقدم اإليها 
بطلب ذلك على اأن يكون مقدم الطلب عماين اجلن�صية اأ�صال اأو م�صى على 
جتن�صه بها ثالث �صنوات ميالدية ، واأل يقل عمره عن اإحدى وع�صرين �صنة 
املراأة  لتمليك  ي�صرتط  كما  لأ�صرته  الوحيد  العائل  اأنه  اأثبت  اإذا  اإل  ميالدية 
ال�صروط  ، كذلك ق�صت  اأو لأ�صرتها  لنف�صها  الوحيد  العائل  تكون  اأن  الأر�ص 
الدولة  اأر�ص من  املطلقة ملن مل يح�صل على  الأولوية  باأن تكون  اإليها  امل�صار 
الرهن قبل  اأو  الإيجار  اأو  الهبة  اأو  بالبيع  الأر�ص  باأى ت�صرف يف  واأل يعتد   ،

ح�صول الطالب على �صند امللكية النهائي. 

ويبدو جليا مما �صبق اأن هناك اأحكاما خا�صة باإثبات امللكية وت�صجيلها 
باجلن�صية  املتمتعني  لالأفراد  الدولة  اأرا�صي  متليك  بجواز  تتعلق  واأخرى 
العمانية ولكل نوع من هذه الأحكام  جمال يف التطبيق بحيث يجرى اإعماله 
يف نطاق وحدود هذا املجال ، دومنا تداخل اأو خلط بني حالت تطبيق اأي من 

نوعى تلك الأحكام اخلا�صة .

وملا كان ما تقدم وكانت الفقرة ) اأول ( من التعديالت التي اأجريت على 
اأحكام القوانني اخلا�صة بالأرا�صي باملر�صوم ال�صلطاين رقم 95/24 تن�ص على 
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اأنه » ا�صتثناء من اأحكام قانون الأرا�صي  ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 80/5 

1 - ت�صتفيد الأ�صخا�ص العتبارية املتمتعة باجلن�صية العمانية واململوكة 
الت�صرفات  باإثبات وت�صجيل  بالكامل ملواطنني عمانيني من الأحكام اخلا�صة 
العقارية الواردة يف القانون امل�صار اإليه كما ي�صتفيد من تلك الأحكام �صركات 
امل�صاهمة العامة التي ميلك العمانيون ما ل يقل عن 51 % من راأ�صمالها ، وفى 
كل الأحوال ل يعترب الت�صجيل نهائيا اإل بعد ا�صتخدام الأر�ص يف الغر�ص الذي 

وافقت عليه وزارة الإ�صكان . 

الأمالك  من  اأكرث  اأو  اأر�ص  قطعة  تاأجري  الإ�صكان  لوزارة  يجوز   -  2
اخلا�صة للدولة لالأ�صخا�ص العتبارية العمانية. 

فاإن مفاد ذلك اأن ال�صتثناء الذي اأتى به املر�صوم ال�صلطاين رقم 95/24 
اإليه اإمنا يتناول- ب�صريح الن�ص وو�صوحه -  الأحكام اخلا�صة باإثبات  امل�صار 
دون   80/5 رقم  الأرا�صي   قانون  يف  الواردة  العقارية  الت�صرفات  وت�صجيل 
غريها من اأحكام ، ومن ثم فال ين�صحب ال�صتثناء - اإعمال ملبداأ عدم التو�صع 
هذه  تبقى  اإذ   ، الدولة  اأرا�صي  بتمليك  اخلا�صة  الأحكام  على   - تف�صريه  يف 
الأحكام مطبقة كما وردت يف القانون امل�صار اإليه ، مبا موؤداه اأن متليك اأرا�صي 
الدولة ل يكون اإل لالأفراد املتمتعني باجلن�صية العمانية دون غريهم ، ويكون 
ا�صتحقاق  نظام  لأحكام  - طبقا  النهائي  امللكية  �صند  على  بعد ح�صولهم  لهم 
الأرا�صي احلكومية  الت�صرف اإىل فرد عماين اأو اإىل من �صدر ب�صاأنهم املر�صوم 

ال�صلطاين رقم 95/24 امل�صار اإليه.

وبذلك يتاأكد اأن الهدف من ال�صتثناء امل�صار اإليه هو متكني الأ�صخا�ص 
عمانيني  ملواطنني  بالكامل  واململوكة  العمانية  باجلن�صية  املتمتعة  العتبارية 
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من   %  51 عن  يقل  ل  ما  العمانيون  ميلك  التي  العامة  امل�صاهمة  و�صركات   ،
راأ�صمالها من اإثبات وت�صجيل ملكية الأرا�صي التي ا�صرتوها من الأفراد ، كما 
يكون لهم اإثبات وت�صجيل غري ذلك من الت�صرفات العقارية التي وردت يف قانون 
الأرا�صي  رقم 80/5 الأمر الذي مل يكن جائزا قبل العمل باملر�صوم ال�صلطاين 
رقم 95/24.  ومن ثم فال ميتد حكم ذلك ال�صتثناء اإىل املبداأ القاطع الذي 
قرره كل من قانون الأرا�صي  ونظام ا�صتحقاق الأرا�صي احلكومية ومقت�صاه 
قائما  املبداأ  هذا  يبقى  اإذ  عماين  لفرد  اإل  يكون  ل  الدولة  اأرا�صي  متليك  اأن 

ومطبقا بال اأي ا�صتثناء ينال منه على التف�صيل �صابق البيان . 

ويخل�ص مما �صبق اإنه  ل يجوز متليك اأرا�صي الدولة املوؤجرة لكل من 
�صركة .... وبنك ..... اإىل م�صتاأجريها .

) فتوى رقم و �ش ق / م و/ م/97/546/1/20 م بتاريخ 1997/5/17م (

) وفى هذا المعنى اأي�سا الفتوى رقم و �ش ق / م و/ 1222/1/8 في 
1997/11/15م(

---------------------

الفتوى الثالثة :

اإن املادة الأوىل من املر�صوم ال�صلطاين رقم 80/5 باإ�صدار قانون الأرا�صي 
قد ن�صت على اأنه » ي�صتفيد باأحكام هذا القانون الأفراد املتمتعون باجلن�صية 
العمانية وحدهم ، ول ي�صتفيد بها الأجانب اأو ال�صركات حتى العمانية منها اإل 

ما ا�صتثنى مبر�صوم �صلطاين خا�ص وطبقا لأحكامه«. 
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وي�صتفاد من ذلك اأنه ميتنع على الأجانب وال�صركات حتى العمانية منها 
�صلطاين  مر�صوم  ي�صدر  مامل  الدولة  اأرا�صي  من  قطعة  اأى  متلك  اأو  تاأجري 
اأبرمت فى عام 1983 فى  الراأي ب�صاأنها  امل�صتطلع  اأن العقود  واإذ   ، با�صتثنائهم 
ظل العمل باملر�صوم ال�صلطاين رقم 80/5 وذلك باملخالفة لأحكامه فاإنها تكون 
باطلة ، ول يغري من بطالنها اأنها جددت عام 1991 باأ�صماء اأع�صاء جمال�ص 
اإدارة ال�صركات التي مت التاأجري لها ، اإذ اأن جتديد تلك العقود على هذا النحو 
�صبق   ( لل�صركات  التاأجري  جتيز  ل  التي  القانون  اأحكام  على  حتايال  يعترب 
لل�صوؤون القانونية اأن انتهت اإىل هذا الراأي بكتابها بتاريخ 1996/2/12 املر�صل 
العقود من خمالفة  �صاب تلك  اإزالة ما  اأثره فى  ينتج  ....( ومن ثم فال  اإىل 
لأحكام القانون ، كذلك ل يغري من بطالن تلك العقود ما ا�صتحدثه املر�صوم 
القوانني اخلا�صة  بع�ص  اأحكام  فى  تعديالت  باإجراء   95/  24 رقم  ال�صلطاين 
بالأرا�صي من اأحكام اأجازت تاأجري الأرا�صي لل�صركات ، اإذ اأن هذه الأحكام طبقا 
للمادة )4( من املر�صوم ال�صلطاين رقم 95/24 امل�صار اإليه ل يعمل بها اإل اعتبارا 
من 95/6/3 ودون اأثر رجعى لها �صابق على هذا التاريخ  ، ومن ثم فتظل تلك 
واإذ كان ذلك فاإنه ل يجوز   ، ال�صابقة على 95/6/3  العقود باطلة فى الفرتة 
حت�صيل الإيجار عنها خالل تلك الفرتة بالفئات املن�صو�ص عليها فى املادتني 
)6( و )7( من القرار الوزاري رقم 83/26، اإذ اأن هذه الفئات ل تنطبق اإل على 
عقود الإيجار ال�صحيحة قانونا ، هذا من ناحية ، ومن ناحية اأخرى ، فاإن عدم 
ال�صابقة على 95/6/3 طبقا  الفرتة  لل�صركات فى  الأرا�صي  تاأجري تلك  جواز 
اأحكام  انطباق  ، لي�ص معناه  اإليه  امل�صار  ال�صلطاين رقم 80/5  املر�صوم  لأحكام 
مقابل  عليهاوحت�صيل  الدولة  باأرا�صي  النتفاع  81/5بتنظيم  رقم  املر�صوم 
النتفاع عنها املحدد باملادة )8( من القرار الوزاري رقم 83/26 واملادة )9( من 
القرار الوزاري رقم 91/5 على نحو ما تقول به الأمانة العامة للرقابة املالية 
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للدولة ، ذلك اأنه بقطع النظر عن اأن حق الإيجار يخول امل�صتاأجر حقا �صخ�صيا 
فى النتفاع بالعني املوؤجرة واأن حق النتفاع املن�صو�ص عليه فى املر�صوم رقم 
81/5 هو حق عيني ب�صريح ن�ص املادة ) 2 ( من هذا املر�صوم ، وبقطع النظر 
اأي�صا عن اأن منح هذا احلق العيني يتم باإجراءات معينة فاإن  حق النتفاع طبقا 
لالأغرا�ص  اإل  منحه  يجوز  ل   81/5 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  من   )1( للمادة 
التي ت�صاعد على حتقيق التنمية القت�صادية لل�صلطنة ، واإذ اإن الثابت اأن عقود 
الأغرا�ص  ب�صاأنها متت لأغرا�ص ل تعترب من قبيل  الراأي  امل�صتطلع  الإيجار 
التي ت�صاعد على حتقيق التنمية القت�صادية لل�صلطنة ، فاإنه ل جمال من ثم 
لنطباق اأحكام املر�صوم ال�صلطاين رقم 81/5 على تلك العقود ، وبالتايل فال 
يجوز حت�صيل مقابل النتفاع عن تلك الأرا�صي وفقا للمادة )8( من القرار 
الوزاري رقم 83/26 واملادة )9( من القرار الوزاري رقم 91/5 ، ح�صبما تقول به 

الأمانة العامة للرقابة املالية للدولة .

احلالة  خ�صو�صية  يف   - العقود  تلك  بطالن  وكان  ذلك  ا�صتبان  واإذ 
املعرو�صة - ترتب علية زوال كل اأثر لها واإرجاع كل �صيء اإىل اأ�صله ، ومقت�صى 
ذلك ولزمه اأحقية وزارة الإ�صكان يف احل�صول على تعوي�ص عادل لقاء النتفاع 
بتلك الأرا�صي كما لو كانت موؤجرة ، وموؤدى هذا �صرورة تقدير هذا التعوي�ص 
على  ال�صابقة  الفرتة  عن  كل  وذلك  الأرا�صي  لتلك  املثل  اإيجار  اأ�صا�ص  على 

. 95/6/3

) فتوى رقم و �ش ق / م و / 97/88/7/22 بتاريخ 1997/1/26 م (

---------------------
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الفتوى الرابعة :

املادة )1( من املر�صوم ال�صلطاين رقم 80/5 باإ�صدار قانون الأرا�صي لعام 1980 
العمانية  باجلن�صية  املتمتعون  القانون  هذا  باأحكام  »ي�صتفيد  اأن  على  تن�ص 
وحدهم ول ي�صتفيد بها الأجانب اأو ال�صركات حتى العمانية منها اإل ما ا�صتثنى 
منها مبر�صوم �صلطاين خا�ص وطبقاً لأحكامه اأو مبوافقة من جاللة ال�صلطان 

بناء على تو�صية من جمل�ص الوزراء » .

وين�ص البند اأوًل من التعديالت ال�صادرة باملر�صوم ال�صلطاين رقم 95/24 على 
اأنه »ا�صتثناًء من اأحكام قانون الأرا�صي ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 80/5 :

واململوكة  العمانية  باجلن�صية  املتمتعة  العتبارية  الأ�صخا�ص  1-ت�صتفيد 
الت�صرفات  باإثبات وت�صجيل  بالكامل ملواطنني عمانيني من الأحكام اخلا�صة 

العقارية الواردة يف القانون امل�صار اإليه . 

كما ي�صتفيد من تلك الأحكام ال�صركات امل�صاهمة العامة التي ميلك العمانيون 
ما ل يقل عن 51% من راأ�صمالها . 

ويف كل الأحوال ل يعترب الت�صجيل نهائياً اإل بعد ا�صتخدام الأر�ص يف الغر�ص 
الذي وافقت عليه وزارة الإ�صكان.«

متلك  ب�صوابط   98/43 رقم  الإ�صكان  وزير  قرار  �صدر   1998/4/26 وبتاريخ 
اأن« يكون متلك  املادة )1( منه على  ، ون�ص يف  للعقارات وت�صجيلها  ال�صركات 
بالكامل  اململوكة  العمانية  العتبارية  لالأ�صخا�ص  وت�صجيلها  العقارات 
العمانيون ما ل يقل عن  التي ميتلك  العامة  امل�صاهمة  ل�صركات  اأو  لعمانيني 
الأ�صخا�ص  اأو  الأفراد  من  ميلكونها  ممن  ال�صراء  بطريق  راأ�صمالها  من   %51
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العتبارية الأخرى »

وتن�ص املادة )2( من هذا القرار على اأن » يقت�صر متلك الأ�صخا�ص العتبارية 
مكاتب  لإقامة  الالزمة  العقارات  على  الأوىل  باملادة  اإليها  امل�صار  وال�صركات 
اإدارية اأو �صكن موظفني اأو خمازن اأو معار�ص اأو غري ذلك مما يلزم لتحقيق 
ت�صجيلها  م�صتندات  ح�صب  بها  املرخ�ص  الأن�صطة  مع  تتفق  التي  الأغرا�ص 

ال�صادرة من اجلهات املخت�صة   »

العتبارية  لالأ�صخا�ص  يجوز  ل   « اأنه  على  القرار  هذا  من   )4( املادة  وتن�ص 
امل�صار اإليها متلك العقارات بغر�ص املتاجرة فيها وحتقيق اأرباح من اإعادة بيعها 
اإذا بيع العقار امل�صرتى قبل مرور عامني من  ، وتتحقق خمالفة هذا احلظر 

تاريخ اإثبات الت�صرف وت�صجيله با�صم ال�صركة »

ومن ناحية اأخرى تن�ص املادة )1( من املر�صوم ال�صلطاين رقم 98/81 على اأن 
اأحكام هذا املر�صوم وامللحق املرافق �صركة م�صاهمة عمانية  »توؤ�ص�ص مبقت�صى 

مقفلة با�صم �صركة �صناديق ال�صتثمار الوطنية.«

غر�ص  يتمثل  اأن«  على  ال�صركة  تاأ�صي�ص  اأحكام  ملحق  من   )1( املادة  وتن�ص 
رئي�صية  ب�صفة  ال�صلطنة  يف  ال�صتثمار  اإىل  تهدف  �صناديق  اإن�صاء  يف  ال�صركة 
وفقاً  وذلك   ، فيها  امل�صتثمرين  م�صالح  يحقق   مبا  ال�صناديق  هذه  واإدارة   ،

لالأحكام املن�صو�ص عليها يف هذا امللحق.

ويكون لل�صركة يف �صبيل حتقيق غر�صها مبا�صرة اأية ان�صطة تكون لزمة لهذا 
الغر�ص اأو مرتبطة به اأو مكملة له »

وتن�ص املادة)8( من ذات امللحق امل�صار اإليه على اأن » ت�صدر �صناديق ال�صتثمار 
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يف  ال�صتثمار  يف  ح�صيلتها  ا�صتغالل  ويتم   ، ا�صمية  بقيمة  ا�صتثمارية  وحدات 
جمال الأوراق املالية ب�صفة رئي�صية ، وغري ذلك من جمالت ال�صتثمار التي 

يحددها جمل�ص اإدارة ال�صركة »

املواطنني  على  ال�صلطنة  اأرا�صي  متلك  ق�صر  امل�صرع  اأن   تقدم  مما  ويبني 
العمانيني املتمتعني باجلن�صية العمانية وحدهم ، وحظر متلك ال�صركات لهذه 

الأرا�صي حتى ولو كانت �صركات عمانية ، واأورد على ذلك ا�صتثناء يف حالتني:

ال�صلطان  جاللة  يوافق  اأن   - والثانية  �صلطاين،  مر�صوم  ي�صدر  اأن  الأوىل-   
املعظم - حفظه اهلل - بناء على تو�صية  من جمل�ص الوزراء.

 واإعماًل للحالة الأوىل فقد �صدر املر�صوم ال�صلطاين رقم 95/24 وقرر ا�صتثناء 
عمانيني  ملواطنني  بالكامل  اململوكة  العمانية  باجلن�صية  املتمتعة  ال�صركات 
و�صركات امل�صاهمة العامة التي ميتلك العمانيون 51% من راأ�صمالها من قاعدة 
، وفو�ص وزير الإ�صكان يف حتديد الأغرا�ص  حظر متلك ال�صركات لالأرا�صي 
اأمانة  اإثباتها وت�صجيلها لدى  التي ت�صتخدم فيها تلك الأرا�صي حتى يت�صنى 

ال�صجل العقاري.

متلك  وق�صر   98/43 رقم  الإ�صكان  وزير  قرار  �صدر   1998/4/26 وبتاريخ 
�صكن  اأو  اإدارية  مكاتب  اإقامة  اأغرا�ص  يف  للعقارات  اإليها  امل�صار  ال�صركات 
موظفني اأو خمازن اأو مع ر�ص، وحظر عليها متلك العقارات بغر�ص املتاجرة 

فيها وحتقيق اأرباح من اإعادة بيعها.

بتاأ�صي�ص  ال�صلطاين رقم 98/81  املر�صوم  اأحكام  بالطالع على  اأنه  ومن حيث 
مقفلة  عمانية  م�صاهمة  �صركة  هي  ال�صركة  هذه  اأن  يبني   ............. �صركة 
، فال تدخل بهذا الو�صف يف نطاق الأ�صخا�ص العتبارية ال�صادر با�صتثنائها 
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ال�صادر  ال�صلطاين  املر�صوم  واإن   ، اإليه  امل�صار   95/24 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم 
اأو �صمناً  ما يفيد ا�صتثنائها من قاعدة حظر  بتاأ�صي�صها مل يت�صمن �صراحة 
متلك اأرا�صي ال�صلطنة ، وبالتايل ممار�صة ن�صاط بيع وتاأجري العقارات ، واإن ما 
ت�صمنته املادة )1( من ملحق اأحكام تاأ�صي�ص ال�صركة من اأن غر�صها هو ان�صاء 
�صناديق تهدف اإىل ال�صتثمار اأو مبا�صرة اأية ان�صطة تكون لزمة لهذا الغر�ص 
اأو مرتبطة به ، وما ت�صمنته املادة )8( من هذا امللحق من ا�صتغالل ح�صيلة 
ال�صتثمار  جمالت  من  وغريها  املالية  الأوراق  جمال  يف  ال�صتثمار  �صناديق 
التي يحددها جمل�ص الإدارة ، ل ينبئ عن ق�صد امل�صرع يف ا�صتثناء هذه ال�صركة 
من قاعدة حظر متلك العقارات وال�صماح لها مبمار�صة ن�صاط متلك العقارات 
لأغرا�ص البيع والتاأجري، ذلك اأن عبارة ال�صتثمار اأو الأن�صطة الأخرى الالزمة 
اأن  اأراد  امل�صرع  ، ولو  اإمنا تتقيد بحكم حظر متلك العقارات  لغر�ص ال�صركة 
ي�صتثني ال�صركة ملا اأعوزه الن�ص على ذلك �صراحة مثلما فعل بالن�ص يف املادة 
الناحية  ال�صتثمار من  �صناديق  تعامل   « اأن  على  تاأ�صي�صها  )12( من مر�صوم 
ال�صريبية معاملة ال�صركات اململوكة بالكامل للمواطنني العمانيني » وتتمثل 
عليها  املن�صو�ص  ال�صريبة  ومعدلت  ال�صريبية  الإعفاءات  يف  املعاملة  تلك 
العقارات  متلك  حظر  ال�صركة  على  ي�صري  ثم  ومن   ، الدخل  �صريبة  بقانون 

بغر�ص بيعها اأو تاأجريها.

ممار�صة  يف   ............. �صركة  اأحقية  عدم  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك   
ن�صاط متلك العقارات بغر�ص  بيعها اأو تاأجريها على النحو املبني بالأ�صباب.

فتوى رقم : )و �ص ق /م و/731/1/8 /2010م( بتاريخ 2010/4/14م

---------------------
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الفتوى اخلام�سة :

اإن املادة ) 1 ( من املر�صوم ال�صلطاين رقم 80/5 باإ�صدار قانون الأرا�صي 
باجلن�صية  املتمتعون  الأفراد  القانون  هذا  باأحكام  ي�صتفيد  اأنه  على  تن�ص 
منها  العمانية  حتى  ال�صركات  اأو  الأجانب  بها  ي�صتفيد  ول  وحدهم  العمانية 
اإل من ا�صتثنى منها مبر�صوم �صلطاين خا�ص وطبقا لأحكامه وتن�ص املادة ) 
2 ( من املر�صوم ال�صلطاين رقم 89/48 باإ�صدار نظام متليك ال�صقق والطبقات 
على اأنه ا�صتثناء من اأحكام قانون الأرا�صي امل�صار اإليه يجوز لل�صركات اململوكة 

بالكامل لعمانيني متلك الأرا�صي لإقامة مبان عليها بق�صد متليكها .

وطبقاً ل�صريح عبارة املادتني املذكورتني فاإن ا�صتفادة ال�صركات اململوكة 
بالكامل لعمانيني من متلك الأرا�صي لإقامة مبان عليها بق�صد متليكها قد 
اإليه،  امل�صار  اأحكام قانون الأرا�صي لعام 1980  وردت على �صبيل ال�صتثناء من 
ومن امل�صلم به اأن ال�صتثناء ل يقا�ص عليه ول يتو�صع فى تف�صريه واإمنا يقت�صر 
حكمه على ما ورد ب�صاأنه ومن ثم فال ت�صتفيد منه البنوك اململوكة بالكامل 
لعمانيني بالرغم من كونها �صركات اإذ اأن ا�صتظهار و�صف ال�صركة فى البنوك 
قيا�ص  وهو  لعمانيني  بالكامل  اململوكة  ال�صركات  على  لقيا�صها  هو  املذكورة 

ممتنع فى هذه احلالة .

ومن جهة اأخرى فال ريب اأنه ي�صرتط - حتى بالن�صبة اإىل ال�صركات 
�صمن  املقاولت  واأعمال  املباين  اإقامة  تكون  اأن   - لعمانيني  بالكامل  اململوكة 
الأغرا�ص امل�صرح بها لل�صركة مما ل يندرج وي�صتحيل اأن يندرج �صمن العمل 
املن�صو�ص  تعريفه  بح�صب  وذلك  مبمار�صته  للبنوك  يرخ�ص  الذي  امل�صريف 
عليه باملادة 1 - 1،06 من القانون امل�صريف لعام 1974 مما تغدو معه ا�صتفادة 
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ال�صلطاين  املر�صوم  من   )  2  ( باملادة  عليه  املن�صو�ص  ال�صتثناء  من  البنوك 
اململوكة  ال�صركات  اإىل  وبالن�صبة  قانونا،  جائزة  غري  اإليه  امل�صار   89/48 رقم 
املذكور  ال�صتثناء  من  بدورها  ال�صركات  هذه  ا�صتفادة  فاإن  لعمانيني  بالكامل 
رهينة بال�صرورة باأن يكون ن�صاط اإقامة املباين واأعمال املقاولت عموما يندرج 
�صمن الأغرا�ص امل�صرح بها لل�صركة فاإن مل يكن م�صرحا به فاإنه ل تت�صنى 
ا�صتفادتها من ال�صتثناء املذكور اإل بعد اتخاذ الإجراءات املقررة قانونا لإ�صافة 

هذا الن�صاط اإىل الأغرا�ص امل�صرح بها لل�صركة .

بالكامل  اململوكة  البنوك  اأن  يت�صح  فاإنه  تقدم  ما  على  وتاأ�صي�صا 
املر�صوم  ( من   2  ( باملادة  املن�صو�ص عليه  ال�صتثناء  ت�صتفيد من  لعمانيني ل 
اململوكة  ال�صركات  واأنه ي�صرتط ل�صتفادة   اإليه  امل�صار  ال�صلطاين رقم 89/48 
اأعمال  اأو  املباين  اإقامة  ن�صاط  اأن يكون  ال�صتثناء  بالكامل لعمانيني من هذا 
املقاولت عموما �صمن الأغرا�ص امل�صرح بها لل�صركة فاإن مل يكن م�صرحا به 
فاإنه يلزم ل�صتفادتها منه اتخاذ الإجراءات القانونية املقررة لإ�صافة الن�صاط 

املذكور اإىل الأغرا�ص امل�صرح بها لل�صركة .

) فتوى رقم : و �ش ق / م و / 8 / 1 /411 /95 فى 1995/4/17 (

---------------------

فتاوى المادة رقم )6(

الفتوى الأوىل :

املادة )6( من قانون الأرا�صي ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم )80/5(  
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تن�ص على اأن  » تتكون اأمالك الدولة اأر�صا وبناء من« اأمالك الدولة العامة » 
و » اأمالك الدولة اخلا�صة » ويعترب ملكاً عاماً كل ما خ�ص�ص للمنفعة العامة 

بقانون اأو مت تخ�صي�صه  بالفعل للمنفعة العامة ». 

اأن »ت�صتثنى من اأمالك الدولة  وتن�ص املادة )8( من ذات القانون على 
طبقاً  لهم  ميلك  اأو  العمانيني  لالأفراد  ملكيته  تثبت  وما  املوقوفة  الأمالك 

لأحكام هذا القانون». 

وتن�ص املادة )9( منه على اأن » يعترب ملكاً موقوفاً كل ما �صدر بوقفه 
حجة �صرعية معتمدة من وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية وم�صجلة لدى 

وزارة �صوؤون الأرا�صي والبلديات ».

املايل  القانون  من  تعريفات   )1( املادة  من   )9( رقم  الفقرة  تن�ص  كما 
ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم )98/47( على اأن » الأموال العامة : الأموال 

اململوكة للدولة ملكية عامة اأو خا�صة الثابتة منها واملنقولة . 

ويق�صد بالأموال اململوكة ملكية عامة ما يكون خم�ص�صاً منها للمنفعة 
العامة  املنفعة  �صفة  زوال  اأو  العامة  للمنفعة  التخ�صي�ص  ويكون  العامة، 
اقرتاح  على  بناء  ـ  الوزير  من  قرار  اأو  �صلطاين  مر�صوم  اأو  قانون  مبقت�صى 

الوزير املخت�ص ـ اأو بالفعل  » .

وتن�ص املادة )6( من القانون املايل �صالف الذكر  حتت عنوان  م�صوؤوليات 
و�صالحيات الوزير امل�صرف على وزارة املالية  على اأن :

 » يكون الوزير م�صوؤول اأمام جاللة ال�صلطان عن جميع ال�صوؤون املالية 
للقوانني  املختلفة  احلكومية  والوحدات  الوزارات  تطبيق  و�صالمة  للدولة 
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 ، املعتمدة واتخاذ ما يراه كفيال بتحقيق ذلك كله  املالية وامليزانيات  والنظم 

وعلى الأخ�ص ما ياأتي: ......................................................

لل�صيا�صات  وفقاً  الدولة  اأموال  ل�صتثمار  الالزمة  الإجراءات  4-اتخاذ 
التي تعر�ص على املجل�ص يف هذا ال�صاأن ........« . 

وتن�ص املادة )18( منه على اأن : » الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة ل 
يجوز احلجز عليها  اأو الت�صرف فيها باأي نوع من الت�صرفات اإل اإذا زالت عنها 
�صفة املنفعة العامة ،  واإمنا يجوز للوزير اأو من يفو�صه الرتخي�ص يف النتفاع 
التي ي�صدر بتحديدها  وال�صروط  والقواعد  للمقابل  وفقاً  انتفاعاً خا�صاً  بها 

قرار منه » . 

وفقاً  العامة  امليزانية  ت�صنيف  يكون   »: اأن  على  املادة )20( منه  وتن�ص 
ملا حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجب اأن يراعى عند الت�صنيف 

الأ�ص�ص الآتية : 

...................-1

...................-2

3-عدم تخ�صي�ص مورد معني لنفقة حمدده اإل يف احلالت ال�صرورية 
بها  تلتزم  لتفاقيات  تنفيذاً  تكون  التي  اأو  �صلطاين  مر�صوم  بها  ي�صدر  التي 

الدولة » 

املرفق  الإ�صكان  وزارة  اخت�صا�صات  املت�صمن   )1( رقم  امللحق  وين�ص 
باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/3 بتحديد اخت�صا�صات وزارة الإ�صكان واعتماد 

هيكلها التنظيمي على :      ..............................................
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للدولة  الإداري  اجلهاز  وحدات  حتتاجها  التي  الأرا�صي  4-تخ�صي�ص 
لأداء  العامة  العتبارية  الأ�صخا�ص  العامة وغريها من  والهيئات  واملوؤ�ص�صات 

مهامها.

5-منح حق النتفاع بالأرا�صي وفقاً للقواعد املقررة يف هذا ال�صاأن » .

على  خا�صة  حماية  اأ�صبغ  امل�صرع  اأن  ال�صابقة  الن�صو�ص  من  وامل�صتفاد 
منها  الثابتة  بالأموال   نطاقها  مبينا  عامة  ملكية  للدولة  اململوكة  الأموال 
  ، بالفعل  اأو  بقانون  العامة  للمنفعة  وت�صمل كل ما هو خم�ص�ص   ، واملنقولة  
للدولة  اململوكة  الأموال  على  احلجز  جواز   عدم  احلماية   هذه  على  ورتب 
ملكية عامة اأو الت�صرف فيها باأي نوع من الت�صرفات اإل اإذا زالت عنها �صفة 
املنفعة العامة ، واأجاز امل�صرع ا�صتثناء مما تقدم  منح حق انتفاع على الأموال 
لالأحكام  وفقا  وتخ�صي�صها  ل�صتثمارها  الالزمة  الإجراءات  واتخاذ  العامة   

املبينة يف الن�صو�ص �صالفة الإ�صارة .

الأرا�صي  بينها  ومن  العامة  للمنفعة  املخ�ص�صة  الأرا�صي   اإن   وحيث 
عامة  ملكية  للدولة  اململوكة  الثابتة  الدولة  اأموال  من  للم�صاجد  املخ�ص�صة 
يجوز  ل  ثم  ومن   ، بيانه  �صلف  ملا  وفقا  امل�صرع  قررها  التي  باحلماية  تتمتع  
جهات  على  الوقف  بينها  ومن  الت�صرفات  اأنواع  من  نوع  باأي  فيها   الت�صرف 
الرب ، واإمنا تخ�صع لأحكام الرتخي�ص بانتفاعها وتخ�صي�صها وا�صتثمارها وفق 
ال�صروط وال�صوابط املن�صو�ص عليها قانونا والتي تق�صر اخت�صا�ص ا�صتثمار 
اأموال الدولة على الوزير امل�صرف على وزارة املالية وفقا لل�صيا�صات التي تعر�ص 
على جمل�ص ال�صوؤون املالية وموارد الطاقة ، ويف حالة تقرير حق انتفاع على 
الأرا�صي اململوكة للدولة ملكية عامة ومن بينها الأرا�صي املخ�ص�صة للم�صاجد 
فاإن الوزير امل�صرف على وزارة املالية يخت�ص بالرتخي�ص يف النتفاع بها انتفاعا 
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خا�صا وفقا لل�صروط التي يحددها .

وحيث اأن امل�صرع قرر مبوجب القانون املايل امل�صار اإليه مبداأ مفاده عدم 
جواز تخ�صي�ص مورد عام معني لنفقة عامة حمددة اإل يف احلالت ال�صرورية 
التي ي�صدر بها مر�صوم �صلطاين اأو التي تكون تنفيذا لتفاقية دولية تلتزم بها 

الدولة .

وبتطبيق ما تقدم على الوقائع املعرو�صة ،  واإذ تفيدون معاليكم برغبة 
وزارة ........... يف حتويل جزء من الأرا�صي املخ�ص�صة للم�صاجد اإىل اأرا�ص 
نفقاتها ومتكينها  لتغطية  امل�صاجد  ا�صتثمارها ل�صالح  �صكنية جتارية لغر�ص 
  ، اأداء ر�صالتها النبيلة وتخفيف العبء املايل عن امليزانية العامة للدولة  من 
فاإنه وفقا ملا تقدم  تعد الأرا�صي املخ�ص�صة للم�صاجد من اأمالك الدولة العامة 
بحيث ل يجوز الت�صرف فيها واإمنا يجوز الرتخي�ص بانتفاعها واتخاذ اإجراءات 
ا�صتثمارها من قبل اجلهة التي عينها امل�صرع  ووفق ال�صوابط املن�صو�ص عليها 
عام  مورد  تخ�صي�ص  اإليه  الإ�صارة  �صالف  املبداأ  بح�صب  يجوز  ل  كما   ، قانونا 
معني لنفقة عامة حمددة اإل يف حالت ال�صرورة التي تقت�صي  �صدور مر�صوم 
�صلطاين ي�صمح بذلك ،  وهو ما يتطلب التن�صيق ب�صاأنه مع وزارة ............. 
القانون  مبوجب  لها  امل�صندة  الخت�صا�صات  بح�صب  النهائية  موافقتها  واأخذ 

املايل امل�صار اإليه  .

املخ�ص�صة  الأرا�صي  بع�ص  حتويل  جواز  عدم  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
للم�صاجد اإىل �صكني جتاري لغر�ص ا�صتثمارها ل�صالح امل�صاجد لتغطية نفقاتها 
اإل بقيام وزارة ........... بالتن�صيق مع وزارة ...........  ، ول �صبيل اإىل ذلك 
ل�صت�صدار مر�صوم �صلطاين ي�صمح  لها با�صتثمار اأجزاء من الأرا�صي املخ�ص�صة 
للم�صاجد وتخ�صي�ص مواردها لتغطية نفقات امل�صاجد واملحافظة عليها وذلك 
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على النحو املبني بالأ�صباب.

فتوى رقم :)و �ش ق /م و/401/1/47 /2010م( بتاريخ 2010/2/28م

---------------------

فتاوى المادة رقم )7(

املادة )7 ( من املر�صوم ال�صلطاين رقم80/5 باإ�صدار قانون الأرا�صي تن�ص على 
اأنه :

 » ل يجوز الت�صرف يف اأمالك الدولة العامة باأي نوع من اأنواع الت�صرفات اإل 
اإذا زالت عنه �صفة املنفعة العامة بقانون خا�ص.

اأما اأمالك الدولة اخلا�صة فيجوز الت�صرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون ، 
واأمالك الدولة بنوعيها العام منها واخلا�ص ل يجوز التعر�ص لها اأو متلكها 
بو�صع اليد اأو الإ�صغال ، اإل ما ا�صتثني من ذلك بن�ص خا�ص يف هذا القانون ، 
ويلزم وا�صع اليد اأو ال�صاغل باإخالئها مع ا�صتعمال القوة اجلربية اإذا اقت�صى 
الأمر ودون تعوي�ص ، وذلك دون الإخالل بالعقوبات الواردة يف هذا القانون اأو 

اأي قانون اآخر ». 

ال�صلطاين رقم47/  املايل ال�صادر باملر�صوم  القانون  املادة )17( من  كما تن�ص 
98على اأن« احلماية املقررة لالأموال اململوكة للدولة ملكية عامة اأو خا�صة :  

الأموال اململوكة للدولة -  ملكية عامة اأو خا�صة - ل يجوز متلكها اأو ك�صب اأي 
حق عيني عليها بالتقادم ، ول يجوز التعر�ص لها اأو التعدي عليها ، وفى حالة 
الفورية  الإجراءات  اتخاذ  املخت�ص  للوزير  يكون  التعدي  اأو  التعر�ص  ح�صول 
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اإداريا ، وكذلك الإجراءات القانونية  اأو التعدي  الالزمة لإزالة هذا التعر�ص 
اأو  التعر�ص  هذا  عن  الناجتة  الأ�صرار  عن  بالتعوي�ص  للمطالبة  الالزمة 

التعدي . 

املتعر�ص بالإخالء  اأو  املتعدي  اأو  ال�صاغل  اأو  وفى جميع الأحوال يلزم احلائز 
اإىل ما كان عليه با�صتعمال القوة اجلربية عند القت�صاء  فورا واإعادة احلال 

ودون تعوي�ص وذلك مع عدم الإخالل بامل�صاءلة اجلزائية« 

اأمالك الدولة �صواء  اأ�صبغ حماية على  امل�صرع  اأن         ومفاد هذه الن�صو�ص 
حق  اأى  ك�صب  اأو  متلكها  يجوز  ل  بحيث   ، خا�صة  اأو  عامة  امللكية  هذه  كانت 
�صكل من  باأي  التعدي عليها  اأو  لها  التعر�ص  ، كما منع  بالتقادم  عيني عليها 
اأ�صكال التعر�ص اأو التعدي ، ومنح الوزير املخت�ص فى حالة ح�صول التعر�ص 
التعر�ص  هذا  لإزالة  الالزمة  الفورية  الإجراءات  اتخاذ  �صالحية  التعدي  اأو 
للمطالبة  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  وكذلك   ، الإداري  بالطريق  التعدي  اأو 
بتعوي�ص فى حالة ما اإذا نتجت اأية اأ�صرار عن هذا التعر�ص اأو التعدي ، ويلزم 
احلائز اأو ال�صاغل اأو املتعدي اأو املتعر�ص بالإخالء فورا واإعادة احلال اإىل ما 

كان عليه با�صتعمال القوة اجلربية اإذا اقت�صى الأمر ذلك ودون تعوي�ص .

حيوانات  حظائر  اإقامة  مت  باأنه  اإليه  امل�صار  معاليكم  بكتاب  الثابت  اإن  وحيث 
اأرا�صي مملوكة للدولة بطرق غري م�صروعة وهو ما ميثل تعديا  وعزب على 
على اأمالك الدولة ، فاإن الأمر ي�صتدعى تطبيق الن�صو�ص �صالفة الذكر واتخاذ 
الإجراءات الفورية الالزمة لإزالة هذا التعر�ص اأو التعدي بالطرق الإدارية ، 

ي�صتوي فى هذا الأمر اأن يكون املخالف عمانيا اأم غري عماين .

الإجراءات الالزمة لإزالة  اتخاذ  املخت�ص  للوزير  اأنه  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
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احلالة  فى  للدولة  اململوكة  الأرا�صي  على  وقع  الذي  التعر�ص  اأو  التعدي 
املعرو�صة بالطريق الإداري على نحو ما �صلف بيانه .

فتوى رقم )و �ش ق/م و /2003/55/1/10م بتاريخ 2003/1/11م (

---------------------

فتاوى المادة رقم )17(

الفتوى الأوىل :

املر�صوم ال�صلطاين رقم 80/5 باإ�صدار قانون الأرا�صي ين�ص فى املادة 
اجلن�صية  عمانى  لكل  اأر�ص  قطعة  توؤجر  اأو  متلك  اأن  للوزارة  اأن«  على   )17(
يتقدم اإليها بذلك الطلب ، على اأن يتم التمليك اأو التاأجري طبقا لالإجراءات 
�صدرت  وقد   ،  « القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  حتددها  التي  وال�صروط 
الالئحة التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 80/17وحددت القواعد والإجراءات 
 ، خا�صة  ملكية  للدولة  اململوكة  الف�صاء  الأرا�صي  تاأجري  فى  التباع  واجبة 

وكيفية التظلم والف�صل فى العرتا�صات التي تقدم من ذوى ال�صاأن .

وقد ن�ص املر�صوم ال�صلطاين رقم 89/6 امل�صار اإليه فى املادة )1( على اأنه 
» فيما عدا ما نظمه قانون خا�ص يعمل بالأحكام املرافقة فى تنظيم العالقة بني 
مالك وم�صتاأجري امل�صاكن واملحال التجارية وال�صناعية وت�صجيل عقود الإيجار 

اخلا�صة بها«.

القانونني نطاقا م�صتقال عن الآخر  اأن لكل من  وامل�صتفاد مما تقدم 
اأجله، فت�صرى  الذي �صدر من  املجال  اأحكام كل منهما على  ويقت�صر تطبيق 
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الف�صاء  الأرا�صي  على  التنفيذية  ولئحته   80/5 رقم  الأرا�صي  قانون  اأحكام 
تطبيق  ويقت�صر   ، الأفراد  تاأجريهااإىل  مت  اإذا  خا�صة  ملكية  للدولة  اململوكة 
واملحال  امل�صاكن  وم�صتاأجري  مالك  89/6على  رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  اأحكام 
التجارية وال�صناعية دون غريهم ، ول ي�صرى بهذه املثابة على تاأجري الأرا�صي 

اململوكة للدولة للمواطنني .

اإىل  املوؤجرة  للدولة  اململوكة  الأرا�صي  خ�صوع  بعدم  نفيد  لذلك 
مالك  بني  العالقة  بتنظيم   89/6 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  لأحكام  املواطنني 

وم�صتاأجري امل�صاكن واملحال التجارية وال�صناعية .

)فتوى رقم �ش ق /ت  /8 / 1/ 1135 / 90 فى 1990/10/20م(

---------------------

الفتوى الثانية :

الأرا�صي  قانون  باإ�صدار  رقم 80/5  ال�صلطاين  املر�صوم  )1( من  املادة 
تق�صى باأن ي�صتفيد باأحكام هذا القانون الأفراد املتمتعون باجلن�صية العمانية 
وحدهم ول ي�صتفيد بها الأجانباأو ال�صركات حتى العمانية منها اإل من ا�صتثنى 

منهم مبر�صم �صلطاين خا�ص وطبقا لأحكامه. 

 وكانت املادة 17 من القانون امل�صار اإليه قد اأجازت للوزارة اأن متلك اأو 
توؤجر قطعة اأر�ص لكل عمانى اجلن�صية يطلب منها ذلك على اأن يتم التمليك 
التنفيذية  الالئحة  حتددها  التي  وال�صروط  لالإجراءات  طبقا   التاأجري  اأو 
للقانون، فاإن حق الوزارة فى التمليك اأو التاأجري يكون والأمر كذلك مقيدا مبا 
ن�صت عليه املادة )1( ، بحيث ل يجوز للوزارة اأن متلك اأو توؤجر اأية قطعة من 
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اأرا�صي الدولة اإل ل�صخ�ص طبيعييتمتع باجلن�صية العمانية ، ومن ثم ميتنع 
عليها التعامل باأى  من الأ�صلوبني مع اأ�صخا�ص طبيعيني ل يحملون اجلن�صية 
العمانية ، اأو مع اأمين ال�صركات حتى ولو كانت عمانية توافرت فيها �صروط 
، وذلك ما مل  اأو التاأجري التي حددتها الالئحة التنفيذية للقانون  التمليك 
املادة  فى  الوارد  العام  ال�صرط  با�صتثنائها من  �صلطاين خا�ص  ي�صدر مر�صوم 
)1( من املر�صوم ال�صلطاين رقم 80/5 ، ومفاده اأن يكون التمليك اأو التاأجري 
ل�صخ�ص طبيعي عمانى  على نحو ما �صلف بيانه ، وما اأكدته وزارة الإ�صكان فى 

ردها على ما اأثارتهالأمانة العامة لتدقيق احل�صابات .

وبالبناء على ما تقدم فاإن قيام وزارة الإ�صكان بتاأجري قطع من اأرا�صي 
الدولة اإىل بع�ص ال�صركات- دون اأن ي�صدر با�صتثنائها مر�صوم �صلطاين خا�ص - 
يكون قد وقع خمالفا للقانون ، ي�صتوى فى ذلك اأن يكون من وقع عقد الإيجار 
مع الوزارة ممثل ال�صركة املعنية اأو من فو�صه جمل�ص اإدارتها، باعتبار اأن اآثار 
العقد وما يتولد عنه من حقوق والتزامات تن�صرف فى كل من احلالتني اإىل 

ال�صركة ذاتها .

على اأنه واإن كان ما تقدم فاإن الأمر ل يكون كذلك اإذا مت التاأجري اإىل 
ممثل ال�صركة اأو مالكها ب�صفته ال�صخ�صية ل ب�صفته مالكا اأو ممثال لل�صركة 
العقد  يكون  ،اإذ  العمانية  باجلن�صية  يتمتع  طبيعيا  �صخ�صا  باعتباره  ،واإمنا 
ال�صروط  باقي  توافرت  ما  اإذا  القانون  واأحكام  متفقا  �صليما  احلالة  هذه  فى 
التي تطلبتها الالئحة التنفيذية فى تاأجري قطعةاأر�ص من اأرا�صي الدولة ، 
اآثار العقد وما ين�صاأ عنه من حقوق والتزامات اإىل �صخ�ص  وتن�صرف عندئذ 

امل�صتاأجر ولي�ص اإىل ال�صركة التي قد يكون ممثال اأو مالكا لها .
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وملا كانت عقود التاأجري التياأبرمتها وزارة الإ�صكان مع بع�ص ال�صركات 
العقود  قد وقعت خمالفة للقانون فاإنه ل ي�صحح هذه املخالفة حتويل تلك 
اأن مناط �صحة  اإىلممثلياأومالكي تلك ال�صركات ب�صفاتهم ال�صخ�صية ، ذلك 
والأمر   ، للقانون  فيها  خمالفة  ل  �صليمة  املحولة  العقود  تكون  اأن  التحويل 
�صبق  ما  ،على  املذكورة  ال�صركات  مع  التياأبرمت  التاأجري  فى عقود  ذلك  غري 
تلك  اإلغاء  التباع فى هذه احلالة هو  الواجب  الإجراء  يكون  واإمنا  تف�صيله، 
عقود جديدة  اإبرام  فى  ذلك  بعد  و�صاأنها  والوزارة   ، للقانون  املخالفة  العقود 
ال�صركات  تلك  مالكياأوممثلي  مع   - امللغاة  بالعقود  والرتباط  ال�صلة  منبتة 
ب�صفتهم ال�صخ�صية اأى باعتبار اأن كال منهم �صخ�ص طبيعي عمانى اجلن�صية 
فى  توافرها  يجب  التي  القانونية  ال�صروط  حالته  فى  توافرت  متى  وذلك   ،

تاأجري الأرا�صي اململوكة للدولة .

املربمة  التاأجري  عقود  باإلغاء  الوزارة  قامت  اإذا  ذلك  على  وترتيبا 
امللغاة،  للعقود  حمال  كانت  اأعادتتاأجريالأرا�صيالتي  ثم  ال�صركات،  بع�ص  مع 
اإىلمالكياأوممثلي تلك ال�صركات كل ب�صفته ال�صخ�صية وبعقود اإيجار جديدة ل 
ترتبط باأية �صلة بالعقود امللغاة ، كان اإجراوؤها �صليما مربءا من عيب خمالفة 
القانون ، طاملا توافرت فى �صخ�ص امل�صتاأجر جميع ال�صروط الالزمة لتاأجري 

اأرا�صي الدولة لأ�صخا�ص عمانيني .

العقود  على  ترتبت  الآثارالتي  معاجلة  كيفية  فى  يتعلق  فيما  اأما 
التياأبرمت مع تلك ال�صركات ، فاإنه على الرغم من املخالفة التي حلقت العقود 
املذكورة ، اإلاأنه وقد مت تنفيذها ، فاإنه ل ميكن اإهدار كل الآثار املرتتبة عليها 
على  فر�صتها  التي  املالية  باللتزامات  املتعلقة  تلك  اخل�صو�ص  وجه  وعلى 
مت  بالأرا�صيالتي  انتفاعهم  مقابل  يوؤدوا  اأن  عليهم  اأن  باعتبار   ، امل�صتاأجرين 
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تاأجريها لهم طوال مدة قيام تلك العقود وحتى اإلغائها وتنفيذ هذا الإلغاء.

عقود  اعتور  لعيب  اللتزامات  تلك  من  يتحللوا  اأن  لهم  يجوز  ول   
وفاء  فاإن  ثم  ومن   ، العقود  تلك  اإلغاء  هو  اأهماآثاره  من  كان  لهم  التاأجري 
امل�صتاأجرين بهذه اللتزامات املالية مع اإلغاء عقود التاأجري يكونان خري اأ�صلوب 
ملعاجلة الآثاراملرتتبة على تلك العقود ، وذلك مبراعاة املربرات التي �صاقتها 

وزارة الإ�صكان وكانت دافعا لها لإبرام العقود امل�صار اإليها .

) فتوى رقم �ش ق / ت / 22 / 7 / 1281 /91 فى 1991/12/21 م (

---------------------

فتاوى المادة رقم )21(

رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر   1980 لعام  الأرا�صي  قانون  من   )21( املادة 
80/5 تن�ص على اأنه :« مع عدم الإخالل بحق التداعي اأمام املحاكم ال�صرعية 
، تخت�ص الوزارة بنظر الطلبات اخلا�صة مبلكية الأفراد  املخت�صة واإجراءاته 

وامل�صار اإليها يف املواد 12 و 13 و 14 و 17 من هذا القانون .

هذا  اأحكام  تطبيق  عن  الناجمة  املنازعات  يف  بالف�صل  الوزارة  تخت�ص  كما   
اأو  القانون وذلك عن طريق اللجنة التي يعينها الوزير يف ديوان عام الوزارة 
جلان الأرا�صي املحلية يف الوليات ح�صب الأحوال وتبعاً ملوقع الأرا�صي مو�صوع 

النزاع ولأحكام الالئحة التنفيذية لهذا القانون » . 

الطلبات  بني  ميز  الأرا�صي  قانون  يف  امل�صرع  اأن  الن�ص  هذا  ومفاد   
اخلا�صة مبلكية الأفراد لالأرا�صي والعقارات امل�صار اإليها باملواد اأرقام 12 ، 13 ، 
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14 ، 17 والتي تتطلب من كل عماين اأن يثبت للوزارة ) وزارة الإ�صكان والكهرباء 
واملياه ( اأنه كان ي�صغل ؛ اأو �صغل هو و�صلفاوؤه من قبله اأر�صاً تتوافر فيه �صروط 
متلكها على النحو املبني بهذه املواد ، وبني املنازعات الناجمة عن تطبيق اأحكام 
مبلكية  اخلا�صة  الطلبات  بنظر  الوزارة  امل�صرع  اخت�ص  حيث   ، القانون  هذا 
الناجمة عن  املنازعات  ، بينما عقد الخت�صا�ص بنظر  الأفراد لهذه الأرا�صي 
تطبيق اأحكام القانون للوزارة عن طريق اللجنة املركزية بديوان عام الوزارة 
اأو جلان الأرا�صي املحلية يف الوليات ح�صب الأحوال تبعاً ملوقع الأر�ص مو�صوع 

النزاع . 

وملا كانت املادة الثانية من املر�صوم ال�صلطاين رقم 99/90 باإ�صدار قانون ال�صلطة 
اأمام  اأن » حتال اإىل املحاكم املخت�صة الدعاوى املنظورة  الق�صائية تن�ص على 

املحاكم ال�صرعية واملحاكم التجارية ............ . 

وت�صتمر جلان الإيجارات وجلان �صوؤون الأرا�صي يف نظر الدعاوى والطلبات 
التي رفعت اإليها قبل تاريخ العمل بالقانون املرافق » . 

املرفوعة  والطلبات  الدعاوى  نظر  يف  اللجان  هذه  ت�صتمر  اأن  ذلك  ومقت�صى 
اإليها قبل تاريخ العمل بقانون ال�صلطة الق�صائية والذي بداأ يف 2001/6/1م ، 
وذلك حتى يتم الف�صل يف هذه الدعاوى والطلبات ، واعتباراً من 2001/6/1م 
للمحكمة  فيها  والف�صل  والطلبات  الدعاوى  هذه  بنظر  الخت�صا�ص  ي�صبح 
املخت�صة ، ومن ثم يقت�صر هذا الخت�صا�ص على ذلك الذي كانت تخت�ص به 
اللجنة املركزية بديوان عام وزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه اأو اللجان املحلية 
يف الوليات بح�صب الأحوال وتبعاً ملوقع العقار ) الأر�ص ( وهى تلك املنازعات 
امللكية تطبيقاً  الوزارة بنظر طلب  اأن تقوم  القانون بعد  الناجمة عن تطبيق 
ن�صاأت منازعة بني  فاإن   ، الأرا�صي  ، 17 من قانون   14 ،  13 ، املواد 12  لأحكام 
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الوزارة وطالب التملك اأو غريه من ذوى ال�صاأن، انعقد الخت�صا�ص بنظر هذه 
املنازعة للمحكمة املخت�صة ، ذلك اأن لفظ » الطلبات » الوارد يف املادة الثانية 
من مواد اإ�صدار املر�صوم ال�صلطاين رقم 99/90 امل�صار اإليه يق�صد بها طلبات 
الف�صل يف املنازعات القائمة بني ذوى ال�صاأن يف متلك الأرا�صي اأو بينهم وبني 
الوزارة �صاأنها يف ذلك �صاأن لفظ املنازعات الوارد يف هذه املادة ، ول يق�صد به 
الطلبات اخلا�صة مبلكية الأفراد لالأرا�صي امل�صار اإليها يف املواد 12 ، 13 ، 14 ، 
النحو  17 من قانون الأرا�صي والتي يبقى الخت�صا�ص بنظرها للوزارة على 

ال�صالف ذكره . 

اأما بالن�صبة للتكييف القانوين لطبيعة القرارات ال�صادرة من الوزارة وجلانها 
املخت�صة يف �صاأن طلبات متليك الأرا�صي وهل هي ق�صائية اأم اإدارية ؟ . 

امل�صاألة املعرو�صة والتي تنح�صر يف حتديد اجلهة  فاإن ذلك يخرج عن نطاق 
املخت�صة بنظر تلك الطلبات ، ولي�ص من �صاأن حتديد هذه الطبيعة القانونية 

للقرارات املذكورة ما يغري من هذا الخت�صا�ص . 

فتوى رقم ) و �ش ق / م و / 2002/121/1/8م بتاريخ 2002/1/26م (

---------------------

فتاوى المادة رقم )24(

الفتوى الأوىل :

ونفيد اأنه بالن�صبة اإىل وجوب ت�صجيل الت�صرفات املتتالية فى الأرا�صي 
الأرا�صي احلكومية  ا�صتحقاق  العامة من نظام  ال�صروط  البند ) 5( من  فاإن 
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ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 84/81 تن�ص على اأنه » ل يعتد باأى ت�صرف 
فى الأر�ص للبيع اأو الهبة اأو الإيجار اأو الرهن قبل ح�صول الطالب على �صند 

امللكية النهائي »

بالت�صرفات  العتداد  اأن مناط  البند  وامل�صتفاد من �صريح عبارة هذا   
التملك  الأر�ص احلكومية هو ح�صول طالب  ترد على  التي  عليها  املن�صو�ص 
بالأرا�صي  فقط  يتعلق  احلكم  هذا  اأن  اجللي  ومن  النهائي،  امللكية  �صند  على 
الأرا�صي  ا�صتحقاق  نظام  لأحكام  طبقا  متليكها  يجرى  التي  احلكومية 
احلكومية امل�صار اإليه دون غريها من اأنواع الأرا�صي ، كما اأنه ل ينه�ص �صندا 
قانونيا للقول بوجوب ت�صجيل جميع حلقات الت�صرف ال�صابقة على الت�صرف 

الأخري منها على نحو ما تذهب اإليه الأمانة العامة.

ل  امللكية  �صندات  جميع  على  املدونة  التعليمات  اأن  البيان  عن  وغنى   
ال�صدد   الت�صريعية فال تنه�ص بذاتها �صندا قانونيا فى هذا  امل�صادر  تعد من 
 80  /  5 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  من   )  25  ( املادة  اأن  اإل  ذلك  كان  لئن  ،واإنه 
باإ�صدار قانون الأرا�صي لعام 1980 تن�ص على اأنه  »ل يعتد مبلكية اأر�ص مهما 
كانت طبيعتها اأو الغر�ص الذي خ�ص�صت له ومهما كان م�صدر ملكيتها اإل اإذا 
الأخرى  العقارية  الت�صرفات  بباقي  يعتد  ل  كما   ، الوزارة  لدى  ت�صجيلها  مت 
اإذا مت ت�صجيلها طبقا لأحكام هذا  اإل  كالرهن والق�صمة والنتفاع وغري ذلك 
املذكورة هو   )  25  ( املادة  ن�ص  فيغدو  ثم  التنفيذية«  ومن  القانون ولئحته 
الن�ص العام املطلق وال�صند الت�صريعي املوجب لت�صجيل جميع الت�صرفات التي 
ترد علي اأية اأر�ص اأيا كانت طبيعتها اأو الغر�ص الذي خ�ص�صت له ومهما كان 
م�صدر ملكيتها هو فى عمومه واإطالقه ي�صمل جميع الت�صرفات التي ترد على 
امل�صار  احلكومية  الأرا�صي  ا�صتحقاق  لنظام  طبقا  لالأفراد  اململوكة  الأرا�صي 
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اإليها فيتعني ت�صجيل جميع عقود البيع التي ترد عليها ، ول يعتد بها اإل اإذا مت 
ت�صجيلها جميعا دون القت�صار على ت�صجيل عقد البيع الأخري منها .

هذا  عن  ر�صوم  ا�صتحقاق  اإىل  بالن�صبة  اأما  الت�صجيل  وجوب  عن  هذا 
الت�صجيل فتحكمه ن�صو�ص اأخرى هى ال�صادر بها القرار الوزاري رقم 5 / 91 
املعمول به اعتبارا من 91/2/2 تاريخ ن�صره فى اجلريدة الر�صمية ، وذلك طبقا 
للمادة ) 16 ( منه وهى اأحكام تطبق باأثر فوري على كل ت�صجيل يتم اإجراوؤه 
التاريخ  القرار ولو كان عن ت�صرفات �صابقة على هذا  العمل بهذا  بعد تاريخ 
الت�صرف  بواقعة  ل  الت�صجيل  بواقعة  هى  الر�صم  ا�صتحقاق  فى  العربة  اأن  اإذ 

فت�صرى فى �صاأنه الن�صو�ص املعمول بها وقت اإجرائه .

الت�صرفات  جميع  ت�صجيل  وجوب  اإىل  نخل�ص  تقدم  ما  على  وبالبناء 
�صل�صلة  من  الأخري  الت�صرف  على  القت�صار  دون  الأرا�صي  على  الواقعة 
طبقا  منها  ت�صرف  كل  عن  الت�صجيل  ر�صم  وا�صتحقاق  املذكورة  الت�صرفات 

لأحكام القرار الوزارة رقم 5 / 91 امل�صار اإليه .

 ) فتوى رقم و �ش ق / م و / 22 / 7 / 120 / 96 فى 27 / 1 / 1996 م(

---------------------

الفتوى الثانية :

ونفيد اأنه بالن�صبة اإىل وجوب ت�صجيل الت�صرفات املتتالية فى الأرا�صي 
الأرا�صي احلكومية  ا�صتحقاق  العامة من نظام  ال�صروط  البند ) 5( من  فاإن 
ت�صرف  باأى  يعتد  ل  اأنه  على  تن�ص   84/81 رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر 
فى الأر�ص بالبيع اأو الهبة اأو الإيجار اأو الرهن قبل ح�صول الطالب على �صند 
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امللكية النهائي.

وامل�صتفاد من �صريح عبارة هذا البند اأن مناط العتداد بالت�صرفات 
التملك  الأر�ص احلكومية هو ح�صول طالب  ترد على  التي  عليها  املن�صو�ص 
بالأرا�صي  فقط  يتعلق  احلكم  هذا  اأن  اجللي  ومن  النهائي،  امللكية  �صند  على 
الأرا�صي  ا�صتحقاق  نظام  لأحكام  طبقا  متليكها  يجرى  التي  احلكومية 
اأنه ل ينه�ص �صندا  اأنواع الأرا�صي كما  اإليه دون غريها من  احلكومية امل�صار 
قانونيا للقول بوجوب ت�صجيل جميع حلقات الت�صرف ال�صابقة على الت�صرف 

الأخري منها على نحو ما تذهب اإليه الأمانة العامة. 

امللكية  �صندات  جميع  على  املدونة  التعليمات  اأن  البيان  عن  وغنى 
كان  لئن  واإنه  ال�صدد   هذا  فى  قانونيا  �صندا  بذاتها  تنه�ص  فال   ............
قانون  باإ�صدار   80  /  5 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  من   )  25  ( املادة  اأن  اإل  ذلك 
الأرا�صي لعام 1980 تن�ص على اأنه ل يعتد مبلكية اأر�ص مهما كانت طبيعتها 
اإذا مت ت�صجيلها  اإل  اأو الغر�ص الذي خ�ص�صت له ومهما كان م�صدر ملكيتها 
لدى الوزارة كما ل يعتد بباقي الت�صرفات العقارية الأخرى كالرهن والق�صمة 
القانون ولئحته  ت�صجيلها طبقا لأحكام هذا  اإذا مت  اإل  والنتفاع وغري ذلك 
املادة ) 25 ( املذكورة هو الن�ص العام املطلق  التنفيذية، ومن ثم فيغدو ن�ص 
وال�صند الت�صريعي املوجب لت�صجيل جميع الت�صرفات التي ترد علي اأية اأر�ص 
اأيا كانت طبيعتها اأو الغر�ص الذي خ�ص�صت له ومهما كان م�صدر ملكيتها هو 
فى عمومه واإطالقه ي�صمل جميع الت�صرفات التي ترد على الأرا�صي اململكة 
لالأفراد طبقا لنظام ا�صتحقاق الأرا�صي احلكومية امل�صار اإليها فيتعني ت�صجيل 
جميع عقود البيع التي ترد عليها ول يعتد بها اإل اإذا مت ت�صجيلها جميعا دون 

القت�صار على ت�صجيل عقد البيع الأخري منها .
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هذا  عن  ر�صوم  ا�صتحقاق  اإىل  بالن�صبة  اأما  الت�صجيل  وجوب  عن  هذا 
الت�صجيل فتحكمه ن�صو�ص اأخرى هى ال�صادر بها القرار الوزاري رقم 5 / 91 
املعمول به اعتبارا من 91/2/2 تاريخ ن�صره فى اجلريدة الر�صمية وذلك طبقا 
للمادة ) 16 ( منه وهى اأحكام تطبق باأثر فوري على كل ت�صجيل يتم اإجراوؤه 
التاريخ  القرار ولو كان عن ت�صرفات �صابقة على هذا  العمل بهذا  بعد تاريخ 
الت�صرف  بواقعة  ل  الت�صجيل  بواقعة  هى  الر�صم  ا�صتحقاق  فى  العربة  اأن  اإذ 

فت�صرى فى �صاأنه الن�صو�ص املعمول بها وقت اإجرائه .

الت�صرفات  جميع  ت�صجيل  وجوب  اإىل  نخل�ص  تقدم  ما  على  وبالبناء 
�صل�صلة  من  الأخري  الت�صرف  على  القت�صار  دون  الأرا�صي  على  الواقعة 
طبقا  منها  ت�صرف  كل  عن  الت�صجيل  ر�صم  وا�صتحقاق  املذكورة  الت�صرفات 

لأحكام القرار الوزارة رقم 5 / 91 امل�صار اإليه .

 ) فتوى رقم و �ش ق / م و / 22 / 7 / 120 / 96 فى 27 / 1 / 1996 م

---------------------

فتاوى المادة رقم )29(

املر�صوم ال�صلطاين رقم 80/5 باإ�صدار قانون الأرا�صي ين�ص فى املادة 
اأر�ص لكل عمانى اجلن�صية  اأو توؤجر قطعة  اأن متلك  اأن » للوزارة   )17( على 
اأو التاأجري طبقا لالإجراءات  اأن يتم التمليك  اإليها بذلك الطلب على  يتقدم 

وال�صروط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذه القانون«  .

ون�صت املادة )29( على اأنه » اإذا اأخل �صخ�ص مبواعيد �صداد الثمن اأو 
�صهر  عليه خالل  امل�صتحق  باإيفاء  كتابة  اإخطاره  الوزير  فعلى  املحدد  الإيجار 
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واحد ، فاإذا ق�صر رغم ذلك اأو عجز عن ال�صداد حتى نهاية الأجل منح مهلة 
املبالغ  قيمة  من   %10 اأق�صاها  غرامة  فر�ص  مع   ، اآخر  �صهرا  قدرها  اإ�صافية 
امل�صتحقة دون �صداد ، وفى حالة التق�صري اأو العجز عن ال�صداد رغم انق�صاء 
التاأجري فى مزاد  اأو  للبيع  وتعر�ص  الأر�ص  اإخالوؤه من  يتم  الإ�صافية  املهلة 

علني اأو تعاد اإىل حيازة الدولة.... » .

التنفيذية  الالئحة  باإ�صدار   80/17 رقم  الوزاري  القرار  �صدر  وقد 
الأرا�صي  بتاأجري  اخلا�صة  والإجراءات  القواعد   )11( املادة  وحددت  للقانون 
القواعد   )12( املادة  حددت  كما   ، خا�صة  ملكية  للدولة  اململوكة  الف�صاء 
والإجراءات اخلا�صة بتاأجري الأرا�صي الزراعية اململوكة للدولة ملكية خا�صة 
�صداد  مبواعيد  الإخالل  عند  التباع  واجبة  الإجراءات   )25( املادة  ونظمت   ،

الثمن اأو الإيجار .

اإىل هيئة ح�صم  تلجاأ  الوزارة  اأن  بعاليه  اإليه  امل�صار  الكتاب  ويبني من 
الأرا�صي  اإيجار  �صداد  املواطنني فى  تاأخر بع�ص  التجارية فى حالة  املنازعات 
اململوكة للدولة، وبعد �صدور حكم ل�صاحلها فال منا�ص من تطبيق نظام نظر 
الدعاوى وطلبات التحكيم اأمام هيئة ح�صم املنازعات التجارية ال�صادر باملر�صوم 
ال�صلطاين رقم )84/32( معدل باملر�صوم ال�صلطاين رقم 90/73 ، والذي تن�ص 
املحكوم عليه  اأموال  بيع  التح�صيل من  اإذا مل يكف   « اأنه  املادة 105 منه على 
املحجوزة من منقول وعقار لق�صاء جميع حقوق احلاجزين ومل يتفقوا هم 
اإيداع املتح�صل خزانة  واملدين على ق�صمته بينهم خالل الأ�صبوع التاىل ليوم 
الهيئة ، يق�صم القا�صي املنتدب لالأمور الوقتية املتح�صل بينهم كل بن�صبة دينه 

، مع مراعاة حق من له التقدم من الدائنني . 

وملا كانت الت�صريعات املعمول بها مل تعترب الإيجارات امل�صتحقة للدولة 
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ديونا ممتازة يحق ا�صتيفاوؤها بالأولوية على غريها من الديون ، لذلك فاإنه اإذا 
مل يكف التح�صيل من بيع اأموال املحكوم �صده ل�صداد جميع حقوق احلاجزين، 
دينه  بن�صبة  كل  بينهم  املتح�صل  يق�صم  الوقتية  لالأمور  املنتدب  القا�صي  فاإن 

باعتبار اأنه لي�ص هناك حق للوزارة فى التقدم على غريها من الدائنني .

اأن ما تطلبه الوزارة من اإ�صدار فتوى ميكن  ومما هو جدير بالذكر 
ال�صتناد اإليها لإعطاء احلكم الذي ي�صدر ل�صالح الوزارة اأولوية فى التنفيذ ، 

اأمر غري جائز قانونا لأن اعتبار الدين ممتاز على غريه ل يكون اإل بقانون .

عن  امل�صتحقة  املبالغ  اعتبار  جواز  عدم  اإىل  �صبق  مما  نخل�ص  لذلك 
تاأجري الأرا�صي اململوكة للدولة ديونا ممتازة حتى يجوز تنفيذ الأحكام التي 
ت�صدر من هيئة ح�صم املنازعات التجارية بالأولوية على غريها من الأحكام 
الأخرى ، واأنه يلزم لتحقيق ذلك �صدور قانون يعترب هذه املبالغ ديونا ممتازة 

 ) فتوى رقم �ش ق / ت / 92/843/1/8 فى 1992/8/2 م (

---------------------



قانون 
االسكان اإلجتماعي





المبادئ الصادرة عن أحكام 
محكمة القضاء اإلداري

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�ساأن هذا القانون
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المادتين رقمي )2و 4( 

الإ�سكان الجتماعي ــ اآلية وطريقة عمل لجان توزيع الوحدات 
ال�سكنية.

لعدم  �صكال  الدعاوى  بعدم قبول بع�ص  امل�صتاأنفة  الوزارة  دفع  اإنه عن  وحيث 
تظلم بع�ص امل�صتاأنف �صدهم اإليها ، فهو دفع يف غري حمله ، فالثابت من اأوراق 
الدعوى اأنه �صكلت جلنة خا�صة لنظر التظلمات املتعلقة بقرار توزيع الوحدات 
ال�صكنية يف الولية حمل هذه الدعاوى وغريها من وليات حمافظة ظفار، 
وبالتايل فاإن التظلم اإىل تلك اللجنة يغني عن التقدم بتظلم اآخر اإىل وزارة 

الإ�صكان ، وهو ما يتعني معه رف�ص هذا الدفع. 

وحيث اإنه عن مو�صوع هذه ال�صتئنافات ، فاإن الف�صل فيها يكون بالتحقق من 
مدى �صحة قرار توزيع الوحدات ال�صكنية البالغ عددها )15( وحدة �صكنية يف 
نيابة ذهبون بولية ثمريت من عدمه ، وذلك يف �صوء ما ن�ص عليه من اأحكام 

وما ا�صتملت عليها الدعاوى من وقائع ، ثم تطبيقها على احلالت املاثلة.

ادر باملر�صوم ال�ّصلطايّن رقم  فتن�ص املاّدة )2( من قانون الإ�صكان الجتماعّي ال�صّ
)2010/37( على اأن:« ي�صرتط يف طالب الوحدة ال�ّصكنّية اأو امل�صاعدة ال�ّصكنّية 
اأو القر�ص ما ياأتي: اأ- اأن يكون عماينَّ اجلن�صّية ، ب- األ يقّل عمره عن ثالث 
وع�صرين �صنة ميالدّية �صواًء كان رجال اأم امراأة... ، ج- األ يكون مالًكا هو اأو 
زوجه مل�صكن �صالح لالإقامة اأو قام بالّت�صرف فيه باأّي نوع من اأنواع الّت�صرفات 
ا�صتفاد  قد  يكون  األ  د-   ، القانون  اأحكام هذا  ال�صتفادة من  بهدف  القانونّية 
هو اأو زوجه من قبل بوحدة �صكنية اأو م�صاعدة �صكنّية اأو قر�ص طبًقا لأحكام 
تي�ّصر له  اأخرى  اأو نظم  اأّية قوانني  اأو  اإليه  امل�صار  امل�صاكن الجتماعية  قانون 



- 158 -

قوانين البيئة والقوانين البحرية وقوانين االتصاالت وقوانين 
حقوق الملكية وحماية التراث وقوانين التعدين وتنظيم التعليم

نظام  بها  العاملني يف جهة  يكون من  األ  هـ-   ، اأو احل�صول عليه  بناء م�صكن 
اإقرا�ص اإ�صكاين ملوظفيها، فيما عدا من كان متقاعًدا ومل ي�صبق له احل�صول 
على قر�ص اإ�صكاين من جهة عمله ال�صابقة، و- األ يكون مالًكا هو اأو زوجه لأّية 
عقارات اأو اأرا�ص توازي قيمتها قيمة الوحدة ال�صكنية اأو امل�صاعدة ال�صكنية اأو 

القر�ص اإل اإذا كان الهدف هو تنفيذ امل�صروع على ذات املوقع ».

كما تن�ص املادة )4( من ذات القانون على اأنه:« تقوم الوزارة بدرا�صة كل حالة 
على حدة للتحقق من توافر ال�صروط عند تقدمي الطلب، وقبل ال�صتحقاق، 
ويف حالة عدم انطباق ال�صروط يرف�ص الطلب ويخطر مقدمه كتابياً بذلك 

مع بيان الأ�صباب ».

وتن�ص املادة الثانية من قرار وزير الإ�صكان رقم 2009/124 ب�صاأن ت�صكيل جلان 
لدرا�صة وتوزيع الوحدات ال�صكنية املنفذة يف وليات �صليم وجزر احلالنيات ، 
امل�صكلة  اللجان  » على  اأنه:  واملزيونة مبحافظة ظفار على   ، ، مق�صن  ثمريت 
والتاأكد  امل�صتحقني  قوائم  مراجعة  القرار  هذا  من  الأوىل  املادة  مبوجب 
ال�صكنية  امل�صاعدات  املن�صو�ص عليها يف لئحة  ال�صروط  والتيقن من انطباق 
وتعديالتها ، وما ت�صمنته ا�صتمارة البحث من اآليات و�صوابط يف هذا ال�صاأن » .

وي�صتفاد مما تقدم اأن قانون الإ�صكان الجتماعي حدد �صروطا معينة ل�صتحقاق 
الوحدة ال�صكنية ، كما حدد قرار وزير الإ�صكان رقم 2009/124 امل�صار اإليه اآلية 
حمافظة  وليات  من  عدد  يف  ال�صكنية  الوحدات  توزيع  جلان  عمل  وطريقة 
من  التاأكد  مهمة  عليها  واأوجب   ، الدعاوى  هذه  حمل  الولية  ومنها  ظفار 
توافر ال�صروط املقررة ل�صتحقاق امل�صاعدة ال�صكنية فـي كل من يتقدم بطلب 
للح�صول على وحـدة �صكنيـة من الوحدات املنفذة وذلك قبل تقرير منحها له 
، ومل يخول تلك اللجان اأي �صالحية ل�صتثناء بع�ص املتقدمني من ال�صروط 
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املقررة يف هذا ال�صاأن ، وبالتايل فاإن عمل اللجنة يقت�صر على حتديد امل�صتحقني 
لتلك الوحدات وفقا لنطباق ال�صروط عليهم وحتديد اأولويات توزيعها عليهم 
، ويف حال الت�صاوي يف �صروط ال�صتحقاق وعدم كفاية عدد امل�صاكن لتوزيعها 
اللجنة  اأن  تبني  فاإذا  بينهم،  فيما  القرعة  اإجراء  اإل  �صبيل  فال  اجلميع  على 
�صكنية  وحدات  املتقدمني  بع�ص  ومنحت  الذكر  �صالفة  عملها  قواعد  خالفت 
ا�صتثناءا من النظام املتبع رغم عدم انطباق �صروط ال�صتحقاق عليهم ، فيكون 

عملها يف هذه احلالة قد مت باملخالفة للقانون . 

ة بتوزيع الوحدات  وبتطبيق ما تقدم على احلالة املاثلة يتبني اأن اللجنة املخت�صّ
ال�ّصكنّية يف نيابة ذهبون بولية ثمريت قامت بدرا�صة طلبات املواطنني املقدمة 
رقم  اجتماعها  وانتهت يف   ، )61( طلبا  البالغة  الوحدات  تلك  على  للح�صول 
)10( املنعقد بتاريخ 2010/8/16م اإىل املوافقة على عدد )15( طلب منها مبا 
املح�صر  من  ات�صح  وقد   ، املذكورة  بالنيابة  املنفذة  ال�صكنية  الوحدات  يعادل 
امل�صار اإليه اأنها اأو�صت با�صتثناء بع�ص املواطنني ممن ل تنطبق عليهم �صروط 
اجتماعّية  لدواعي  �صكنية  وحدة  منهم  كل  مبنح  وذلك   ، املقررة  ال�صتحقاق 
واإن�صانّية وغريها على حد تربيرها ، ومت اعتماد تلك التو�صية من ال�صلطة 
املخت�صة مبكتب وزير الّدولة وحمافظ ظفار، ثم اإحالتها اإىل وزارة الإ�صكان 
لتخاذ ما يلزم لتوزيع تلك الوحدات على من متت املوافقة على منحهم اإياها 
بع�ص  با�صتثناء  اأو�صت  عندما  املذكورة  اللجنة  اأن  معه  يت�صح  اّلذي  الأمر   ،
املواطنني الغري امل�صتوفني لل�صروط تكون قد جتاوزت �صالحيتها املخولة لها 
اإليه ، وميزت بع�ص املواطنني  مبوجب القرار الوزاري رقم 2009/124 امل�صار 
على غريهم باملخالفة ملبداأ امل�صاواة الذي اأقره النظام الأ�صا�صي للدولة ، اإذ ل 
يجوز لها ال�صتثناء من ال�صروط املقررة قانونا لأي �صبب كان ، بل كان يتعني 



- 160 -

قوانين البيئة والقوانين البحرية وقوانين االتصاالت وقوانين 
حقوق الملكية وحماية التراث وقوانين التعدين وتنظيم التعليم

عليها يف ظل قلة عدد الوحدات ال�صكنية املنفذة اأن تتحقق وتتاأكد ب�صكل اأدق 
من توافر تلك ال�صروط يف مقدم الطلب ، وهو ما تكون معه تو�صيتها يف �صاأن 
توزيع الوحدات ال�صكنية �صالفة الذكر قد �صدرت باطلة ملخالفتها للقانون ، 
ال�صلطة املخت�صة �صدور قرار  التو�صية من  اأنه ترتب على اعتماد تلك  ومبا 
بتوزيع تلك الوحدات وفقا ملا اأقرته اللجنة املذكورة يف تو�صيتها ، فيكون هذا 

القرار قـد �صدر باملخالفة لأحكام القانون ، وهـو مـا يتعيـن معه الق�صـاء 

توزيع  اإعادة  اأخ�صها  اأثار  من  ذلك  على  يرتتب  ما  مع  جمردا  �صحته  بعدم 
امل�صتوفني  الطلبات  مقدمي  على  الدعاوى  هذه  حمل  ال�صكنية  الوحدات 
وابط املعمول بها يف هذا ال�ّصاأن. ل�صروط ال�صتحقاق املقررة قانونا ، ووفقا لل�صّ

ول ينال من ذلك ما تدفع به الوزارة امل�صتاأنفة من اأن حم�صر اجتماع اللجنة 
املذكورة قد �صدر قبل �صدور الالئحة التنفيذية لقانون الإ�صكان الجتماعي 
الأحكام  به  تاأثري على ذلك فيما ق�صت  اإذ ل   ، الوزاري رقم 2011/6  بالقرار 
امل�صتاأنفة والتي اأيدتها هذه الدائرة يف ال�صتئنافات املاثلة ، فالثابت اأن �صروط 
ا�صتحقاق احل�صول على الوحدات ال�صكنية واردة باملادة )2( من قانون الإ�صكان 
اأن ق�صاء  ، ف�صال عن  ال�ّصلطايّن رقم 2010/37  ادر باملر�صوم  الجتماعّي ال�صّ
هذه املحكمة بني على اأنه ل يجوز للجنة التوزيع امل�صار اإليها اأن ت�صتثني من 
ال�صروط املقررة قانونا وهو ما مل تلتزم به يف ممار�صة عملها وذلك على النحو 

�صالف الذكر.
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هذه  اإليها  انتهت  التي  ذاتها  النتيجة  اإىل  انتهت  امل�صتاأنفة  الأحكام  اإن  وحيث 
اأ�صابت �صحيح حكم القانون، جديرة بتاأييدها حممولة  الدائرة ، فتكون قد 
على اأ�صبابها وعلى الأ�صباب الواردة بهذا احلكم ال�صتئنايف، وهو ما يتعني معه 

الق�صاء برف�ص هذه ال�صتئنافات.

)حكم محكمة الق�ساء الإدارى فى ال�ستئنافين رقمي 369 و374  
ل�سنة 12 ق.�ش ال�سادر بجل�سة2012/6/18م ، مج 2012/2011 �ش830 (

 





قانون 
تنظيم أعمال 
الوساطة في 

المجاالت العقارية





المبادئ الصادرة عن أحكام 
المحكمة العليا

من عام 2006م اإىل 2012م
ب�ساأن هذا القانون
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جل�سة ال�سبت الموافق 2008/1/27

الطعن رقم 2007/327 مدنية ثانية عليا

�سم�سرة

فاإن  بالتو�صط،  فو�صه  الذي  الطرف  من  ال�صم�صرة  اأجرة  ال�صم�صار  ي�صتحق 
اأعمال  تنظيم  قانون  �صنده.  بالن�صف.  منهما  كل  اإلتزم  الطرفان  فو�صه 

ال�صم�صرة يف املجالت العقارية ال�صادر باملر�صوم 86/78.

ال�صادر  العقارية  املجالت  يف  ال�صم�صرة  اأعمال  تنظيم  قانون  من   )10( املادة 
اأجره من  ال�صم�صار  اأّن )يتقا�صى  ال�صلطاين رقم 86/78 تن�ص على  باملر�صوم 
الطرف الذي فّو�صه فاإذا كان مفّو�صاً من طريف العقد التزم كل منهما بن�صف 

الأجر املتفق عليه(.

الذي  الطرف  اأجرته من  ي�صتحق  ال�صم�صار  اأن  املادة  يخل�ص من هذه  وحيث 
العقارّية  الأمالك  اآخر يف  اأي ت�صرف  اأو  اإيجار  اأو  بيع  يتو�صط يف  باأن  فّو�صه 
مبختلف اأنواعها واإن كان مفّو�صاً من طرف العقد ا�صتحقها منهما ، وحيث اإنه  
ملا كان ذلك وكان يبني من اأوراق الدعوى اأنه ل �صيء بها يثبت ب�صكل قاطع اأن 
املطعون �صده قد فّو�ص الطاعن مالك موؤ�ص�صة ... ... بالتو�صط له يف املبــــادلة 
التي متت بينه وبني ورثة ..... يف خ�صو�ص الأر�ص )....( الكائنة ...  ب�صاللة 
تلك  �صراء  املطعون �صده  الذي عر�ص على  الطاعن هو  اأّن  ما هنالك  وغاية 

الأر�ص وبالتايل فاإنه ل ي�صتحق اأي اأجرة.

---------------------------------------------
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جل�سة ال�سبت الموافق 2008/2/17

الطعن رقم 2007/548 مدنية ثانية عليا

�سم�سرة

ال�صم�صار ل ي�صتحق اأجرة مهما كانت اجلهود التي بذلها يف تلك الو�صاطة اإل 
اإذا اأدت و�صاطته اإىل اإبرام العقد.

ال�صلطاين رقم 90/55 تن�ص  باملر�صوم  ال�صادرة  التجارة  املادة 325 من قانون 
على اأنه » ل ي�صتحق ال�صم�صار اأجرة اإل اإذا اأدت و�صاطته اإىل اإبرام العقد » ، و 
تن�ص املادة )8( من قانون تنظيم اأعمال ال�صم�صرة يف املجالت العقارية ال�صادر 
باملر�صوم ال�صلطاين رقم 1986/78 على اأنه » ل ي�صتحق ال�صم�صار اأجرة اإل اإذا 

مت اإبرام العقد الذي تو�صط فيه«.

اأدت  اإذا  اإل  اأجرة  ي�صتحق  ل  ال�صم�صار  اأن  املادتني  هاتني  من  يخل�ص  وحيث 
اأجرة مهما كانت  اإىل ذلك فال ي�صتحق  اإبرام العقد واإن مل توؤد  اإىل  و�صاطته 

اجلهود التي بذلها يف تلك الو�صاطة.

-----------------------------------------



مرسوم سلطاني 
في شأن تنظيم العالقة بين 
مالك ومستأجري المساكن 
والمحال التجارية والصناعية 
وتسجيل العقود الخاصة بها





المبادئ الصادرة عن أحكام 
المحكمة العليا

من عام 2006م اإىل 2012م
ب�ساأن هذا القانون
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اأجــــــــــــــــــــرة

جل�سة يوم الأحد الموافق 2006/1/1م

الطعن رقم 2005/186م مدني اأولى عليا

اإيجار “تاأخير الأجرة” . م�سوؤولية عقدية.

عدم الن�ص على فر�ص غرامة مالية عند التاأخري عن دفع الإيجار يف العقد ل 
ي�صح معه املطالبة بالغرامة بناء على امل�صوؤولية التق�صريية.

بالقوانني  باللتزام  ن�ص  وجود  رغم  التاأخري  غرامة  على  ين�ص  مل  العقد 
، فكان لبد من ن�ص �صريح يو�صح وجوب  ال�صلطنة  املعمول بها يف  واللوائح 
تكون  وحينما   . امل�صتاأجر  قبل  من  الأجرة  دفع  تاأخري  حالة  يف  الغرامة  دفع 
العالقة بني الطرفني حمكومة بعقد وا�صح فاإنه على املحكمة تطبيق ن�صو�ص 
امل�صوؤولية  اأركان وقواعد  العقود ول تطبق  اأو مبادئ  العقد يف حالة الإخالل 

التق�صريية على العقود لأن العقد �صريعة املتعاقدين.

املعلوم ق�صاًء باأن املحكمة اأيا كانت درجتها لي�صت ملزمة بتتبع دفوع املتنازعني 
تراها  كيفية  باأي  عليها  والرد  وفهمها  اإيرادها  فيكفي  تف�صياًل  عليها  والرد 
التي  القانونية  اأ�صبابه  وله  عادًل  املحكمة  ق�صاء  كان  طاملا  منا�صبة  املحكمة 

ت�صند النتيجة التي تو�صلت اإليها املحكمة.

------------------------------------------------
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جل�سة يوم الأحد الموافق 2006/1/1م

الطعن رقم 2005/258م مدني اأولى عليا

اإيجار

املوؤجرة متى كان �صبب عدم  العني  الأجرة عدم ال�صتفادة من  ل يربر حب�ص 
ا�صتيفاء املنفعة من العني املوؤجرة راجع اإىل غري املوؤجر . موؤداه. حق امل�صتاأجر 

على من تعد عليه ولي�ص على املالك.

املوؤجر لي�ص مطلوباً منه اأكرث من ت�صليم العني املوؤجرة للم�صتاأجر لال�صتفادة 
منها بحالتها فاإذا حدث تعر�ص اأو تعد اأو اإزعاج لل�صاكن فحقوقه جتاه من اأتى 

ذلك الفعل ولي�ص يف مواجهة املالك للعني املوؤجرة.

----------------------------------------------

جل�سة ال�سبت الموافق 2009/2/8م

الطعن رقم 2008/563م مدنية ثانية عليا

اأجرة

لالنتفاع  �صالحيتها  املوؤجرة،  بالعني  النتفاع  �صرطه.  الأجرة.  -ا�صتحقاق 
ومتكني امل�صتاأجر منها.

-املبداأ امل�صتقر فقهاً وق�صاًء من اأن الأجرة تلزم مقابل النتفاع بالعني املوؤجرة 
اأو التم�صك بها دون طريقة م�صروعة فمتى توافرت ال�صروط املطلوبة يف العني 
املوؤجرة ومن بينها �صالحّية العني املوؤجرة لل�صكنى فيها والنتفاع بها ومنها 

متكني امل�صتاأجر بالنتفاع بالعني املوؤجرة.
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جل�سة الأحد 2010/6/6م 

الطعن رقم 2009/373م اإيجارات عليا

اأجرة 

ت�صديد  امل�صتاأجر عن  تاأخر  اإذا  العقد  انتهاء مدة  الإخالء قبل  للموؤجر طلب 
الأجرة اأكرث من خم�صة ع�صر يوماً. يوقى امل�صتاأجر حكم عليه بالإخالء دفعه 
لالأجرة وم�صروفات التقا�صي قبل اإقفال باب املرافعة. العربة بال�صداد الفعلي 

والإيداع احلقيق. جمرد طلب الدفع ل عربة فيه .

�صداد  يفيد  مما  خلت  اأنها  الأوراق  مطالعة  من  البني  وكان   ، ذلك  كان  ملا   -
على  ال�صابقة  املدة  عن  املتبقية  عليه  امل�صتحقة  لالأجرة  الطاعن  امل�صتاأجر 
2008/6/1 رغم اإنذاره وما تالها من اأجرة قبل الف�صل يف النزاع اأمام حمكمة 
لالأجرة  التقا�صي وفقاً  املوؤجر من م�صروفات  تكبده  املو�صوع بدرجتيها وما 
رياًل  و�صبعون  خم�صة  ومقدارها  املوؤجر  للمحل  املحكمة  اإليها  انتهت  التي 
التقا�صي  وم�صروفات  الأجرة  �صداد  يف  للتاأخر  باإخالئه  احلكم  فاإن   ، �صهرياً 
التي تكبدها املطعون �صدهما حتى اإقفال باب املرافعة يف الدعوى اأمام حمكمة 
الطاعن من عرثته  يقيل  ول   ، القانون  �صادف �صحيح  قد  يكون  ال�صتئناف 
ويجعله مبناأى عن احلكم بالإخالء طلبه من حمكمة اأول درجة الت�صريح له 
باإيداع املتاأخرات خزينة املحكمة اإذ العربة بال�صداد الفعلي اأو الإيداع احلقيقي 
لها وهو ما خلت منه الأوراق ، مما ي�صحي معه النعي على احلكم املطعون فيه 

بهذا ال�صق من ذلك ال�صبب على غري اأ�صا�ص.

----------------------------------------------



- 176 -

قوانين البيئة والقوانين البحرية وقوانين االتصاالت وقوانين 
حقوق الملكية وحماية التراث وقوانين التعدين وتنظيم التعليم

جل�سة الأحد 2010/6/6م

الطعن رقم 2009/694م اإيجارات عليا

اأجرة.  

على امل�صتاأجر الوفاء بالأجرة يف املواعيد املتفق عليها عند رف�ص املوؤجر ت�صلم 
الإيجارة على امل�صتاأجر اإيداعه خزانة املحكمة ، ت�صليم الإيجار ملحامي امل�صتاأجر 
عند امتناعه عن ت�صلمه خمالف للطريق التي ر�صمها القانون. اأثره. ل يوقيه 

احلكم بالإخالء . 

الأجرة  �صداد  باأن  الطعن  �صحيفة  ويف  با�صتمرار  يقران  وحماميه  امل�صتاأجر   
كان ملحامي الطاعن ب�صبب اأن املوؤجر رف�ص الت�صلم وتق�صي هذه املحكمة باأن 
�صداد الأجرة التزام مبوجب املادة )11( من املر�صوم ال�صلطاين رقم 89/6 والتي 
اأن يقوم بالوفاء بالأجرة يف املواعد املتفق عليها(  امل�صتاأجر  تن�ص »يجب على 
واأن الطاعن ملزم اأي�صاً بن�ص املادة )7( مكرر )1( من القانون والتي ر�صمت 
الأجرة  ت�صلم  املالك برف�ص  امل�صتاأجرين يف حالة تعنت  لكافة  وا�صحاً  طريقاً 
وت�صلم  املحكمة  لدى خزينة  الأجرة  واإيداع  لأقرب حمكمة  اللجوء  عليهم  اإذ 
اإي�صال الإيداع الذي يكون حجة دامغة على املوؤجر حينما يرفع دعوى ا�صرتداد 
اأن يقي نف�صه من  اأي�صاً  اإن الطاعن مل يفعل ذلك فكان عليه  احليازة وحيث 
الإخالء بعر�ص الإيجار اأمام املحكمة املخت�صة قبل قفل باب املرافعة وهو يعلم 
ولكنه  الإيجار  بعر�ص  الإخالء  اتقى  باأن   2006/14 الدعوى  يف  له  �صبق  باأنه 
هذه املرة مل يفعل مما يجعل دفعه ملحامي املطعون �صده ل يفي مبتطلبات 
القانون ول ينهي ذمته من اللتزام بالدفع لأن هذا الطريق لي�ص هو الطريق 
الذي ر�صمه القانون للم�صتاأجرين يف دفع الإيجارات عند تعنت املالكني للت�صلم 

وتق�صي باأن دفع الأجرة ملحامي املوؤجر ل يربى ذمة امل�صتاأجر .
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اإخطـــــــــــــــــــــــــار

جل�سة الأحد 2010/3/21م

الطعن رقم 2009/522م عليا اإيجارات

اإخطار. اإخالء

ووا�صحاً  �صريحاً  يكون  اأن  الإيجارية  العالقة  لإنهاء  الإخطار  �صحة  �صرط 
وغري م�صروط اأو متوقف على �صرط. الإخطار اإن توقف على �صرط ل يعترب 

اإنذاراً بالإخالء . 

اإنهاء  الإيجارية قبل  العالقة  الكتابي لإنهاء  الإخطار  ا�صرتط  امل�صرع عندما 
مدة العقد بثالثة اأ�صهر اإمنا ي�صتوجب اأن يكون ذلك الإخطار �صريحاً ووا�صحاً 
غري م�صروط اأو متوقف على �صرط اآخر وذلك بعدم رغبتهم يف جتديد عقد 
الإيجار بعد انتهاء مدته واأما اأن يرتبط ذلك الإخطار على �صرط حمدد فيه 
اإن مل يوافق املطعون �صده على الزيادة فعليه اأن يخلي فهذا ل يعترب اإخطاراً 

قانونياً كما يتطلبه امل�صرع. 

 -----------------------------------------------

جل�سة الثنين 2010/5/10م

الطعن رقم 2009/602م اإيجارات عليا

اإنذار 

1- الإنذار بالإخالء ل ي�صرتط فيه �صكٌل اأو مكاٌن اأو عدٌد معنٌي ، واإمنا العربة 
بو�صول الإعالن والعلم به يف املوعد ولو ملرة واحدة .
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حيث اإن حتقق العلم بعدم رغبة امل�صتاأنف �صده يف جتديد عقد الإجارة وخالل 
الفرتة القانونية ذلك اأن املر�صوم ال�صلطاين 89/6 مل يحدد �صكاًل خا�صاً عن 
اأم  اأم �صفوياً  الإعالن عن الرغبة اأو الإنذار بانتهاء العقد و�صواء اأكان مكتوباً 
مكانا حمدداً لالإعالن ومل يحدد له عدداً اإمنا العربة بو�صول الإعالن والعلم 

ملرة واحدة ويف امليعاد القانوين.

------------------------------------------------

جل�سة الثنين 2010/5/10م

الطعن رقم 2009/602م اإيجارات عليا

اإخطار. عقد الإيجار »ت�سجيله« » تجدده«

2- ت�صجيل البلدية لعقد الإيجار ل يلزم املوؤجر ما مل يوقع عليه. ال�صتثناء.  
يف حالة جتدد العقد لعدم الإخطار بالإخالء اأو عدم �صحته.

اأثارته امل�صتاأنفة فيما يتعلق بالعقد املجدد لدى البلدية بالرقم  اأما ب�صاأن ما 
و�صحته  العقد  ناق�صت  اإنها  رغم  درجة  اأول  حمكمة  اأن  �صحيح   ،  )770934(
منطوق  يف  ذلك  ت�صمل  مل  اأنها  اإل  بطالنه  اإىل  احلكم  حيثيات  يف  وتو�صلت 
احلكم ذلك اأن عقد الإيجار من العقود الر�صائية التي يجب اأن تتوافر فيها 
تالقي الإيجاب والقبول ، وملا كان امل�صتاأنف �صده مل يوقع اأو يوافق على جتديد 
قد  البلدية  �صلطات  اأن  ملجرد  فقط  به  التم�صك  للم�صتاأنفة  يتاأتى  العقد فال 
�صجلت هذا العقد الذي ل يلزم امل�صتاأنف �صده اإل اإذا ثبت عدم �صحة الإنذار 
وبالتايل ميكن القول بانتقال الإجارة التعاقدية اإىل اإيجاره قانونية اأو حكمية 
فيه  املطعون  كافياً حلمل ق�صاء احلكم  �صائغاً  ال�صتخال�ص  وكان هذا   ))....

فاإن النعي عليه مبا �صلف يكون على غري اأ�صا�ص.
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جل�سة الأحد 2010/6/6م 

الطعن رقم 2009/316م اإيجارات عليا

اإنذار. 

باإنهاء  الإنذار   ، اأ�صهر  بثالثة  انتهائه  قبل  يكون  العقد  جتديد  بعدم  الإنذار 
العقد يف حال �صريانه وفقاً لل�صروط ال�صتثنائية قبل �صتة اأ�صهر.

الثابت يف الأوراق اأن العالقة بني الطرفني يحكمها عقد الإيجار املربم بتاريخ 
رغبة  بعدم  الطاعن  اإنذار  مت  وقد   2008/9/30 يف  مدته  تنتهي   2007/1/1
املطعون �صده يف جتديد العقد بتاريخ 2008/5/21 وبتاريخ 2009/1/10 اأقام 
بتحديد  �صده  املطعون  اإلزام  بطلب  البتدائية  املحكمة  اأمام  دعواه  الطاعن 
مدته  حيث  من  الإنذار  قانونية  بعدم  �صده  املطعون  دعوى  وناه�ص  العقد 
�صاأن  يف   89/6 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  حددها  التي  اأ�صهر  ال�صتة  عن  تقل  اإذ 
تنظيم العالقة بني مالك وم�صتاأجري امل�صاكن واملحال التجارية وال�صناعية 
وت�صجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها ، وحيث اإن مقت�صى املادة 7/د قبل وبعد 
املوؤجر ل�صغل العني  اأن حاجة  ال�صلطاين رقم 2008/71 هو  تعديلها باملر�صوم 
للعني  ا�صرتداده  يربر  العقد  �صريان  اأثناء  يطراأ  ملح  ظرف  بنف�صه  املوؤجرة 
متى توافرت �صروط ال�صرتداد القانونية ، فاإذا ما انتهت العالقة التعاقدية 
دفاعاً  و  ادعاءاً  ال�صبب  بهذا  يتم�صك  اأن  للموؤجر  فلي�ص  القانون  لأحكام  وفقاً 
ولي�ص للم�صتاأجر اأن يدفع الدعوى بعدم ا�صتيفاء �صروط اإقامتها من الناحية 
القانونية ، واإذا كان املطعون �صده قد اأنذر الطاعن يف امليعاد القانوين اأي قبل 
اأربعة اأ�صهر من انتهاء العقد وانتهت العالقة التعاقدية طبقاً لأحكام القانون 
اأقام دعـــواه للمطالبة بتجديد العقد بعد  يف 2008/9/30 ، وكان الطاعن قد 
اأكرث من ثالثة اأ�صهر من انتهاء العقد فلي�ص له اأن يتم�صك مبهلة ال�صتة اأ�صهر 
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، واإذا كان احلكم املطعون فيه قد انتهى اإىل هذه النتيجة وكان موافقاً للقانون 
، وكانت بقية الأ�صباب ل تاأثري لها على هذه النتيجة فقد تعني الق�صاء بقبول 
الطعن �صكاًل ويف املو�صوع برف�صه واإلزام الطاعن بامل�صاريف وم�صادرة ن�صف 

الكفالة .   

-------------------------------------------------

جل�سة يوم الأحد الموافق  2011/1/9م

الطعن رقم 2010/146م دائـرة الإيجارات

اإخطار«بالإخالء«

1ـ ال�صتناد يف دعوى الإخالء على اإخطار قدم يف دعوى �صابقة و�صدر فيها حكم 
بتجديد العقد. اأثره الرف�ص. 

1ـ حيث اإنه ويف املو�صوع فاإن الطعن يف �صببه املتعّلق مبخالفة احلكم املطعون 
فيه للقانون والذي ق�صى بالإخالء للطاعن من العقار امل�صتاأجر على �صند من 
اأنذر الطاعن بعدم رغبته يف جتديد عقد الإيجار  القولإن املطعون �صده قد 
ذلك  وفق  العقد  لإنهاء  ا�صرتط  قد  امل�صّرع  لأن  وذلك  العقد  مدة  ولنتهاء 
يعطيه  اأ�صهر  ثالثة  عن  تقل  ل  مدته  كتابًيا  اإخطاًرا  هناك  يكون  اأن  ال�صبب 
املوؤجر امل�صتاأجر بعدم رغبته يف جتديد العقد اأو لنتهاء مدة العقد وقبل م�صي 
�صكني  املحل موؤجًرا لغر�ص  اإذا كان  الإيجار  تاريخ بدء عقد  �صنوات من  اأربع 
و�صبع �صنوات اإذا كان موؤجًرا لغر�ص جتاري ، واحلال اأن ذلك ال�صرط مل يتوافر 
اأول درجة  اعتمدت عليه حمكمة  الذي  الإخطار  اإن  اإذ  الدعوى مو�صوعنا  يف 
واأيدتها فيه حمكمة ثاين درجة جنده اإخطاًر قد مت حتريره يف 2007/8/26م 
وهناك ما يفيد ال�صتالم من املدعو .................... يعمل لدى الطاعنة يف 
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ذات التاريخ اإل اأن هذا الإنذار قد �صبق عر�صه اإذ كان من �صمن م�صتندات دعوى 
�صابقة بني ذات الأطراف اإذ اأقام الطاعن حالًيا الدعوى رقم 454/م/2008م اأمام 
حمكمة ال�صيب البتدائية طالب يف ختامها احلكم باإلزام املطعون �صده حالًيا 
بتجديد عقد الإيجار املوؤرخ 2008/1/31م ملدة �صنتني تنتهي يف 2010/1/31م 
عقد  بتجديد  عليه  املدعى  باإلزام  املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  ق�صت  وقد 
تاأيد احلكم املذكور بحكم  املوؤجر بذات الأجرة وقد  الإيجار للمحل التجاري 
ال�صتئناف م�صقط بالرقم 2009/1242م املوؤرخ 2009/7/28م وقد قدم املطعون 
�صده حالًيا امل�صتند املذكور )الإخطار املوؤرخ 2007/8/26م يف الدعوى املذكورة( 
اإل اأن املحكمة مل تاأخذ به وبالتايل فاإّن تقدمي امل�صتند ال�صالف ذكره وا�صتناد 
واإ�صناد  املذكور  امل�صتند  اإىل  الدعوى مو�صوعنا  اأول وثاين درجة يف  حمكمتي 
احلكم ب�صببه باإنهاء العقد يكون يف غري حمله؛ ذلك لأن العقد بالإيجار يكون 
قد جتدد بحكم ق�صائي حاز احلكم احلجّية والذي ينتهي يف 2010/1/31م .. 
واإنه ولنتهاء العالقة الإيجارّية املذكورة تتطلب من املطعون �صده اأن ي�صلك 
الطريق ال�صليم املحدد قانوًنا وهو الإخطار قبل ثالثة اأ�صهر على الأقل قبل 
فيه على هذا  املطعون  النعي على احلكم  فاإّن  وبالتايل   ... العقد  انتهاء مدة 

ال�صبب هو يف حمله و�صديد

--------------------------------------------
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اإخــــــــــــــــــــــــالء

جل�سة الأحد 2009/5/10م  

الطعن رقم 2009/465م اإيجارات عليا

اإخالء 

     ا�صتناد املوؤجر يف طلب الإخالء اإىل اأ�صباب خمتلفة قرينة على عدم �صحة ما 
ا�صتند اإليه وقرينة على حتايله على القانون. 

فاإن هذه املحكمة ترى من كل ذلك وهو التالحق الزمني يف رفع تلك الدعوى 
اإن   ، الأجرة  زيادة  يف  ورغبته  خمتلفة  باأ�صباب  الإخالء  بطلب  امل�صتاأنف  �صد 
امل�صتاأنف �صده لي�ص يف حاجة ما�صة لذلك املحل املوؤجر ل�صكنى ابنه ، كما ورد 
ب�صحيفة الدعوى، واإن الهدف من قيامه برفع تلك �صده امل�صتاأنف هو بغيته 
يف زيادة الأجرة وفقا للم�صتندات املرفقة والتي مل يطعن عليها امل�صتاأنف �صده 
بثمة مطعن وذلك قبل م�صي ثالث �صنوات خمالفاً بذلك ن�ص املادة )6( من 
املر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/7م اأو التحايل على اأحكام القانون يف هذا ال�صاأن 
يكون يف غري  فاإنه  النظر  امل�صتاأنف قد خالف هذا  وكان احلكم  ذلك  كان  واإذ 
حمله مما يتعني معه الق�صاء باإلغائه وبرف�ص الدعوى واإلزام امل�صتاأنف �صده 

بامل�صروفات عن الدرجتني » .

-----------------------------------------------



- 183 -

قوانين األراضي والعقارات
جل�سة الأحد 2010/2/21م 

الطعن رقم 2009/467م مدني عليا

الإخالء

ما�صة  حاجة  تكون  اأن  الإخالء  لطالب  ك�صبب  ال�صخ�صية  احلاجة  معيار   -2
وحقيقية و�صرورية اإغفال املحكمة عن مناف�صة ال�صبب الذي اأقام املدعى عليه 
طلب الإخالء ومناق�صتها ل�صبب اآخر يخالف للقانون وموجب لنق�ص احلكم .

ملدعي عندما اأقام الدعوى ا�صتند فيها يف مطالبته باإخالء العني املوؤجرة على 
املتاأخرات  لطلباته  واأ�صاف  بنف�صه  ل�صغلها  ال�صخ�صية  احلاجة  حا�صله  �صبب 
املطعون يف  املحكمة  على  يتحتم  كان  واحلال كذلك  فاإنه  وبالتايل  الأجرة  يف 
حكمها اأن تناق�ص ذلك املطلب ولكنها مل تفعل بل ومل ت�صر اإىل ذلك يف معر�ص 
مناق�صتها لأوجه الدعوى ل من قريب اأو بعيد بل ح�صرت نف�صها يف مو�صوع 
الأجرة وقد �صايرتها حمكمة ال�صتئناف يف حكمها املطعون فيه عندما ت�صدت 
يف املو�صوع وانتهت اإىل اأن الطاعن مل يقدم ما ي�صانده يف مو�صوع طلب الإخالء 
للحاجة ال�صخ�صية وكان عليها واحلال كذلك وبو�صفها حمكمة مو�صوع اأي�صاً 
لإقامة  ك�صبب  اأُثري  قد  اأنه  طاملا  الدعوى  يف  وحتقق  للمو�صوع  تت�صدى  اأن 

الدعوى بل وكان هو ال�صبب الرئي�صي والأ�صا�صي لرفع الدعوى

------------------------------------------------
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جل�سة يوم الأحد الموافق2010/2/27م

الطعن رقم 2010/45م اإيجارات

اإخالء« لحاجة الموؤجر«

�صخ�صًيا  املوؤجر  من  التجاري  املحل  ل�صتخدام  املا�صة  للحاجة  الإخالء  طلب 
امل�صتاأجر  يبا�صره  الذي  الن�صاط  ذات  ملمار�صة  رخ�صة  لديه  يكون  اأن  .�صرطه. 

باملحل املوؤجر.

حيث بخ�صو�ص طلب الإخالء للحاجة املا�صة ق�صد ا�صتخدام املحل من املوؤجر 
�صخ�صًيا فقد �صدر احلكم املطعون فيه باإلغاء احلكم امل�صتاأنف والق�صاء جمدًدا 
باإخالء امل�صتاأجر الطاعن حاليا لتوافر �صروط الإخالء طبًقـا لقانون الإيجار 
ن�صاط  رخ�صة  لديه  اأن  يفيد  ما  �صده  املطعون  املوؤجر  قدم  اإذ   2008/72 رقم 

جتاري وطلب الإخالء ل�صتخدامه ال�صخ�صي .

وحيث بالرجوع اإىل ال�صجل التجاري رقم )1075003( اخلا�ص باملالك املطعون 
�صده تبني اأنه ل يت�صمن رخ�صة ممار�صة ن�صاط خمبز الأمر الذي يحول دون 
بع�ص  بتعديل  ال�صادر   2008/72 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  من   7 املادة  تطبيق 
التجارية  واملحال  امل�صاكن  وم�صتاأجري  مالك  بني  للعالقة  املنظمة  الأحكام 
وال�صناعية وت�صجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها ال�صادرة باملر�صوم ال�صلطاين 
رقم 89/6 اإذ قررت اأنه:>ا�صتثناء من ن�ص املادة )6 مكرًرا( يجوز للموؤجر قبل 
انتهاء مدة عقد الإيجار اأن يطلب من امل�صتاأجر اإخالء املحل املوؤجر  ...    دـ )اإذا 

احتاج املوؤجر اإىل �صغل املحل املوؤجر بنف�صه(< .

وحيث ا�صتناد اإىل ما �صلف ب�صطه وطاملا اأن املوؤجر لي�صت لديه رخ�صة ملمار�صة 
ذات الن�صاط الذي يبا�صره امل�صتاأجر باملحل املوؤجر فاإنه ل ميكنه طلب الإخالء 
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�صدر بخالف  ملا  فيه  املطعون  احلكم  فكان  بنف�صه  املحل  �صغل  اإىل  لحتياجه 

ذلك معيًبا مبخالفة ن�ص املادة ال�صالف اإيراد ن�صها فتعني نق�صه .

----------------------------------------------

جل�سة الأحد 2010/3/21م

طعن رقم 2009/494م عليا اإيجارات

اإخالء 

واإ�صكان  ل�صركته  مقراً  املوؤجر  املكان  لتخاذ  املوؤجر  حلاجة  الإخالء  2-طلب 
اأ�صباب  القانون عليه ك�صبب من  ، لعدم ن�ص  الرف�ص  ماآله   ، �صركته  موظفي 

الإخالء . 

- اأما فيما ينعاه الطاعنان بال�صبب الثاين املتعلق باحلاجة املا�صة لل�صقة حمل 
التداعي وذلك ل�صكن موظفي الطاعنني فقد تكفل احلكم املطعون فيه بالرد 
عليه بقوله :«اإن ال�صبب الذي �صاقه الطاعنان لطلب الإخالء جنده هو اتخاذه 
مقراً ل�صركتهما  ول�صكن املوظفني بال�صركة وهو اأمر مل ين�ص عليه القانون 
وحاجة  بالإخالء  احلكم  بني  القانون  ربط  حيث  الإخالء  اأ�صباب  من  ك�صبب 
املوؤجر اإىل املكان املوؤجر لتخاذه �صكناً له اأو لأحد اأقاربه من الدرجتني الأوىل 
احلكم  وكان  ذلك  كان  وملا   ، ...اإلخ«  الأوراق  يف  يتوافر  مل  ما  وهو  والثانية 
املطعون فيه قد التزم هذا النظر فاإنه يكون قد اأعمل �صحيح القانون ويكون 

النعي عليه بهذا ال�صبب على غري اأ�صا�ص.

----------------------------------------------
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جل�سة الثنين 2010/5/10م

طعن رقم 2009/397 اإيجارات عليا

اإخالء. عقد اإيجار 

لي�ص للموؤجر وفقاً للمر�صوم ال�صلطاين رقم )89/6( طلب اإخالء املحل قبل 
انتهاء مدة الإيجار : ال�صتثناء حالت منها : احتياجه ل�صغل املكان بنف�صه اأو 
زوجه اأو اأولده اأو والديه ومل يكن له مكان اآخر فاإن حالت ال�صتثناء ل ت�صمل 
احتياجه اإ�صكان العاملني معه .ال�صخ�صية العتبارية لل�صركة ولي�ص لل�صركاء . 

واإمنا جاء  تف�صريه  اأو  القانون ومل تخطىء يف تطبيقه  فيه  املطعون   احلكم 
ال�صلطاين  املر�صوم  من  )7/د(  املادة  وخا�صة  القانون  ن�صو�ص  مع  متم�صياً 
رقم )89/6( واملعني بتنظيم العالقة بني مالك وم�صتاأجري امل�صاكن واملحال 
التجـــــارية وال�صناعية وت�صجيل العقود اخلا�صة بها والتي تن�ص على اأنه : » ل 
يجوز للموؤجر قبل انتهاء مدة الإيجاره طلب اإخالء املكان املوؤجر اإل يف الأحوال 
التايل ويهمنا من تلك احلالت املادة املذكورة اإذا احتاج اإىل �صغل املكان املوؤجر 
بنف�صه اأو بزوجه اأو باأولده اأو بوالديه ومل يكن له مكان اآخر خال واإذا تعددت 
عقاراته له اأن يختار منها ما ي�صاء ومينح امل�صتاأجر مهلة �صتة اأ�صهر على الأقل 
لالإخالء فاإذا مل ي�صغل املوؤجر املكان بغري عذر مقبول خالل ثالثة اأ�صهر من 
تاريخ الإخالء اأو �صغله ملدة تقل عن �صنة جاز احلكم للم�صتاأجر بالعودة للمكان 
الإيجار  �صريان عقد  اأنه يف حالة  الن�ص يت�صح جلياً  بالتعوي�ص ومن هذا  اأو 
ل ي�صتطيع املالك ا�صرتداد احليازة اإل ب�صبب ال�صتعمال ال�صخ�صي لنف�صه اأو 
لزوجه اأو لولده اأو لبنته اأو لأحد والديه ، ومبا اأن العمال الذين يعملون معه 
اإ�صكانهم حتى  اأجل  مل ي�صملهم الن�ص فاإنه ل ي�صتطيع ا�صرتداد احليازة من 
لو ا�صرتاها لذلك القر�ص ولي�ص هنالك �صيء ا�صمه الغر�ص املهني اأو الغر�ص 
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التجاري فالغر�ص يف كل الأحوال واحد هو ال�صكن. 

اأي�صاً  الثاين  بال�صبب  النعي  باأن  املذكرة  هذه  �صدر  يف  ذكرنا  قد  اإنه  وحيث 
اأنه ميلك �صيدلية مع  اعتبارياً ملجرد  ، فالطاعن ل يعد �صخ�صاً  غري �صديد 
اآخرين فال�صخ�صية العتبارية هي �صخ�صية ال�صركة املوؤ�ص�صة من قبل �صركاء 
جمتمعني وحينما تكون لأغرا�صها وت�صجل وت�صتويف �صروط قانون ال�صركات 
ت�صبح �صخ�صية اعتبارية تقا�صي وتقا�صى والطاعن لي�ص �صريكاً بل هو �صخ�ٌص 
القانونية  ال�صروط  ي�صتويف  اأن  ولبد  لعماله  احليازة  ا�صرتداد  ويريد  عادٌي 

املن�صو�ص عنها يف حالة ا�صرتداد احليازة ومل ي�صتطع . 

------------------------------------------------

جل�سة الأحد 2010/6/6م

الطعن رقم 2009/718م اإيجارات عليا

اإخالء 

ـ يحق للموؤجر قبل انتهاء عقد الإيجار املطالبة بالإخالء اإن احتاج اإىل �صغله 
مربراً  لي�ص  الأخرى  التجارية  اأعماله  يف  التو�صع  لغر�ص  الطلب   ، بنف�صه 

لالإخالء. 

اإخالء  امل�صتاأجر  من  يطلب  اأن  الإيجار  عقد  مدة  انتهاء  وقبل  للموؤجر  يحق 
العني املوؤجرة اإذا احتاج اإىل �صغل املحل املوؤجر بنف�صه فح�صب ، كما جاء بن�ص 
املادة ال�صالف ذكرها وذلك يف حالة املحال التجارية اأو املهنية اأو ال�صناعية وقد 
باأن  اأن يكون �صغل املحل بنف�صه وح�صب مبا يفيد  جاء الن�ص ملزماً وحمدداً 
امل�صرع مل يق�صد التمدد والتو�صع يف ذلك احلق لكون هذا احلق جاء ا�صتثناًء 
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ما  وهذا  امل�صتاأجر  اإىل  حمله  يوؤجر  باأن  منه  وطواعية  رغب  الذي  للموؤجر 
اإليه احلكم املطعون فيه عندما مل ي�صتجب لدعوى الطاعن الفرعية  انتهى 
با�صتعادة العقار املوؤجر كونه مل يقدم ما ي�صانده يف اإثبات تلك احلاجة املا�صة 
اأي�صاً  باأ�صباب طعنه يف هذه اجلزئية  ال�صخ�صية ل�صغل املحل بنف�صه وما جاء 
ي�صاند املحكمة املطعون يف حكمها فيما خل�صت اإليه كونه يذهب اإىل اأنه يعمل 
العراء  يف  مطروحة  والأغرا�ص  الريالت  اآلف  مبئات  وال�صترياد  ال�صراء  يف 
ويريد مكاناً لتخزينها فيه ويف حني جاءت �صهادة ال�صهود باأن الطاعنة حتتاج 
اإىل املحل جلعله معر�صاً وذلك ينايف كما اأكدنا مق�صد امل�صرع الذي ي�صتوجب 
اأن يكون مطلب الإخالء حلاجة املوؤجر ل�صغل املحل بنف�صه دون �صواه ولذات 

الغر�ص املوؤجر ل لغر�ص التو�صع يف اأعماله التجارية الأخرى . 

--------------------------------------------------

جل�سة يوم الأحد الموافق  2011/1/9م

الطعن رقم 2010/146م دائـرة الإيجارات

طلب الإخالء.�سرطه.

بالهدم،  ترخي�ص  العقار.�صرطه. احل�صول على  ل�صبب هدم  الإخالء  4ـ طلب 
واإخطار امل�صتاأجر واإعطاوؤه مهلة ثالثة اأ�صهر يف حالة الهدم ب�صبب اأيلولة العقار 
لل�صقوط اأو �صتة اأ�صهر اإذا كان الهدم لغر�ص اإعادة البناء. احلكم بالإخالء دون 
املهلة  امل�صتاأجر  باإعطاء  النق�ص. وملحكمة ثاين درجة ت�صحيحه  ماآله  اإخطار 

القانونية.ل متنح املهلة اإن تعذر حتقيقها وا�صتحالة لهدم العقار. 

ب�صبب  للطاعن  الإخطار  بعدم  القانون  النعي على احلكم مبخالفة  اأما وعن 
الهدم واإعطائه املهلة املطلوبة قانوًنا �صواء اأكانت ثالثة اأ�صهر يف حالة الهدم 
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ب�صبب اأيلولة العقار لل�صقوط اأم �صتة اأ�صهر اإذا كان الهدم لغر�ص اإعادة البناء 
اأن تبداأ املهلة من تاريخ اإخطار امل�صتاأجر ب�صدور الرتخي�ص ولئن كان  وعلى 
امل�صّرع قد ا�صرتط احل�صول على الرتخي�ص عند طلب املوؤجر لإخالء العني 
ذلك  على  حت�صل  قد  الطاعن  اأن  الدعوى  اأوراق  من  الثابت  فاإّن  املوؤجرة 
الرتخي�ص بالهدم بالر�صالة املوؤرخة يف 2009/11/18م بالرقم /ب م /ب/855 
والذي وافقت له اجلهة املخت�صة بذلك وكما قد ا�صتخرج املطعون �صده اإباحة 
اأ�صباب حكم ال�صتئناف حمل الطعن(  البناء كما ك�صفته الأوراق ذلك )انظر 
ا�صتجابوا  وقد  الطعن  العني حمل  بها  التي  بالبناية  ال�صكان  باقي  اأنذر  وقد 
لطلبه بالإخالء عدا الطاعن وبالتايل فاإّن الرتخي�ص قد حت�صل عليه ويتبقى 
الإخطار اأو املهلة املطلوبة �صواء ثالثة �صهور اأو �صتة اأ�صهر بح�صب احلال فاإن 
الهدم ويذهب  ل�صبب  القانونّية لالإخالء  املهلة  اإعطائه  بعدم  يتذّرع  الطاعن 
احلكم  �صيبطل  احلكم  يف  عليه  النعي  وعدم  ذلك،  على  ح�صوله  عدم  اأن  اإىل 
لكونه قد خالف القانون ، اإل اأننا نقول باأن ذلك لي�ص على اإطالقه اإذ ميكن 
للمحكمة املطعون يف حكمها اأن ت�صحح احلكم وتعطي امل�صتاأجر املهلة املطلوبة 
اأن  اأ�صهر بح�صب احلال دون  اأو �صتة  اأ�صهر  لالإخالء قانوًنا �صواء كانت ثالثة 
احل�صول  وبعد  �صحيًحا  �صدر  قد  طاملا  بالإخالء  ال�صادر  الق�صاء  يف  تتدخل 
على الرتخي�ص بالهدم وملا كان ذلك وكان احلكم املتعّلق بالإخالء ل�صبب الهدم 
قد �صدر �صحيًحا وله ما يربره ول يعيبه عدم منح الطاعن مهلة �صتة اأ�صهر 
لالإخالء لكون هذه املهلة ومن الناحية العملية ويف الدعوى مو�صوعنا ت�صبح 
العقار  بهدم  �صده  املطعون  قيام  ب�صبب  وذلك  وم�صتحيلة  بل  متحققة  غري 
املوؤجر مبا ن�صبته 80% وقد اأكد الطاعن نف�صه هذه احلقيقة اأمام املحكمة العليا 
يف 2010/8/28م ، وت�صبح اإعادة احلال اإىل ما كان عليه قبل تنفيذ الهدم غري 
متحققة ، وبالتايل ي�صبح املق�صود من الطعن قد تخلف ومل يعد للطاعن يف 
اأن يجنيها ولذا واحلال كذلك فاإننا نق�صي يف  طعنه م�صلحة حقيقية ميكن 
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الطعن برف�صه وتاأييد احلكم املطعون فيه واإلزام الطاعن امل�صاريف وم�صادرة 
الكفالة عماًل بن�ص املواد )259 و 261( من قانون الإجراءات املدنّية والتجارّية.

-------------------------------------------

جل�سة يوم الثالثاء الموافق  2011/2/8م

الطعن رقم 2010/158م دائـرة الإيجارات

اإخالء » �سبب طلب الإخالء«

تف�صري احلكم للرتخي�ص بالهدم امل�صوغ لطلب الإخالء وفقا لن�ص املادة )7/
هـ( من قانون الإيجارات باأنه الرتخي�ص النهائي ال�صادر من اجلهة املخت�صة 

خمالف ل�صحيح القانون. اأثره. نق�ص احلكم.

املتعّلق  الوحيد  ب�صببه  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  �صاقه  الذي  النعي 
مبخالفة احلكم املطعون فيه للقانون تطبيًقـا وتاأوياًل عندما ف�ّصر املادة )7/هـ( 
من قانون الإيجارات التف�صري غري ال�صحيح عندما مل يق�ص للطاعن بطلبه 
املتعّلق باإخالء املطعون �صده من العقار امل�صتاأجر برغم ح�صول الطاعن على 
بالهدم  املبدئي  اأن الرتخي�ص  بالهدم على زعم  البلدّية  ترخي�ص مبدئي من 
لي�ص ب�صبب يبيح الق�صاء بالإخالء اإذ ل بد من احل�صول على الت�صريح النهائي 
فاإن هذا النعي من قبل الطاعن على احلكم املطعون فيه نعٌي �صديد، وكذلك يف 
حمله؛ ذلك اأن قانون تنظيم العالقة بني املالك وم�صتاأجري امل�صاكن واملحال 
التجارّية وال�صناعّية وت�صجيل عقود الإيجارات اخلا�صة بها ال�صادر باملر�صوم 
89/6 وتعديالته ن�ص يف املادة )7( منه : » باأن العقد ي�صتمر اإىل نهايته ح�صب 
املدة املحددة فيه واملتفق عليه باإرادة الطرفني واأنه يتجدد ملدة اأو ملدد اأخرى 
مماثلة ما مل يعلن اأحد طرفني للطرف الثاين برغبته يف اإخالء املحل املوؤجر 
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للعقد  املدة  بن�صف  اأو  الأقل  على  اأ�صهر  بثالثة  فيه  ال�صارية  املدة  انتهاء  قبل 
احلالت  يف  الإخالء  يطلب  اأن  للموؤجر  جّوز  فقد  الن�ص  ذلك  من  وا�صتثناًء 

التالية :-

اأ- ...... ، ب- ...... ، ج-..... ، د- ...... ، هـ- اإذا قررت اجلهة الإدارّية املخت�صة 
املالك  على طلب  بناء  اأو  لل�صقوط  اآياًل  اأ�صبح  لأنه  العقار  هدم  على  املوافقة 
اإل بعد �صدور الرتخي�ص بالهدم  لإعادة بنائه، ول يجوز طلب اإخالء العقار 
الن�ص  ذلك  وباإنزال   « الخ   ... ملدة  لالإخالء  مهلة  امل�صتاأجر  ومينح  البناء  اأو 
لإعادة  املوؤجر  املحل  اإخالء  يريد  الطاعن  اأن  يبني  فاإنه  الدعوى  واقعة  على 
البناء، عليه واحلال هذه فاإنه يتوجب على املوؤجر اأن يتح�صل على الرتخي�ص 
بالهدم من اجلهة املخت�صة والثابت من واقع وم�صتندات الدعوى فاإن الطاعن 
ل على ذلك الرتخي�ص املطلوب وهو الرتخي�ص بالرقم )ب.م/ املوؤجر قد حت�صّ
الفنّية(  ال�صوؤون  دائرة  من  وال�صادر  2009/6/27م  واملوؤرخ  ب/10/ج/574/1( 
على  للح�صول  املخت�صة  للجهة  املعنون  الطاعن  املوؤجر  طلب  على  رًدا  وذلك 
املذكورة  اجلهة  اأبدت  واإذ  2009م  يونيو/  من  الأول  املوؤرخ  بالهدم  الرتخي�ص 
اإمنا  املوافقة  هذه  فاإن   ، الرتخي�ص  وذلك  الطلب  ذلك  على  ممانعتها  عدم 
تعترب قراًرا بالرتخي�ص بالهدم �صادًرا مبجرد احل�صول على املوافقة املبدئّية 
احل�صول  من  بد  ل  اأنه  من  فيه  املطعون  احلكم  �صاقه  ملا  خالًفا  الهدم  على 
على املوافقة النهائّية واأن تلك املوافقة ل تعترب م�صّوًغا لالإخالء ، وذلك لأنه 
وبح�صول تلك املوافقة املبدئّية على الهدم تكون جهة الإدارة قد اأف�صحت عن 
اإرادتها امللزمة لها مبا لها من �صلطة مبقت�صى القوانني وما جاءت به اللوائح 
– قرارها الرتخي�ص بالهدم – اأما املوافقة النهائّية فاإنه يعترب كاإجراء لحق 
للرتخي�ص بالهدم ول يعترب يف نظر القانون ت�صريًحا واإمنا هو اإجراء تنفيذي 
لزم لإنفاذ الت�صريح مبراعاة لإجراءات الأمن وال�صالمة وهو ل ي�صدر اإل بعد 
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فاإنه  ... والقول بخالف ذلك  العقار وقطع اخلدمات عنه  اإخالء  التاأكد من 
للتطبيق  قابل  ال�صتثنائّية جمّرد فر�ص نظري غري  احلالة  يجعل من هذه 
احلكم  جاء  ولئن   ، الإخالء  بعد  اإل  النهائّية  املوافقة  �صدور  اإمكانّية  لعدم 
املطعون فيه بخالف هذا النظر فاإنه يكون قد جاء خالًفا للتطبيق ال�صحيح 
الإ�صارة  ال�صالف  )7/هـ(  املادة  وف�صر  للبّينة  ال�صليم  الوزن  وبخالف  للقانون 
جديرا  يكون  فاإنه  ثّم  ومن  حمله  غري  ويف  �صّيًقـا  تف�صرًيا  اإليها  وال�صتناد 

بالنق�ص.

------------------------------------------------

جل�سة يوم الأحد الموافق2011/6/12م

الطعن رقم 2011/10م)دائرة الإيجارات(

الإخالء »ب�سبب الحاجة للمحل«

اإىل املدة املتفق عليه يف العقد، ال�صتثناء لظروف  ا�صتمرارية الإيجار  الأ�صل 
الدرجتني  من  اأقاربه  لأحد  اأم  للموؤجر  املا�صة  احلاجة  منها.  قانونا  حمدد 
الأوىل والثانية للمحل ال�صكني، وحلاجة املوؤجر نف�صه فقط للمحل التجاري 
اأو ال�صناعي اأو املهني. �صرط احلاجة اأن تكون ما�صة وملجئة و�صرورية وواقعة 

ل مت�صورة اأو حمتملة.

الإيجار  لعقد  ووفًقـا  قانوًنا  املحددة  غاياتها  اإىل  الإيجار  ي�صتمر  اأن  الأ�صل 
املتفق عليه �صواًء كان الإيجار ملحل �صكنى اأم ملحل جتاري اأو �صناعي اأو مهني 
وقد ا�صتثنى امل�صرع لأ�صباب وظروف حمددة اأن ينتهي عقد الإيجار قبل مدته 
اإذا توافرت تلك ال�صروط ومن �صمنها ما ن�ص عليها القانون املذكور يف البند 
)7( ال�صالف بيانه ومن �صمنها اإذا توافرت ظروف ومقت�صيات احلاجة املا�صة 
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�صواًء كانت احلاجة هي للموؤجر اأم لأحد اأقاربه من الدرجتني الأوىل والثانية 
اأم كانت للموؤجر اإذا كانت ملحل جتاري اأو �صناعي اأو مهني ولكن ق�صر الإخالء 
للمحل املوؤجر جتاري اأو مهني اأو �صناعي اأن تكون احلاجة هي حاجة املوؤجر 
نف�صه وحتديًدا ل�صغل املحل املوؤجر بنف�صه فح�صب .. امل�صرع هنا ركز وحدد اأن 
يكون الذي �صي�صغل املحل هو املوؤجر بنف�صه فح�صب ومل يقل لتو�صيع جتارته اأو 
لياأتي باأحد لي�صتغل ويعطيه الإيجار باأن تكون اللوحة مثاًل با�صم املوؤجر ولكن 
ي�صتثمر املحل اآخر يعمل فيه بنف�صه ويعطي �صاحب الرخ�صة مبلًغا حمدًدا هنا 
يقف امل�صرع اأمامه عن طلب الإخالء لأن الإخالء هنا مل تتحقق احلاجة املا�صة 
التي تبيح الإخالء، فاملحك اأن تكون احلاجة ما�صة وملجئة و�صرورية وواقعة 
ل مت�صورة اأو حمتملة واأن يعمل اأو ي�صغل املحل بنف�صه. كل تلك ال�صوابط هي 

حلماية الطرف ال�صعيف من غلواء املالك.

-------------------------------------------------

جل�سة يوم الثالثاء الموافق 6/مار�ش/2012م

الطعن رقم 2011/94م اإيجارات

اأ�سباب الإخالء

حق املوؤجر طلب الإخالء باأ�صباب و�صروط جاءت على �صبيل احل�صر - مفاده 
على خمالفتها. التفاق  يجوز  ل  العام  بالنظام  تتعلق  اآمرة  – قاعدة 

اإن عقد الإيجار كغريه من العقود يخ�صع يف الأ�صل من حيث حتديد اأركانه 
�صند  اللذين هما  والقانون  الفقه  العامة يف  للقواعد  انعقاده  �صروط  وتوافر 
بالنظام  لتعلقه  الإيجار  قانون  لوائها  حتت  ين�صوي  التي  الآمرة  القاعدة 
العام ، فبا�صتقراء املراحل الت�صريعية التي مر بها قانون الإيجار يف املرا�صيم 
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ال�صلطانية كاملرا�صيم رقم )1989/6م( ورقم )208/73م( ورقم )2010/107م( 
جند اأن عقد الإيجار امللزم لكال الطرفني بالتزامات �صرعية ل ميكن الخالل 
بها منهما ، لذا قيد امل�صرع حق املوؤجر يف طلب الإخالء باأ�صباب و�صروط جاءت 
، وهو ح�صر املته اعتبارات متعلقة  البيان  على �صبيل احل�صر ل على �صبيل 

بالنظام العام.
-------------------------------------------------------------------------

�سريــــــــــان القـــــــــانون

جل�سة الأحد 2009/6/13م  

الطعن رقم 2009/1178م اإيجارات عليا

القانون. �سريانه

     ل ي�صري القانون باأثر رجعي اإل بن�ص ، يطبق القانون القدمي على املراكز 
وانق�صائها يف  اآثارها  ا�صتمرت  واكتملت يف ظله ولو  ن�صاأت  التي  واخل�صومات 

ظل القانون اجلديد . 

ملا كان املر�صوم ال�صلطاين رقم )2008/72م( قد جاء  خلواً من اأية اإ�صارة فيه 
على �صريانه باأثر رجعي بل ن�ص فيه على �صريانه باأثر فوري من تاريخ ن�صرة 
تاأ�صي�ص حمكمة ال�صتئناف م�صقط على حكمها  فاإن  يف 2008/6/2م ومن ثم 
املطعون فيه عندما ق�صى باإلغاء حكم حمكمة اأول درجة يف الدعوى الأ�صلية 
والذي ق�صى باإخالء املطعون �صده من العقار املوؤجر كون العالقة الإيجارية 
املر�صوم  يحكمها  العالقة  اأن  واقعه  على  بالأخطار   بانتهائها  انتهت  قد 
ال�صلطاين رقم )2008/72م( تق�صي على اأنه واأثناء �صريان العالقة الإيجارية 
�صدر املر�صوم ال�صالف ذكره )2008/72م( ويعني اأن حمكمة ال�صتئناف طبقت 
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باأثر رجعي على وقائع ن�صاأت واكتملت مراكز اخل�صوم فيها  املر�صوم اجلديد 
قبل �صدوره خمالفة بذلك للمر�صوم ال�صلطاين رقم )96/101( يف مادته )75( 
القانون الذي  امل�صروع من عدم رجعية  ال�صالف ذكره وخمالفة بذلك ملق�صد 

اأخذت به كمبداأ يعمل به يف ال�صلطنة .

------------------------------------------------

جل�سة الأحد 2010/2/21م 

الطعن رقم 2009/314م اإيجارات عليا

القانون. �سريانه 

قاعدة عدم رجعية القوانني من القواعد املتعلقة بالنظام العام تثريها املحكمة 
من ذات نف�صها تطبيق اأحكام املر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/72م مع اأن العقد 
القانون  تطبيق  يف  خطاأ   89/6 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  �صريان  وقت  يف  اأبرم 

يوجب نق�ص احلكم

املادة 75 من النظام الأ�صا�صي للدولة ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 96/101 
تن�ص على )ل ت�صري اأحكام القوانني اإل على ما يقع من تاريخ العمل بها ول 
يرتتب عليها اأثر فيما وقع قبل هذا التاريخ اإل اإذا ن�ص فيها على خالف ذلك ، 
ول ي�صمل هذا ال�صتثناء القوانني اجلزائية وقوانني ال�صرائب والر�صوم املالية 
( ومفاد هذه املادة اأن الأ�صل هو عدم �صريان القانون باأثر رجعي اإل اإذا ن�ص 
ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  الإيجارات  قانون  كان  وملا  رجعيته  على  القانون 
رقم 2008/72 قد خال من الن�ص على �صريانه باأثر رجعي وكان عدم رجعية 
القوانني من القواعد املتعلقة بالنظام العام الذي يتيح للمحكمة التعر�ص له 

من تلقاء نف�صها ولو مل يتم اإثارتها من جانب اخل�صوم 
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عقــــــــــــــــد الإيجـــــــــــــــــار

جل�سة الأحد 2010/2/21م 

الطعن رقم2009/549م ايجارات عليا

القانون. �سريانه

ل ي�صري املر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/72م على عقد الإيجار املربم قبل العمل 
به. تطبيقا لقاعدة عدم �صريان القانون باأثر رجعي.

اإن عقد الإيجار رقم )822055( امل�صتند اإليه يف الدعوى قد مت اإبرامه بتاريخ 
باأثر  ي�صري  ل  الذي  اإليه  امل�صار  باملر�صوم  العمل  بداية  قبل  اأي  2008/1/1م 
رجعي على واقعة هذه الدعوى اإعماًل لن�ص املادة 1/5 من قانون التف�صريات 
يف  قانون  كل  ين�صر   « اأن  على  تن�ص  التي  1973م  ل�صنة  العامة  والن�صو�ص 
اجلريدة الر�صمية وي�صري مفعوله من تاريخ ن�صره باجلريدة الر�صمية ما مل 
اأو لحق ل�صريانه » وهو ما يتفق متاما مع املادة )75( من  اآخر  يحدد موعد 
النظام الأ�صا�صي للدولة التي ن�صت على اأنه » ل ت�صري اأحكام القوانني اإل على 
ما يقع من تاريخ العمل بها ول يرتتب عليها اأثر فيما وقع قبل هذا التاريخ اإل 
اإذا ن�ص فيها على ذلك وقد ا�صتثنى امل�صرع من ذلك القوانني اجلزائية وقانون 

ال�صرائب والر�صوم املالية .

الرجعي  الأثر  على  2008/72م  رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  ين�ص  مل  وحيث     
لتطبيقه على وقائع حدثت قبل تاريخ العمل به وبالتايل فاإنه ل ينطبق على 

عقد الإيجار الذي اأبرم قبل �صدوره .

--------------------------------------------------



- 197 -

قوانين األراضي والعقارات
جل�سة الثالثاء 2010/5/11م

الطعن رقم 2009/419م اإيجارات عليا

اإيجار. قانون. �سريانه.

جتدد العقد قانوناً لعدم الإخطار باإنهائه ل يعد اإن�صاء لعالقة اإيجاريه جديدة 
واإمنا امتداداً للعالقة ال�صابقة ، امتداد العقد لوقت تطبيق القانون اجلديد. 

اأثرها. ل يطبق عليها القانون اجلديد. لعدم رجعية القانون . 

من  بداأت  قد  الطرفني  وباتفاق  النزاع  هذا  طريف  بني  الإيجارية  العالقة 
2000/11/1م واأنها قد حكمها عقد اإيجار حمدد املدة ، وبالتايل فاإنه ومعلوم 
قانوناً ومبفهوم املادة )7( من املر�صوم ال�صلطاين رقم 89/6 والذي يحكم الواقعة 
فاإن عقد الإيجار املحدد املدة ي�صري اإىل نهاية املدة املحددة فيه ويتجدد ملدة اأو 
مدد اأخرى مماثلة ما مل يعلن اأحد الطرفني للطرف الآخر رغبته يف اإخالء 
املكان املوؤجر قبل انتهاء املدة ال�صارية بثالثة اأ�صهر على الأقل اأو بن�صف مدة 
العقد اإذا كانت اأقل من ذلك » والثابت من واقع احلال اأن العالقة الإيجارية 
ظل يتجدد فيها عقد الإيجار �صنوياً واآخرها عقد الإيجار املوؤرخ 2007/11/1م 
واملنتهي يف 2008/10/31م ، وبالتايل فاإن عقد الإيجار الأخري امل�صار اإليه مل 
يكن �صوى جتديد لعقد اإيجار م�صى ول يعني بداية عالقة اإيجارية جديدة 
اإيجارية جديدة كما ذهب لذلك الطاعن وبالتايل فاإن  اأو بداية ن�صاأة عالقة 
هذه العالقة واإن كانت قد امتد اأثرها يف ظل التعديل باملر�صوم ال�صلطاين رقم 
2008/72م اإل اأنه وعماًل مببداأ عدم رجعية القانون فاإنه ل اأثر له على تلك 
اأي من طرفيها لالآخر برغبته  العالقة الإيجارية والتي تنتهي باإخطار من 
يف اإخالء املحل املوؤجر قبل ثالثة اأ�صهر على الأقل من انتهاء املدة ال�صارية اأو 

بن�صف مدة العقد اإذا كانت اأقل من ذلك
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جل�سة يوم الأحد الموافق 2006/2/12م

الطعن رقم 2005/272م مدني اأولى عليا

اإيجار

�صروط  ــــ  الأنتفاع  الأجرة مقابل  اإ�صتحقاق  ـــ  املتعاقدين  �صريعة  اليجار  عقد 
ا�صتحقاق الأجرة اأن تكون العني �صاحله للغر�ص امل�صتاأجرة من اأجله،اأن يكون 

من قدرة املوؤجر ت�صليم العني للم�صتاأجر.

اإن عقد الإيجار الذي يعد �صريعة املتعاقدين ي�صتلزم عدة �صروط يف ا�صتحقاق 
الأجرة للموؤجر منها باأن تكون العني املوؤجرة �صاحلة للغر�ص املق�صود الذي 
مت من اأجله توثيق العقد وهو النتفاع بالعني املوؤجرة لأن الأجرة تكون مقابل 
املانع  لوجود  �صدها  للمطعون  النتفاع  تعذر  وهنا  للم�صتاأجر  بها  النتفاع 
بدرجتيها.  املو�صوع  حمكمة  ح�صلتها  ح�صبما  العقد  مو�صوع  ا�صتغاللها  من 
الأمر الثاين: اإن من �صروط ا�صتحقاق الأجرة على العني املوؤجرة القدرة على 
لوجود  الدعوى  مبحل  يحدث  مل  ما  وهو  بها  لالنتفاع  للم�صتاأجر  ت�صليمها 
املحل مو�صوع  الكهربائي عن  التيار  انقطاع  واأهمها  ذلك  املانعة من  العوائق 

الدعوى.

--------------------------------------------
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جل�سة الربعاء الموافق 2006/10/18م

الطعن رقم 2006/47تجاري عليا

عقد اإيجار . �سريانه . اإنتهاءه . ت�سجيله . نظام عام

 . اإنتهاءه   . التجديد  مدة  اأو  املحددة  املدة  نهاية   . �صريانه   . اليجار  عقد  ــ  
الإنذار . مدته ثالثة اأ�صهر اأو ن�صف مدة العقد اإن كانت اأقل من ذلك . موؤدى 
ذلك . ل يجوز للموؤجر املطالبة بالإخالء قبل اإنتهاء العقد . األإ�صتثناء . عدم 
�صداد امل�صتاأجر لالجرة املتفق عليها . مدة الف�صل خم�صة ع�صر يوماً من تاريخ 
اإ�صتحقاق الجرة . اآداء امل�صتاأجر للمتاأخرات وم�صروفات التقا�صى قبل الف�صل 
فى النزاع . موؤداه . عدم احلكم بالإخالء . الإ�صتثناء . تكرار تاأخر �صداد الجرة 

دون عذر مقبول .

البلدية  العقد لدى  .  ت�صجيل  اأثاره   ــ  �صروط تكوين عقد الإيجار وترتيب 
املخت�صة  .  اأثر خمالفة ذلك . عدم الإعتداد به لدى اجلهات الر�صمية . تعلق 

ذلك بالنظام العام . 

العالقة  بتنظيم  واملتعلق  رقم 89/6  ال�صلطاين  املر�صوم  ال�صابعة من  املادة  اأن 
بني مالك وم�صتاأجري امل�صاكن واملحال التجارية وال�صناعية وت�صجيل عقود 
الإيجار اخلا�صة بها تق�صي اأنه : » ي�صري عقد الإيجار اإىل نهاية املدة املحددة 
فيه ويتجدد ملدة اأو ملدد اأخرى مماثلة ما مل يعلن اأحد الطرفني للطرف الآخر 
رغبته يف اإخالء املكان املوؤجر قبل اإنهاء املدة ال�صارية بثالثة اأ�صهر على الأقل 
اأو بن�صف مدة العقد اإذا كانت اأقل من ذلك ول يجوز للموؤجر قبل انتهاء مدة 
الأحوال  يف  اإل  املوؤجر  املكان  اإخالء  طلب  ال�صارية  اجلديدة  املدة  اأو  الإيجار 

التالية:ـــ
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�صروط  وفق  املقررة  املواعيد  يف  عليها  املتفق  الأجرة  امل�صتاأجر  يدفع  مل  اإذا 
اإذا  العقد خالل خم�صة ع�صر يوماً من تاريخ ا�صتحقاقها ول يحكم بالإخالء 
قام امل�صتاأجر قبل الف�صل يف النـزاع باأداء الأجرة امل�صتحقة مع كافة ما حتّمله 
املوؤجر من م�صروفات التقا�صي فاإذا تكرر تاأخر امل�صتاأجر يف �صداد الأجرة دون 

عذر مقبول جاز احلكم بالإخالء.

ــ  اأنهما  ــ ) املر�صوم ال�صلطانى  89/6 (  ــ  وحيث اإن موؤدى املادتني املذكورتني 
تقرران قاعدة مو�صوعية ب�صاأن تكوين عقد الإيجار و�صروط ترتيب اأثاره وهو 
ت�صجيل العقد طبقاً للنموذج الذي ُيعد لهذا الغر�ص ك�صرط لكتمال تكوين 
عقد الإيجار والعتداد به اأمام اأية جهة ر�صمية كما قررت هاتان املادتان جزاءاً 
للنموذج  وفقاً  املخت�صة  البلدية  لدى  الإيجار  ت�صجيل عقد  على عدم  �صارماً 
اأمام  العقد  بهذا  العتداد  ذلك عدم جواز  على  اإذ يرتتب  الغر�ص  لهذا  املعد 
اأية جهة ر�صمية يف ال�صلطنة ف�صاًل عن العقوبة املقررة وعليه فال يعتد بعقد 
الإيجار اإن مل يكن م�صجاًل لدى البلدية وذلك اأياً كان الغر�ص من الدعوى 

وهذه قاعدة تتعلق بالنظام العام. 

-----------------------------------------------

جل�سة يوم ال�سبت الموافق 2006/11/18م

الطعن رقم 2006/273م مدني اأولى عليا

 اإيجار

- عدم توثيق عقد الإيجار ل مينع املحكمة من �صماع دعوى املطالبة  بالإيجار.

 . العقار  من  امل�صتاأجر  اإ�صتفادة  عدم  لالأجرة  املوؤجر  ا�صتحقاق  على  يوؤثر  -ل 
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�صرطه . اأن ل يعود �صبب عدم ال�صتفادة على املوؤجر. 

اأما فيما يخ�ص بعدم توثيق عقد الإيجار كذلك فاإن ن�ص املر�صوم ال�صلطاين 
رقم 89/6 ل مينع املوؤجر من املطالبة بحقه جتاه امل�صتاأجر طاملا يعرتف له 
ثبت  ح�صبما  احلا�صل  وهو  باملديونية  له  ويقر  الإيجارية  بالعالقة  امل�صتاأجر 

بالأوراق.

الطاعن حول عدم  املو�صوعي وهو ما يرتكز عليه  بالدفع  اأما فيما يخ�ص   -
هذا  اإن  حيث  للموؤجر  �صاأن  ول  هو،  �صاأنه  فهذا  املوؤجر  العقار  من  ا�صتفادته 
اجلانب يتعلق بدرا�صة جناح امل�صروع ول دخل للموؤجر فيه ب�صبب من الأ�صباب .

---------------------------------------------

جل�سة يوم ال�سبت الموافق 2007/1/13م

الطعن رقم 2006/320م مدني اأولى عليا

 اإيجار

- عقد اإيجار. اأنواعه. اأثر الجهالة على عقد الإيجار. 

اإيجار  اأنواع:الول  ثالثة  على  الإيجارات  عقود  اأن  وق�صاًء  فقهاً  املعلوم  ومن 
على �صيء معلوم ب�صيء معلوم اإىل وقت معلوم وهذا النوع اإيجار �صحيح ملزم 
معلوم  على  مبعلوم  اإيجار  الثاين   ، حقه  �صقط  به  منهما  اأخل  فمن  لطرفيه 
فاإذا  وف�صاداً  فيه �صحة  املختلف  النوع من  وهذا  معلوم  وبزمن جمهول غري 
وب�صبب  بكاملها  انتهاء مهمته  قبل  منه  اخلروج  واأراد  العمل  يف  الأجري  اأخل 
املنجز  قدر  العارفون  العدول  ينظر  بحيث  املثل  اأجرة  اإىل  رجع  اإرادته  لغري 
اأو مغالة وهذا النوع هو  والباقي ويقدرون له ذلك بوجه العدل دون �صطط 
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الذي ينطبق على مو�صوعنا ملا فيه من جهالة املدة التي يحتاجها اإىل انتهاء 
العمل بكامله مع جهالة توفر �صداد احلقوق من عدمها وهو الأمر املعلق عليه 
ب�صيء  الثالث فهو ما كان على معلوم  النوع  اأما   % الن�صبي ب 60  العناء  ذلك 

جمهول اإىل وقت جمهول وهو باطل.

-----------------------------------------------

جل�سة يوم الأربعاء الموافق 2007/6/13م

الطعن رقم 2007/424 تجاري عليا

عقد اإيجار » ف�سخه «

قبل  عليها  كانا  التى  احلالة   اإىل  املتعاقدين  اإعادة  العقد  ف�صخ  على  يرتتب 
التعاقد . اإ�صتحقاق التعوي�ص اإن كان له مقت�صى . حق كل متعاقد فى اإ�صرتداد 
 . رجعى  اأثر  لف�صخها  لي�ص  كالإيجار  الزمنية  العقود   . حق  دون  دفع  ما  كل 
علة ذلك . الزمن معقود عليه ول ميكن الرجوع فيه . موؤدى ذلك . اإحتفاظ  
املدة التى اإنق�صت من العقد باآثارها ، اإعتبار العقد مف�صوخاً من وقت احلكم 

النهائى بالف�صخ . 

املقرر قانوناً اأنه اإذا ف�صخ العقد اأعيد املتعاقدان اإىل احلالة التي كانا عليها قبل 
العقد مع التعوي�ص للدائن اإن كان له مقت�صى في�صرتد كل متعاقد ما اأعطاه 
، واإذا كان العقد زمنياً  اأ�صا�ص ا�صرتداد ما دفع دون حق  للمتعاقد الآخر على 
كالإيجار ، وف�صخ مل يكن لف�صخه اأثر رجعي كبقّية العقود الفورّية لأن طبيعة 
العقود الزمنّية ت�صتع�صي على هذا الأثر ذلك العقد الزمني يق�صد فيه الزمن 
، فالزمن معقود عليه وما انق�صى منه ل ميكن الرجوع فيه ويرتتب  بذاته 
اأن املدة التي انق�صت من عقد الإيجار قبل ف�صخه تبقى حمتفظة  على ذلك 
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باآثارها ويبقى عقد الإيجار قائماً طوال هذه املدة وُيعترب العقد مف�صوخاً من 

وقت احلكم النهائي بف�صخه ل قبل ذلك . 

-------------------------------------------

جل�سة يوم الأربعاء الموافق 2008/4/23م

الطعن رقم 2008/23م تجاري عليا

عقد اإيجار » التزام الموؤجر«

 . ذلك  علة   . للم�صتاأجر  فعلياً  ت�صليماً  املوؤجرة  العني  بت�صليم  املوؤجر  التزام 
متكني امل�صتاأجر من النتفاع الهادئ الذي يحقق الق�صد من التعاقد . اإخالل 
اأو التعوي�ص  اإنقا�ص الأجرة  اأو  املوؤجر بالتزامه يخول امل�صتاأجر طلب الف�صخ 

عن ال�صرر.

فعلياً  ت�صليماً  للم�صتاأجرة  املوؤجرة  العني  ت�صليم  املوؤجر  التزامات  اأوكد  من 
اأي خال من جميع العوائق التي حتول  ميكنها من النتفاع بها انتفاعاً هادئاً 
دون ما ق�صدت التعاقد من اأجله فاإذا اأخل املوؤجر بالتزامه هذا اأ�صبح م�صوؤوًل 
الأجرة  من  الإنقا�ص  اأو  الف�صخ  طلب  للم�صتاأجرة  تخول  تعاقدّية  م�صوؤولية 
العامة  للقواعد  التعوي�ص عما حلقها من �صرر تطبيقاً  اإىل طلب  بالإ�صافة 
مهما كان نوع و�صبب هذه العوائق �صواء من املوؤجر �صخ�صياً اأو من طرف الغري.

-----------------------------------------
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جل�سة ال�سبت الموافق 2008/5/18

الطعن رقم 2008/188م مدنية ثانية عليا

 عقد اإيجار . اإنهاوؤه  

ا�صتمرارية  األـ 15% ي�صري يف حالة  الوزراء بزيادة  ال�صادر من جمل�ص  القرار 
العقد . القرار ل مينع املالك بحقه يف املطالبة بالإخالء عند انتهاء العقد.

 اأما قرار زيادة األـ 15% ال�صادر من جمل�ص الوزراء فاإنه يتعلق بالزيادة القانونية 
والعالقة  العقد  باإ�صتمرارية  وامل�صتاأجر(  )املالك  الطرفني  اقتناع  حالة  يف 
اإذا كان العقد مازال �صاري املفعول ، اأما واأن العقد يف طريقه  بينهما وكذلك 
للنهاية املتفق عليها فلم يلزم القرار املالك بعدم املطالبة بحقه الذي كفل له 

العقد ومل ي�صقطه ل �صراحة ول �صمناً

---------------------------------------------

جل�سة ال�سبت الموافق 2008/5/31م

الطعن رقم 2008/39م مدنية اأولى عليا

عقد اإيجار. اإنهاوؤه

العقد �صريعة املتعاقدين العقد املقيد مبدة حمددة ينتهي بانتهائها اإل اإذا جدد 
العقد  نهاية  قبل  للم�صتاأجر  املوؤجر  اإعالن   . الإيجارية  العالقة  ا�صتمرت  اأو 
بالتخلي نهاية العقد ولو كان ذلك يف اأقل من املدة القانونية لالإنذار ور�صي 

بذلك يعد العقد منتهيا.

العقد �صريعة املتعاقدين فالوفاء به ملزم لكال الطرفني ومبا اأن العقد مقيد 
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مبدة حمددة فهو ينتهي بانتهائها اإل اإذا جدد اأو ا�صتمرت العالقة الإيجارية 
بينهما ومبا اأن العقد بني الطرفني ينتهي يف 2007/3/5 وقبل انتهائه �صرح 
بالتخلي عن  الطاعن  واأعلن  العقد  ا�صتمرارية  املطعون �صده بعدم رغبته يف 
العقار يف نهاية العقد ور�صي بذلك الطاعن فهذا العرتاف حجة عليه ويعترب 
العقد منتهياً بنهاية مدة العقد ولو كان ذلك يف اأقل من املدة القانونية لالإنذار 

ما دام ذلك مت عن رغبة الطرفني.

---------------------------------------------

جل�سة ال�سبت الموافق 2008/6/22

الطعن رقم 2008/113 مدنية ثانية عليا

عقد الإيجار.ت�سجيله

، عدم ت�صجيله  الر�صمية  البلدية ي�صفي له �صفة  الإيجار لدى  ت�صجيل عقد 
طرق  بكافة  اإثباتها  ميكن  الإيجارية  العالقة  اأن  اإل   . الإثبات  يف  به  يعتد  ل 

الإثبات.

حيث اإن الطاعن يقر بالعالقة التعاقدّية بني الطرفني ول حاجة للمحاكم يف 
اإثبات تلك العالقة بالعقد املوثق لدى البلدّية رغم �صحة ما اأفاد به الطاعن 
الأطراف  وتلزم  حتتم   89/6 ال�صلطاين  املر�صوم  من  الثانية  املادة  اأن  من 
اأن  اإيجار العقار من ت�صجيله لدى البلدّية خالل �صهر و�صحة  املتعاقدة على 
املادة 4 من نف�ص القانون رتبت اأثر عدم ت�صجيل العقد لدى البلدّية وذلك بعدم 
اأمام كافة الدوائر الر�صمّية ومنها املحاكم ومن ذلك يت�صح  العتداد بالعقد 
اأو  اإثبات مبوجب عقد  باأن العالقة التعاقدّية بني طريف النزاع ل حتتاج اإىل 
ت�صجيله  ولعدم  املربم  العقد  اأن  على  نوافق  اإننا  وحيث  بها  مقر  لأنه  خالفه 
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البلدّية ل يعتد به ول يجوز تقدميه لالإثبات يف الدعوى ولكن يف كل  لدى 
الدعاوي املدنّية التي ل ت�صجل العقد فيها وفقاً للمر�صوم 89/6 لدى البلدّية 
فاإن العالقة الإيجارّية تكون يف حاجة لالإثبات بطرق الإثبات املختلفة علماً 
باأن العقد بتوثيقه لدى البلدّية يكون م�صتنداً ر�صمياً وحجة للطرفني ولكل 

طرف على الآخر ول يحتاج من يحتج به اإىل مزيد من الإثبات.

---------------------------------------------

جل�سة ال�سبت الموافق 2009/2/8م

الطعن رقم 2008/656م مدنية ثانية عليا

عقد »اإيجار«

عدم وجود عقد اإيجار ل يحول دون مطالبة املالك مبنزله . احلكم القا�صي 
باإخالء املنزل حلاجة مالكه اإليه. موافق ل�صحيح القانون.

احلكم جاء �صليماً من اأي خمالفة قانونية للمادة )7( من  املر�صوم ال�صلطاين 
واملحال  امل�صاكن  وم�صتاأجري  مالك  بني  العالقة  تنظيم  �صاأن  يف   89/6 رقم 
التجارية وغريها واإمنا كون عدم  وجود اإيجار بني الطاعن واملطعون �صده يف 
املحل حمل النزاع فاإن ذلك ل يق�صي بحرمان املالك ومنعه عن ملكه متى اأراده 

وهو يف ذاته حجة على الطاعن اإذ اإن بقاءه يف املنزل لي�ص له �صفة قانونية.

-----------------------------------------
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جل�سة يوم الثالثاء الموافق2010/2/8م

الطعن رقم 2010/172م اإيجارات

عقد الإيجار« بدء العالقة الإيجارية »

بدء العالقة الإيجارية. تف�صريها. وفقا للمادة/6 مكرر من املر�صوم ال�صلطاين 
املوؤجر  بني  الإيجارية  العالقة  به  تفتتح  الذي  التاريخ  هو  2008/72م  رقم 
الدوري  التجديد  مبوجب  ل  ابتداء  بينهما  املربم  العقد  مبوجب  وامل�صتاأجر 
ي�صتوجب  التف�صري  لهذا  احلكم  خمالفة  البلدية.  لدى  ت�صجيله  يتم  الذي 

نق�صه.

اأ�ص�ص دعواه على املادة/6 مكرر من املر�صوم ال�صلطاين 2008/72  الطاعن قد 
�صنوات  املوؤجر لأكرث من ع�صر  املحل  ي�صغل  املطعون �صده قد ظل  اأن  ليكون 
وبالتايل يطلب اإخالءه واأنه قد اأنذره الإنذار القانون ال�صحيح فكان الت�صاوؤل 
الذي مل تفلح فيه حمكمتا اأول وثاين درجة يف الرد عليه الرد ال�صحيح فيما 
اإذا كان املطعون �صده قد ظل �صاغاًل للعقار امل�صتاأجر بعقود اأجار م�صتمرة لتلك 
الفرتة اأم ل وبرغم اأنه وكما يبني من واقع الدعوى وما اأثبته احلكم البتدائي 
اأول درجة وعلى ل�صان احلا�صر عن املطعون �صده مدير ال�صركة املدعي عليها 
وظلت  2002م  منذ  ممتدة  الإيجارية  العالقة  باأن  عنها  بالتوقيع  واملفو�ص 
م�صتمرة ويف كل مرة كانت تزاد قيمة الأجرة ، فاأن حمكمتي اأول وثاين درجة مل 
تعترب ذلك التاريخ هو بداية العالقة الإيجارية ، واإمنا اعتربت بداية العالقة 
 ...... باأ�صباب احلكم املطعون �صده  ، ونورد ما جاء  الإيجارية من عام 2006 
اإذ يقول )اأن املق�صود بعبارة بدء عقد الإيجار الوارد باملادة/6 مكرر من  منه 
املر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/72 هو عقد الإيجار ال�صاري وقت نفاذ املر�صوم 
ال�صلطاين املذكور وملا كان عقد الإيجار مو�صوع الدعوى موؤرخ 2006/9 فمن 
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هذا التاريخ يبداأ �صريان عقد الإيجار ول حمل للعقود �صابقة( فاأن هذا الفهم 
لعبارة )بدء العالقة الإيجارية( من قبل حمكمتي اأول وثاين درجة هو فهم 
، ويخالف ما ن�ص  املحكمة  ا�صتقر عليه ق�صاء هذه  غري �صحيح ويخالف ما 
عليه باملر�صوم 2010/107م والذي حدد يف مادته الرابعة »باأن يعمل به اعتباًرا 
باأن املر�صوم ال�صلطاين  من تاريخ العمل باملر�صوم ال�صلطاين 2008/72« علًما 
املر�صوم  يف  �صراحة  ن�ص  وقد  ن�صره  تاريخ  2008/6/2م  من  به  عمل  املذكور 
التاريخ  به  املق�صود  الإيجار«  »يبداأ عقد  املق�صود  اأن  املذكور رقم 2010/107م 
الذي تفتتح به العالقة الإيجارية بني املوؤجر وامل�صتاأجر مبوجب العقد املربم 
البلدية  لدى  ت�صجيله  يتم  الذي  الدوري  التجديد  ل مبوجب  ابتداء  بينهما 
، وملا كانت عقود الإيجار التي انعقدت بني الطرفني ل تعدو اأن تكون عقوًدا 
دورية يتم ت�صجيلها لدى البلدية وهي امتداد لعقد الإيجار الأول وبالتايل ل 
متثل بداية اإيجارة جديدة يف مفهوم هذا الن�ص ، فاأن قول املحكمة املطعون يف 
حكمها باث العالقة الإيجارية تبداأ من تاريخ تفاد العقود املوؤرخة يف 2006/9م 
التي ن�صاأت يف ظله كبداية لعالقة اإيجارية وحت�صب منها املدة املن�صو�ص عليها 
ال�صلطاين 2008/72 فاإنه ي�صحي هذا القول قوًل  املادة/6 مكرر باملر�صوم  يف 

وفهًما يف غري حمله وغري �صديد.

---------------------------------------------
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جل�سة الأحد 2010/3/21م

الطعن رقم 2009/522م عليا اإيجارات

عقد اإيجار. اإنهاوؤه.

يجب على املوؤجر اإتباع ال�صروط القانونية لطلبه اإنهاء العقد ، م�صى ما يزيد 
عن ع�صر �صنوات على عقد الإيجار ل يربر اإنهاء العقد ب�صورة تلقائية. 

 بقاء امل�صتاأجر كم�صتاأجر للعني املوؤجرة لأكرث من ع�صر �صنوات مل يرتب عليها 
باأن يطالب بالإخالء ب�صورة تلقائية  اأو يعطي احلق يف ذلك للموؤجر  امل�صرع 
فقط على �صبب اأن امل�صتاأجر قد اأقام بالعقار ما يزيد عن الع�صر �صنوات واإمنا 
قد اأو�صح امل�صرع تلك ال�صروط الواجب توافرها حتى يحق معها للموؤجر اأن 

يطالب باإنهاء العقد . 

----------------------------------------------

جل�سة الأحد 2010/5/2

الطعن رقم 2009/865م عليا اإيجارات

عقد الإيجار. تجديده. 

يتجدد عقد الإيجار تلقائياً بقوة القانون ما مل يعلن احد طرفيه الآخر رغبته 
قابلية  عدم  على  الطرفني  اتفاق   ، انتهائه  من  اأ�صهر  ثالثة  قبل  الإخالء  يف 
العقد للتجديد وبال اإنذار باطل ملخالفة القانون، اعتبار احلكم التفاق يقوم 

مقام الإنذار خطاأ يف تطبيق القانون اأثر نق�صه .

 امل�صرع تطلب يف املادة ال�صابعة من املر�صوم ال�صلطاين رقم 89/6 املعدل باملر�صوم 
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ال�صلطاين رقم 2008/72 لإنهاء العقد وعدم جتديده اإىل مدة اأو مدد اأخرى 
املوؤجر  املحل  اإخالء  الآخر رغبته يف  للطرف  الطرفني  اأحد  يعلن  اأن  مماثلة 
قبل انتهاء العقد بثالثة اأ�صهر على الأقل اأو بن�صف املدة اإذا كانت اأقل من ذلك 
اأي اأن امل�صرع تبنى مفهوم جتدد العقد تلقائياً ل�صتقرار الن�صاط القت�صادي 
والجتماعي كون ذلك ال�صتقرار يحقق منافع جمة للمجتمع ويجعل الأفراد 
يف ماأمن من الغفلة ون�صيان جتديد العقد �صنة ب�صنة اأو مدة مبدة فالأ�صل اأن 
العقد ي�صتمر ويتجدد تلقائياً ولكن ميكن لأي من طرفيه اأن يعلن رغبته يف 
عدم اخل�صوع لهذا ال�صتمرار التلقائي لعقد الإيجار وذلك باإبداء رغبته وفقاً 
للمدد املذكورة اأعاله وقد جرى ق�صاء هذه املحكمة على اأن الإنذار اأو الإعالن 
بعدم الرغبة اأ�صل ل يغني عنه اأي اتفاق �صابق ول طريقة اأخرى مل يذكرها 
على  باتفاقهما  املاثلة  الدعوى  يف  الطرفني  بني  جرى  ما  مثل  من  امل�صرع 
عدم قابلية العقد للتجديد فذلك خروج على اإرادة امل�صرع الذي جعل الأ�صل 
ا�صتمرار العقد وقابليته للتجديد وال�صتثناء على ذلك هو اإعالن الرغبة بعدم 
التجديد باإنذار مكتوب ثابت العلم للطرف الآخر ذلك الذي يوؤدي اإىل اإنهاء 
عقد الإيجار ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه ملا ياأخذ بهذا النظر واعترب 
التفاق ال�صابق بعدم قابليته العقد املربم بني طريف الدعوى للتجديد يقوم 
اأخطاء يف تطبيق  فاإنه يكون قد  الإيجار  اإنهاء عقد  اإىل  ويوؤدي  الإنذار  مقام 

القانون وتاأويله مما يجعله عر�صة للنق�ص

-----------------------------------------------
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جل�سة الثنين 2010/5/10

الطعن رقم 2009/107م اإيجارات عليا

غبن. عقد اأيجار » ف�سخه«

دعوى  يف  الف�صل  لها.  القانوين  للغنب.الأ�صا�ص  الإيجار  عقد  ف�صخ  دعوى   
ومعياره  العقد  على  الغنب  اأثر  يف  الف�صل  ي�صتلزم  للغنب  الإيجار  عقد  ف�صخ 
ومقداره، عدم تعر�ص احلكم لأثر الغنب ومعياره يعد احلكم م�صوًبا بالق�صور 

يف الت�صبيب، ي�صتوجب النق�ص.      

حمور هذه الدعوى هو عقد الإيجار الذي اأُبرم بني الطاعن واملطعون �صدهم 
ويدعى املطعون �صدهم باأن العقد �صابه عيب من عيوب الر�صا وحلق بهم غنب 
ي�صتاأجره  ملن  الربح  يجلب  جتاري  املحل  باأن  اأوهمهم  الطاعن  اإن  اإذ  فاح�ص 
ر.ع(   1200( اإيجار  على  ووافقوا  الواقعة  بهذه  العقد  يف  دخلوا  ذلك  وعلى 
اأ�صعاف قيمة  اأربعة  اأو  املثل بثالثة  اإيجار  اأكرث من  الإيجار  باأن ذلك  وادعوا 
املحل  له  يجلبها  التي  املنفعة  وقيمة  للموؤجر  امل�صتاأجر  يدفعه  الذي  الإيجار 
يف مقابل ذلك وهنالك اجتاهان متميزان ب�صاأن العتداد بالغنب الأول يعترب 
الأ�صل حرية املتعاقدين يف حتديد التزاماتهما وعدم العتداد بالتفاوت بني 
املادية  القيم  اإىل  فيها  ينظر  ا�صتثنائية  خا�صة  اأحوال  يف  اإل  اللتزامات  هذه 
لاللتزامات بحيث اإذا جتاوز التفاوت بينهما ن�صبة عالية اعترب ذلك خمالفاً 
واأنه ل عيب يف  العقد  اإزالة هذه املخالفة باعتبارها عيباً يف  للعدالة ووجبت 
الر�صا والثاين يعترب الأ�صل وجوب التعادل يف اللتزامات املتقابلة بحيث اإذا 
اأخل هذا التعاون كان دلياًل على اأن ر�صا اأحد العاقدين مل يكن �صليماً وجاز 
للعاقد املقبول اإبطال العقد لهذا ال�صبب ويرى ق�صاء ال�صريعة الإ�صالمية اأن 
الغنب الفاح�ص مبوجب غرور اأحد املتعاقدين يجوز للمغرور ف�صخ العقد ل�صوء 

نية العاقد الآخر وت�صليله . 
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وحيث اإن هنالك م�صاألة اأخرى غري الغنب وهي ويف حالة ثبوت الغنب هي اأجرة 
املثل فالبد من بينة خبري اأو بينة م�صتاأجرين لأماكن مماثلة يف زمن العقد 

ملعرفة اأجرة املثل يف ذلك الوقت وعند التعاقد بني الطرفني املتعاقدين . 

وحيث اإنه هنالك م�صاألة مهمة وهي ا�صتغالل امل�صتاأجرين للعني املوؤجرة لبد 
من اإظهار املدة التي �صغلها امل�صتاأجرين للمقهى املوؤجر حتديداً يوم دخولهم 
يدفعونه  الذي  الإيجار  ي�صتو�صح  ذلك  واأهمية  منه  خروجهم  ويوم  للعقار 

للموؤجر وفقاً ملا تتو�صل اإليه املحكمة . 

وحيث اإن احلكم املطعون فيه قد �صابه ق�صور وا�صح يف م�صائل ثالث هي الغنب 
ومعياره واأجرة املثل وحتديدها وتاريخ الإخالء لذلك فاإن هذه املحكمة ترى 
امل�صائل  يف  تبحث  مغايرة  لهيئة  الدعوى  واإحالة  فيه  املطعون  احلكم  نق�ص 

الثالث املذكورة .

-------------------------------------------------------

جل�سة الأحد 2010/6/6م 

الطعن رقم 2009/373م اإيجارات عليا

�سورية العقد 

ي�صح  ل  به  الواردة  البيانات  على  اأو  املكتوب  العقد  على  بال�صورية  الطعن   
اإثباتها اإل بالكتابة. اإثبات املحكمة ال�صورية باأدلة غري �صاحلة لالإثبات اأثره 

نق�ص احلكم. 

 من املقرر وفقاً للقواعد العامة اأنه متى كان العقد الظاهر املطعون عليه اأو 
على اأحد البيانات الواردة فيه بال�صورية مكتوباً فاإنه ل يجوز لأي من عاقديه 
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اأن يثبت هذه ال�صورية اإل بالكتابة وكان الف�صاد يف ال�صتدلل يتحقق با�صتناد 
املحكمة يف اقتناعها اإىل اأدلة غري �صاحلة من الناحية املو�صوعية لالقتناع بها 

اأو اإىل عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها.

-------------------------------------------------

جل�سة الأحد 2010/6/13م

الطعن رقم 2009/462م اإيجارات عليا

العقد تجديده. محل الإيجار« الإ�سافات عليه«. 

يعد جتديداً  العقد ل  انتهاء  بعد  امل�صتاأجر  ا�صتغله  ما  باأجرة  املوؤجر  مطالبة 
للعقد ، اإذا ثبت الإنذار بطلب الإخالء. خمالفة امل�صتاأجر ل�صرط املوؤجر بعدم 
عدم  موؤداه.  الكتابي.  الإذن  بعد  اإل  العقار  على  حت�صينات  اأو  اإ�صافات  اإجراء 

ا�صتحقاقه لقيمة ذلك.

وحيث ردت حمكمة املو�صوع على ما مت�صكت به الطاعنة »باأن العقد املربم بني 
الطرفني كان منتهياً بتاريخ 2008/2/28 ول تعترب املطالبة باأجرة ا�صتغالل 
املحل بعد انتهاء العقد جتديداً له مع تقدم اإنذار امل�صتاأنف �صدهم للم�صتاأنفة 
بالإخالء بتاريخ 2007/10/30 ... وبخ�صو�ص الدعوى الفرعية باملطالبة بقية 
الإ�صافات يف املحل وملا كان البند ال�صابع من عقد الإيجار ين�ص على )التزام 
الطرفني بعدم اإجراء اأي تعديالت يف العقار املوؤجر اأو اإ�صافة اأي بناء جديد اأو 
اأية حت�صينات طوال مدة �صريان العقد اإل باتفاق كتابي بينهما وبعد احل�صول 
موافقة  يفيد  ما  امل�صتاأنفة  تقدم  ومل  البلدية  من   الالزم  الرتخي�ص  على 

امل�صتاأنف �صدهم على ذلك مما يتعني معه رف�ص الدعوى«. 
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 وحيث ي�صتخل�ص مما �صلف عر�صه وخالفاً ملا ذكرته الطاعنة فقد ردت املحكمة 
على ما اأثارته من دفوع وذلك مبا يتفق مع القانون وله اأ�صل ثابت بالأوراق 
اأن  بعد  الفرعية  الدعوى  لتكليف خبري يف  يبق موجب  اأنه مل  املالحظة  مع 

تبني للمحكمة عدم وجاهتها اأ�صا�صاً وق�صت برف�صهما . 

--------------------------------------------------

جل�سة يوم الأحد الموافق5/دي�سمبر/2010م

الطعن رقم 2010/26م اإيجارات

املتعلق بق�صور احلكم املطعون فيه يف  اإنه ويف مو�صوع الطعن يف �صببه  حيث 
الت�صبب وبف�صاده يف ال�صتدلل عندما مل يرد على دفوع الطاعن التي اأثارها 
يف  طرًفا  يكن  مل  كونه  الدعوى  رفع  يف  �صده  املطعون  �صفة  بعدم  واملتعلقة 
عقد الإيجار املربم فيما بني الطاعن ومالك العقار ال�صابق املوؤرخ 2008/1/1 
بالإ�صافة اإىل اأنه يقع على عاتق املطعون �صده وباعتباره مالك العقار امل�صتاأجر 
اجلديد اأن يخطر الطاعن )امل�صتاأجر( باأن ملكية العقار املوؤجر قد انتقلت اإليه 
واأن عدم الإخطار هذا يخالف القانون ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين 2008/72 
يف املادة 7 املكرر )2( اإل اأن هذا النعي هو نعي يف غري حمله وغري �صديد وقد 
لديه  توافرت  �صده  املطعون  باأن  اإليه  ون�صيف  فيه  املطعون  احلكم  عليه  رد 
ال�صفة يف رفع الدعوى باعتباره خلًفا للمالك ال�صابق للعقار امل�صتاأجر لكونه 
املالك امل�صجل له وفق �صند امللكية املقدم ك�صند للدعوى واأن علم الطاعن باأن 
املطعون �صده قد حل حمل املالك ال�صابق يف اللتزامات العقدية املربمة فيما 

بني الطاعن ومالك العقار ال�صابق.

--------------------------------------------------
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جل�سة يوم الأحد الموافق  2011/1/9م

الطعن رقم 2010/146م دائـرة الإيجارات

عقد اإيجار “بدء العالقة الإيجارية”  

تنتقل مع انتقال العقار اإىل امل�صرتي جميع اللتزامات الإيجارية . اأثر ذلك. 
حت�صب بداية العالقة الإيجارية من تاريخ بدئها مع املالك الأول ولي�ص من 

تاريخ انتقال العقار اإىل امل�صرتي. 

العالقة  باأن  الطاعن  اإليه  ذهب  الذي  التف�صري  باأن  نقول  القول  نافلة  من 
للعقار  �صده  املطعون  متّلك  بعد  تبداأ  �صده  واملطعون  بينه  فيما  الإيجارّية 
اإيجارّية كانت يف 2006م ولي�ص عام 2003م  اأول عالقة  املوؤجر عام 2005م واأن 
بداية العالقة الإيجارّية مع املالك ال�صابق فاإّن هذا الفهم هو فهم غري �صديد 
ينتقل عقد  وبالتايل  ال�صابق  للمالك  �صده هو خلف خا�ص  املطعون  اأن  ذلك 
بني  جديدة  عالقة  بداية  يعني  ول  التزاماته  بكل  �صده  للمطعون  الإيجار 
فاإّن  وبالتايل  �صده(  )املطعون  اجلديد  املالك  واملوؤجر  )الطاعن(  امل�صتاأجر 
تاريخ بداية العالقة الإيجارّية التي حت�صب منه املدة املن�صو�ص عليها يف املادة 
6 مكرر تبداأ من تاريخ بداية افتتاح العالقة الإيجارّية وفق التعديل ال�صادر 
باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2010/107م ، اإل اأنه ولنتهاء العالقة بهذا ال�صبب ل 
بد من وجود الإخطار القانوين ال�صالف الإ�صارة اإليه، والذي انتهينا اإىل عدم 

توافره ...

-------------------------------------------------
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جل�سة يوم الثالثاء الموافق 2012/1/10م

الطعن رقم 2011/99م اإيجارات

عقد الإيجار

املدة  من  لأكرث  ميتد  اأن  ميكن  الر�صائية  العقود  من  كغريه  الإيجار  عقد 
املن�صو�ص عليها يف العقد.

حق الإنهاء - �صرطه - اإخطار الطرف الراغب يف الإنهاء قبل ثالثة اأ�صهر على 
الأقل من نهاية العقد.

املدة  اأن ميتد لأكرث من  الر�صائية ميكن  العقود  اإن عقد الإيجار كغريه من 
العالقة  تنهي  �صنوات ل  بثالث  عليها  املن�صو�ص  املدة  اإن  اإذ  عليها  املن�صو�ص 
الإيجارية طاملا اأن رغبة الطرفني ظلت قائمة على الإيجار واإمنا تعطي حًقا 
لكال الطرفني يف اإنهاء العالقة الإيجارية وحتى هذا احلق يف الإنهاء م�صروط 
باأن يخطر الطرف الراغب يف اإنهاء العقد الطرف الآخر قبل ثالثة اأ�صهر على 
الأقل من اإنهاء العالقة الإيجارية للعقد وهذا ما ن�صت عليه املادة )6 مكرر( 
بثالثة  العقد  نهاية  املوؤجر قبل  امل�صتاأجر  اإخطار  اأن عدم  الذكر ومعناه  اآنفة 
اأ�صهر يتجدد تلقائًيا فاإذا مل يتحقق هذا ال�صرط فاإن العقد يتجدد تلقائًيا ملدة 

اأخرى مماثلة .

----------------------------------------------
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محــــــــــــــــل الإيجــــــــــار

جل�سة يوم الأحد الموافق 2006/2/5م

الطعن رقم 2005/288م مدني اأولى عليا

  - اإيجار “ا�سالحات”

- اإ�صالح امل�صتاأجر للمحل من غري الرجوع اإىل املحكمة اأو اإذن من املوؤجر يعد 
بذلك متربعاً ولي�ص له املطالبة باأي مبلغ.

باإجراء  املبنى قبل و�صول املطعون �صده وقام  اإن الطاعن قد غري معامل      
الإ�صالحات على ذلك املبنى دون اإذن من حمكمة خمت�صة اأو من املوؤجر فاإنه 
وما  للمبنى  حدث  ما  معامل  اأخفى  قد  فعله  واإن  متربعاً  الفعل  بذلك  يكون 
بداخل املبنى ول يجوز له بعد ذلك املطالبة باأي مبالغ كتعوي�ص عما اأ�صابه 

من �صرر لأن ال�صرر ل اأحد يعرف كيف حدث وما حجمه.

---------------------------------------------

جل�سة الأحد 2010/6/6م

الطعن رقم 2009/641م اإيجارات عليا

�سيانة. مح�سر. 

ال�صيانة املطلوبة للعقار امل�صتاأجر ، اإعادته للحالة التي عليها عند بدء التعاقد. 
حم�صر التنفيذ لي�ص دليل اإثبات للتلف امللزم لل�صيانة. علة ذلك. عدم اطالع 
املح�صر على حالة العقار عند بدء التعاقد وعدم خربته املوؤهلة ملعرفة التلف 

ومداه ومن�صاأه هل ال�صتعمال العادي اأو غري العادي. 
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فال�صيانة املطلوبة التي يعاد فيها العقار اإىل حالته عند بدء التعاقد تقت�صي 
للعقار  العادي  ال�صتعمال  العتبار  يف  الأخذ  مع  احلالة  تلك  معرفة  بالفعل 
وتقرير عما اإذا كانت الأ�صرار اإن وجدت مما يدخل فيه اأم ل ، هذا ف�صاًل عن 
اأن طبيعة ا�صتعمال العقار ت�صهم يف تكوين راأي املحكمة وتقديرها ، واإذا كان 
النا�ص  الكثري من  العقار كان ي�صتخدم كمقهى يرتاده  اأن  الأوراق  الثابت من 
فال بد من اأخذ هذا يف العتبار عند تقدير ال�صتعمال العادي من غري العادي 
، ومدة ال�صتخدام وما مت ا�صتحداثه من اإن�صاءات اإىل  غري ذلك من امل�صائل ، 
اأما حم�صر التنفيذ فاإنه لي�ص بينة للطاعن ينه�ص دلياًل على التلف ذلك لأنه 
ابتداء ولأنه ثانياً ل ميلك اخلربة الفنية  اأوًل مل ي�صطلع على حالة العقار 
التي توؤهله لتحديد التلف ومداه وما اإذا كان يف الإطار العادي اأو غري العادي

---------------------------------------------

جل�سة يوم الأحد الموافق 13/يونيو/2010م

الطعن رقم 2009/439م الدائرة  المدنية )ب(

هالك العين الموؤجرة

هالك العني حمل الإيجار ب�صبب قاهر ل يرجع على امل�صتاأجر. اأثره.  ي�صقط 
لنق�ص  �صبب  ذلك  خمالفة  الإيجارية.  القيمة  ب�صداد  اللتزام  امل�صتاأجر  عن 

احلكم.
وملا كان كذلك وكان عقد الإيجار من احلقوق امللزمة للجانبني وكان يف هالك 
العني حمل الإيجار ما ي�صتحيل به على املوؤجر متكني امل�صتاأجر من النتقاع ــ 
ومل يكن امل�صتاأجر هو املت�صبب يف هذا الهالك بخطاأ منه ــ فاإن اللتزام املقابل 
لذلك ينق�ص بالتبعية وهو اإلزام امل�صتاأجر ب�صداد القيمة الإيجارية امل�صتحقة 
عن النتقاع باملركبة ــ وهذا الأمر املوؤكد خلطاأ احلكم املطعون فيه يف تطبيق 

القانون وعدم حتقيق وقائع الدعوى مبا يرتتب عليه نق�ص احلكم . 
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جل�سة يوم الأحد23 الموافق27/فبراير/2011م

الطعن رقم 2010/253م اإيجارات

�سيانة« المحل الموؤجر«

املوؤجر والتي لو فاتت  ال�صـرورية للمحل  القيام بعمليات الرتميم وال�صيانة 
ملا متكن امل�صتاأجر من ا�صتيفاء املنفعة املرجوة من العني املوؤجرة تلزم املوؤجر. 
يلتزم  امل�صتاأجر.  تلزم  و�صبغ  ديكور  من  املوؤجرة  للعني  التح�صينية  ال�صيانة 
امل�صتاأجر ب�صيانة التلف الذي نتج عنه �صوء ا�صتخدامه وت�صليم للعني املوؤجرة 

باحلالة التي ت�صلمها من املوؤجر.

النعي الذي �صاقته الطاعنة على احلكم املطعون فيه فاإنه يف جممله نعى غري 
�صديد ويف غري حمله ذلك اأنه ووفًقـا ملا جاء بالبند العا�صر من عقد الإيجار 
الرتميمات  باإجراء  املوؤجر  )يلتزم  الآتي:  على  ن�ص  قد  الطرفني  بني  املربم 
واأعمال ال�صيانة ال�صرورية لبقاء حمل العقد �صاحًلا للتحقيق الغر�ص املوؤجر 

من اأجله( .

وهذا البند يتوافق ويتطابق مع ما جاء بالبند العا�صر من املر�صوم ال�صلطاين 
رقم )89/6( يف �صاأن تنظيم العالقة بني مالك وم�صتاأجري امل�صاكن واملحال 
األزم املوؤجر  التجارية وال�صناعية وت�صجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها والذي 
باأن يقوم بعمليات الرتميم وال�صيانة للمحل املوؤجر وحدد الأعمال املطلوبة 
وهي اأعمال ال�صيانة ال�صرورية التي لو فاتت ملا متكن امل�صتاأجر من ا�صتيفاء 
للعني  التح�صينية  ال�صيانة  اأن  يعنى  وهذا  املوؤجرة  العني  من  املرجوة  املنفعة 
املوؤجرة من ديكور و�صبغ وخالفه ل تعترب من الأعمال ال�صرورية وبالتايل 
امل�صتاأجر نف�صه  املذكورة تكون من اخت�صا�ص  للمادة  املخالفة  يكون ومبفهوم 
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والذي يقع عليه عبء املحافظة على العني امل�صتاأجرة التي ت�صلمها من املوؤجر 
واأن ي�صلمها للموؤجر باحلالة التي ت�صلمها منه واأنه يلتزم ب�صيانة التلف الذي 
نتج عنه �صوء ا�صتخدامه للعني املوؤجرة، هذا وكما األزم امل�صرع املوؤجر باأن ي�صلم 
امل�صتاأجر املحل املوؤجر �صاحًلا لتحقيق الغر�ص املوؤجر من اأجله، واإذا مل يكن 
للم�صتاأجر  املوؤجر جاز  املحل  ت�صليم  اأو ف�صل يف  للغر�ص  املوؤجر �صاحًلا  املحل 
الأجرة  برد  املوؤجر  على  واحلكم  العقد  ف�صخ  املخت�صة  املحكمة  اأن يطلب من 
للمر�صوم  املعدل  )2008/72م(  املر�صوم  من  مكرر   )9( املادة  )انظر  املدفوعة 

ال�صلطاين رقم )89/9(( .

---------------------------------------------



الفتاوى القانونية الصادرة عن 
وزارة الشؤون القانونية

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�ساأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )1(

الفتوى الأوىل :

فبالإ�صارة اإىل كتابكم رقم ...................ب�صاأن طلب الإفادة بالراأي 
الزراعية  والأرا�صي  ال�صينما  �صالت  اإيجار  عقود  ت�صجيل  يجب  كان  اإذا  فيما 
املقام عليها من�صاآت والأرا�صي الف�صاء و�صداد الر�صوم املقررة عليها وفقا لأحكام 
املر�صوم ال�صلطاين رقم 89/6 يف �صاأن تنظيم العالقة بني مالك وم�صتاأجري 
امل�صاكن واملحال التجارية واملحال ال�صناعية وت�صجيل عقود الإيجار اخلا�صة 

بها .

الأ�صتاذ  بني  التفاق  مت  اأنه  اإليه  امل�صار  الكتاب  من  يبني  باأنه  نفيد 
/..... ) كطرف اأول ( ويبني ال�صركة ..... ) كطرف ثان( على تكوين �صركة 
الفلج  بيت  يف  ميتلكها  اأر�ص  قطعة  فيها  الأول  الطرف  ح�صة  تكون  ا�صتثمار 
وح�صة الطرف الثاين الأموال الالزمة لإقامة �صالة �صينما بالإ�صافة اإىل ما 
ميكن اإقامته من من�صاآت عليها ، ويحق لهذا الطرف الأخري ا�صتثمار وتاأجري 
تلك املن�صاآت بدون الرجوع اإىل الطرف الأول، وبناء على التفاق �صالف الذكر 
املن�صاآت كمكاتب  اأقام الطرف الثاين على قطعة الأر�ص �صالة �صينما وبع�ص 
مت  اإيجار  عقود  مبوجب  اأخرى  لأطراف  بتاأجريها  قام  جتارية  وحمالت 
�صالة  اإيجار  عقد  عدا  فيما  وذلك  عليها  امل�صتحقة  الر�صوم  و�صداد  ت�صجيلها 
فيه  الإجارة  لأن  نظرا  ت�صجيله  يلزم  ل  العقد  هذا  مثل  اأن  بدعوى  ال�صينما 
ل تن�صب على عقار واإمنا على �صينما وهى تعنى ماكينات العر�ص والكرا�صي 
واآلت  ومعدات  لل�صوت  العازلة  واملواد  ال�صوت  ومكربات  والربادى  وال�صا�صة 
وترخي�ص  الأفالم  وعرو�ص  الدعاية  ولوحات  والديكور  وال�صجاد  التكييف 
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ال�صينما  اإيجار  عقد  ت�صجيل  يجب  كان  اإذا  عما  الت�صاوؤل  اأثار  مما   ، ال�صينما 
و�صداد الر�صوم املقررة عليه وفقا لأحكام املر�صوم ال�صلطاين رقم 89/6 امل�صار 
اإليه ، كما ثار ذات الت�صاوؤل اأي�صا بالن�صبة لعقود اإيجار الأرا�صي الزراعية املقام 

عليها من�صاآت والأرا�صي الف�صاء .

واإذ يبني من مطالعة اأحكام املر�صوم ال�صلطاين رقم 89/6 اآنف البيان 
�صبيل  على  حمددة  طائفة  اأطراف  بني  للعالقة  متكامال  تنظيما  اأوردت  اأنها 
احل�صر من عقود الإيجار وهى عقود اإيجار امل�صاكن واملحال التجارية واملحال 
اأن   ال�صناعية حيث ن�صت املادة )1( من املر�صوم ال�صلطاين �صالف الذكر على 
ت�صرى الأحكام التالية على كل عقد يلتزم املوؤجر مبقت�صاه اأن ميكن امل�صتاأجر 
اأجر  لقاء  معينة  ملدة  ال�صناعية  اأو  التجارية  املحال  اأو  بامل�صاكن  النتفاع  من 
معلوم ،ومن بني عنا�صر التنظيم امل�صار اإليه وجوب ت�صجيل تلك العقود و�صداد 
الر�صوم املقررة عليها حيث ن�صت املادة )2( من املر�صوم ال�صلطاين اآنف البيان 
  ” على اأن “ يلتزم املوؤجر باأن يقوم بت�صجيل العقد لدى البلدية املخت�صة ....
كما ن�صت املادة )3( من ذات املر�صوم على اأن “ يلتزم املوؤجر بدفع الر�صوم التي 

ي�صدر بتحديدها قرار من جمل�ص الوزراء اأو من يفو�صه .... “.

عموم  يف   ) ال�صينما  دور   ( ال�صينما  �صالت  تندرج  واإذ  ذلك  كان  وملا 
املحال التجارية واآية ذلك اأن املادة )14/9( من قانون التجارة ال�صادر باملر�صوم 
ال�صلطاين رقم 90/55 ن�صت على اأن “ تعد بوجه خا�ص الأعمال الآتية  اأعمال 
جتارية : 14- املحالت املعدة للجمهور كاملالعب العامة ودور ال�صينما والفنادق 
واملطاعم وحمالت البيع باملزايدة “ فمن ثم فاإن عقود اإيجار �صالت ال�صينما 
و�صداد  ت�صجيلها  لذلك  تبعاً  ويتعني   89/6 رقم  ال�صلطاين  للمر�صوم  تخ�صع 
ول  املر�صوم  هذا  من   )3( و   )2( املادتني  لأحكام  وفقا  عليها  املقررة  والر�صوم 
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حجة يف القول بعك�ص ذلك بدعوى اأن عقود اإيجار �صالت ال�صينما ل تن�صب 
اإيجار ال�صينما ي�صتمل على عنا�صر عديدة  على عقار ، باعتبار اأن حمل عقد 
من بينها �صالة ال�صينما ذاتها والتي تتكون من مباين ال�صينما والأر�ص املقامة 
عليها ، وهذا العن�صر يعترب هو العن�صر الأ�صا�صي يف الإجارة، اأما باقي العنا�صر 
وجودها  يوؤثر  ل  ثانوية  عنا�صر  فتعترب  والكرا�صي  العر�ص  وماكينة  ك�صا�صة 
التي تخ�صع لأحكام  التجارية  اإيجار املحال  العقد من �صمن عقود  يف اعتبار 
املر�صوم ال�صلطاين رقم 89/6 ، ويتعني من ثم ت�صجيلها و�صداد الر�صوم املقررة 
عليها وذلك على النحو الذى ف�صله القرار الديواين رقم 93/17 والذي ت�صمن 
تنظيم ت�صجيل عقود الإيجار التي تخ�صع لأحكام ذلك املر�صوم يف نطاق بلدية 

م�صقط وكيفية �صداد الر�صوم املقررة عليها .

وبالن�صبة لعقود اإيجار الأرا�صي الزراعية املقام عليها من�صاآت والأرا�صي 
الف�صاء فاإنه ملا كانت هذه العقود ل تندرج �صمن عقود الإيجار التي ي�صرى عليها 
املر�صوم ال�صلطاين رقم 89/6 ، فمن ثم فاإن اأحكام هذا املر�صوم ينح�صر تطبيقها 

عن تلك العقود .

واأخريا جتدر الإ�صارة اإىل اأن ما جاء بكتاب طلب الراأي ب�صاأن اقرتاح 
عقود  كافة  باإخ�صاع  ي�صمح  مبا   89/6 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  ت�صمية  تعديل 
بالطريق  مت  اإذا   - تنفيذه  يحقق  ل  القرتاح  هذا  لأحكامه،  العقارات  اإيجار 
اإيجار  عقود  كافة  اإخ�صاع  اأن  باعتبار  منه  املن�صود  الغر�ص   - قانونا  املر�صوم 
العقارات لأحكام املر�صوم ال�صلطاين امل�صار اإليه ل يتحقق مبجرد تعديل ت�صمية 
اأحكامه  ب�صريان  ي�صمح  نحو  على  ن�صو�صه  بتعديل  يتاأتى  واإمنا  املر�صوم  هذا 
على عقود الإيجار امل�صار اإليها ، وهذا التعديل ينبغي اأن يتم باأداة مماثلة اأى 

مبر�صوم �صلطاين يعد م�صروعه مبعرفة كافة اجلهات املخت�صة .
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تخ�صع  ال�صينما  �صالت  اإيجار  عقود  اأن  نرى  تقدم  ما  على  وبالبناء 
لأحكام املر�صوم ال�صلطاين رقم 89/6 اأما عقود اإيجار الأرا�صي الزراعية املقام 

عليها من�صاآت والأرا�صي الف�صاء فتخرج عن نطاق تطبيق تلك الأحكام .

) فتوى رقم و �ش ق / م و / 95/646/5122 في 1995/6/21 م (

---------------------

الفتوى الثانية :

فبالإ�صارة اإىل الكتاب رقم ب�صاأن مدى اإمكانية اتخاذ املجل�ص البلدي 
تو�صية بفر�ص ر�صوم على عقود الإيجار اخلا�صة بامل�صانع التابعة للموؤ�ص�صة 
لتلبية  ال�صعي  اإطار  يف  اأنه  يبني   ، بالر�صيل  ال�صناعية  للمناطق  العامة 
ما  كل  اإيجاد  على  بالعمل  وذلك   ، البلدية  العامة من اخلدمات  الحتياجات 
من �صاأنه اأن ي�صهم يف تعزيز اإيرادات البلدية الذاتية لتعوي�ص العجز احلا�صل 
تاأدية  يف   ال�صتمرار  لها  ليتي�صر  والإمنائية  ال�صنوية  البلدية  فيموازنتي 
ر�صوم على  البلدمي�صاألة فر�ص  املجل�ص  ناق�ص  اأكمل وجه فقد  خدماتها على 
عقود الإيجار اخلا�صة بامل�صانع التابعة للموؤ�ص�صة العامة للمناطق ال�صناعية 
بالر�صيل ، واهتدى قبل اتخاذ تو�صية يف هذا ال�صاأن اإىل ا�صتطالع راأى ال�صوؤون 
اإمكانية ميكن مبوجبها فر�ص  اأية  اإذا كانت هناك  القانونية للتعرف على ما 
التي  الر�صوم  لت�صاير  املذكورة  بامل�صانع  اخلا�صة  الإيجارات  عقود  على  ر�صوم 
يتم فر�صها حاليا على عقود الإيجار اخلا�صة بالعقارات من حيث قيمة الر�صم 

املدفوع للبلدية .



- 227 -

قوانين األراضي والعقارات
نوعني من عقود  ال�صناعية تربم  للمناطق  العامة  املوؤ�ص�صة  اأن  ونفيد 

الإيجار:

 النوع الأول : عقد اإيجار قطعة اأر�ص واملبنى املقام عليها ، وهذا النوع 
يعترب مبثابة عقد اإيجار حمل �صناعى. 

والنوع الثاين : عقد اإيجار اأر�ص . 

وطبقا للمادة )1( من الأحكام املنظمة للعالقة بني مالك وم�صتاأجري 
بها  اخلا�صة  الإيجار  عقود  وت�صجيل  وال�صناعية  التجارية  واملحال  امل�صاكن 
الأول  النوع  الأحكام على  ت�صرى هذه  ال�صلطاين رقم 89/6  باملر�صوم  ال�صادر 
 ، اأر�ص  اإيجار  عقد  باعتباره  الثانى  دون  �صناعى  حمل  اإيجار  عقد  باعتباره 
وطبقا للمادة )2( من ذات الأحكام يلتزم املوؤجر بت�صجيل العقد لدى البلدية 
املخت�صة ، وذلك ما مل يتفق الطرفان على اأن يقوم امل�صتاأجر بذلك ، ويف جميع 
اإذا مل يقم املوؤجر به خالل املدة  ، للم�صتاأجر القيام بت�صجيل العقد  الأحوال 
املحددة باملادة )4( من الأحكام امل�صار اإليها ، اأما عن الر�صوم امل�صتحقة عن هذا 
الت�صجيل فاإن املادة )3( من الأحكام املنوه عنها تلزم بها املوؤجر- �صواء قام هو 
بالت�صجيل اأم قام به امل�صتاأجر من تلقاء نف�صه اأو مبقت�صى اتفاقه مع املوؤجر ، 
اإل اأن املوؤ�ص�صة العامة للمناطق ال�صناعية - بو�صفها املوؤجر - تتمتع بالإعفاء 
من جميع اأنواع ال�صرائب والر�صوم التي تفر�صها الدولة وذلك مبقت�صى املادة 
وموؤدى   ،  93/4 رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  الأ�صا�صي  نظامها  )17( من 
حكمها متتع املوؤ�ص�صة بالإعفاء من جميع اأنواع ال�صرائب والر�صوم املفرو�صة 
امل�صانع  اإيجار  عقود  ت�صجيل  ر�صوم  ومنها  م�صتقبال،  تفر�ص  التي  اأو  حاليا 
التابعة لها ، ومن ثم فيكون من غري املنتج قانونا فر�ص ر�صوم على ت�صجيل 
، واإنه ولئن  هذه العقود وفقاً لالأحكام املعمول بها يف ظل الإعفاء املنوه عنه 
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التي  الإيجار  عقود  نوعى  ت�صجيل  على  ر�صوم  فر�ص  ميكن  اأنه  اإل  ذلك  كان 
تربمها املوؤ�ص�صة اأى �صواء اأكان حمل الإيجار اأر�صا ومباين ) حمل �صناعى ( اأم 
اأر�صا فقط ، وذلك بالن�ص على اإلزام امل�صتاأجر بت�صجيل عقود الإيجار املذكورة 
لدى البلدية املخت�صة ودفع الر�صم املقرر ا�صتثناء من الأحكام النافذة ال�صابق 
بيانها ، ول يتاأتى ذلك اإل مبر�صوم �صلطاين يجرى اإفراغ م�صروعه يف ال�صيغة 
القانونية املنا�صبة بعد اأن يتم التن�صيق مع وزارة التجارة وال�صناعة حول هذا 

املقرتح واأخذ موافقة جمل�ص الوزراء املوقر ب�صاأنه 

 ) فتوى رقم و �ش ق / م و / 96/128/5/22 في 1996/1/31م (

---------------------

فتاوى المادة رقم )2(

الفتوى الأوىل :

مالك  بني  للعالقة  املنظمة  الأحكام  من   )  2  ( املادة  باأن  ونفيد   
الإيجار  عقود  وت�صجيل  وال�صناعية  التجارية  واملحال  امل�صاكن  وم�صتاأجري 
يلتزم  اأنه«  على  تن�ص   89  /  6 رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادرة  بها  اخلا�صة 
الذي  للنموذج  املخت�صة طبقا  البلدية  لدى  العقد  بت�صجيل  يقوم  باأن  املوؤجر 

يعد لهذا الغر�ص ..... » .

الإيجار  عقود  ت�صجيل  بالبلدية  ناط  امل�صرع  اأن  تقدم  مما  والوا�صح 
التي تقدم وفقا للنموذج الذي يعد لهذا الغر�ص بحيث يت�صمن جمموعة من 
الأحكام تنظم العالقة بني املالك وامل�صتاأجرين ، وا�صرتط لت�صجيل اأي عقد 
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اأن يكون طبقا لهذا النموذج وبالتايل فاإن على  البلدية املخت�صة  اإيجار لدى 
البلدية اللتزام بهذا النموذج عند ت�صجيل عقود الإيجار ول يجوز لها ت�صجيل 
اأي عقد يكون خمالفا لهذا النموذج واإذا كان قد ن�ص يف النموذج على بند يجيز 
اإىل عقد  اأخرى فاإن ذلك ل يعنى حتويل عقد الإيجار  اإ�صافة بنود  لأطرافه 
اآخر ذي طبيعة خمتلفة عن عقود الإيجار كعقود البيع وعقود القر�ص والعقود 
املختلطة اأو املركبة ، واإمنا ق�صد امل�صرع من ذلك تكملة عقد الإيجار ب�صروط 
تتنا�صب مع الطرفني ول تتعار�ص مع الأحكام املن�صو�ص عليها بالنموذج امل�صار 
اإليه ، وكذلك ل تتعار�ص مع طبيعة عقد الإيجار والتكييف القانوين ال�صحيح 

له .

الراأي  باإبداء  اخت�صا�ص  جهة  لي�صت  البلدية  فاإن  حال  اأية  وعلى 
التي  الت�صرفات  �صركات يف مدى �صحة  اأو  اأفرادا  للجهات اخلا�صة  القانوين 
خدمية  جهة  هي  واإمنا   ، اإبرامها  يريدون  التي  العقود  اأو  بها  القيام  يبغون 
يقت�صر دورها يف هذا ال�صاأن على ت�صجيل عقود الإيجار التي مت اإبرامها وفقا 

للمر�صوم ال�صلطاين رقم 6 / 89 امل�صار اإليه . 

اأن  يعدو  ل  اإليهما  امل�صار  اخلطابني  يف  ورد  ما  وكان  ذلك  كان  وملا 
يكون طلبا للراأي وجه اإىل البلدية من كل موؤ�ص�صة ..... ومكتب ....... ، ول 
ميثل واقعة حمددة ت�صتنه�ص على اإثرها ولية ال�صوؤون القانونية يف مبا�صرة 
اإليه يخرج عن اخت�صا�ص  امل�صار  املو�صوع  الراأي يف  اإبداء  فاإن   ، اخت�صا�صاتها 

البلدية وعن ولية وزارة ال�صوؤون القانونية . 

اإليهما يخرج عن  امل�صار  بالكتابني  اأن ما ورد  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك   
اخت�صا�ص البلدية وعن ولية ال�صوؤون القانونية وفقا ملا �صلف بيانه .

فتوى و �ش ق رقم/ م و/22/ 2005/957/5م بتاريخ 2005/7/5م 
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الفتوى الثانية :

واملحال  امل�صاكن  وم�صتاأجري  مالك  بني  للعالقة  املنظمة  الأحكام  اأن  ونفيد 
التجارية وال�صناعية وت�صجيل عقود الإيجار اخلا�ص بها ال�صادر بها املر�صوم 
يقوم  باأن  املوؤجر  يلتزم   « اأنه  على   )2( املادة  يف  تن�ص   ،  89/6 رقم  ال�صلطاين 
بت�صجيل العقد لدى البلدية املخت�صة طبقا للنموذج الذي يعد لهذا الغر�ص 
وذلك ما مل يتفق الطرفان على اأن يقوم امل�صتاأجر بذلك ، ويف جميع الأحوال 
املدة  بذلك خالل  املوؤجر  يقم  اإذا مل  العقد  بت�صجيل  القيام  للم�صتاأجر  يكون 
اأنه » يرتتب على عدم  املن�صو�ص عليها يف املادة )4( »، وتن�ص املادة )4( على 
ت�صجيل عقد الإيجار و�صداد الر�صوم املقررة خالل �صهر من تاريخ اإبرامه عدم 
جواز العتداد بهذا العقد اأمام اأية جهة ر�صمية يف ال�صلطنة بالإ�صافة اإىل دفع 
غرامة مالية تعادل ثالثة اأ�صعاف الر�صم املقرر ويجب اتخاذ اإجراءات ت�صجيل 
العقد ودفع الر�صوم املقررة بعد ذلك ، وحددت الر�صوم مبوجب القرار الديواين 
رقم 93/17 مبقدار 3% من القيمة الإجمالية للعقد طبقا للمدة املحددة فيه .

والوا�صح من هذه الن�صو�ص اأن اللتزام بت�صجيل عقود الإيجار ودفع الر�صوم 
املقررة اأمر يفر�صه القانون ب�صفة عامة وجمردة فيكون واجب التنفيذ. 

ول يقدح يف ذلك ما ورد يف املادة )17( من النظام الأ�صا�صي لل�صندوق ال�صادر 
باملر�صوم ال�صلطاين رقم 80/45 باإن�صاء �صندوق تقاعد �صرطة عمان ال�صلطانية 
من اأنه » يعفي �صندوق التقاعد من جميع ال�صرائب املقررة يف مر�صوم �صريبة 
الدخل ل�صنة 1971 والتعديالت التي وردت اأو ترد عليه م�صتقبال ، كما يعفي 
من جميع ال�صرائب على اختالف اأنواعها التي تفر�صها حكومة ال�صلطنة يف 
املادة 2 من   ( اإدارية حكومية  ال�صندوق ل يعترب وحدة  كان  وملا   ،  « امل�صتقبل 
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ال�صجل  يف  وي�صجل  حمدودة  م�صوؤولية  ذات  ك�صركة  يعامل  اأنه  كما   ) املر�صوم 
، لذلك يلتزم ال�صندوق  املادة 3 من النظام الأ�صا�صي لل�صندوق (  التجاري ) 
الر�صوم  يوؤدى  واأن  ميلكها  التي  العقارات  اإيجار  عقود  بت�صجيل  املثابة  بهذه 
املقررة ، واإل يرتتب على ذلك عدم العتداد بهذه العقود اأمام اأية جهة ر�صمية 
اإجراءات  اتخاذ  وجوب  مع  املقررة  الغرامات  دفع  اإىل  بالإ�صافة  ال�صلطنة  يف 

الت�صجيل ودفع الر�صوم املقررة بعد ذلك .

الأ�صا�صي  النظام  من   »17« املادة  يف  الوارد  الإعفاء  اإىل  بال�صتناد  يعتد  ول   
دون  ال�صرائب  ي�صمل  الإعفاء  اأن  يف  و�صريح  وا�صح  الن�ص  اأن  اإذ  لل�صندوق 
اأو  العقود  ت�صجيل  ر�صوم  ي�صمل  فال  قانونا  تفر�ص  التي  الر�صوم  من  غريها 

الغرامات املقررة ، فيلتزم ال�صندوق ب�صدادها قانونا .

لذلك نخل�ص مما �صبق اإىل اأن �صندوق تقاعد �صرطة عمان ال�صلطانية ملزم 
بت�صجيل عقود اإيجار العقارات التي ميتلكها واأن ي�صدد الر�صوم املقررة خالل 
�صهر من تاريخ اإبرام العقود ، واإل يرتتب على ذلك عدم جواز العتداد بهذه 
مالية  غرامة  دفع  اإىل  بالإ�صافة  ال�صلطنة  يف  ر�صمية  جهة  اأية  اأمام  العقود 
تعادل اأ�صعاف الر�صم املقرر ، مع وجوب اتخاذ اإجراءات الت�صجيل ودفع الر�صوم 
املقررة بعد ذلك ، ول ي�صمل الإعفاء الوارد يف املادة )17( من النظام الأ�صا�صي 

لل�صندوق الإعفاء من ر�صوم الت�صجيل والغرامات املقررة .

) فتوى رقم و �ش ق / م و/ 98/102/5/22م في 1998/2/1م  (

---------------------
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الفتوى الثالثة :

بالإ�صارة اإىل الكتاب رقم يف �صاأن امل�صاألتني الآتيتني: 

الأوىل- مدى اخت�صا�ص هيئة ح�صم املنازعات التجارية يف نظر دعاوى 
الإيجار الأً�صلية بعد �صدور املر�صوم ال�صلطاين رقم 89/6،ومدى �صحة النظر 
املنظمة  الأحكام  من  الرابعة  املادة  �صوء  يف  امل�صجلة  غري  الإيجار  عقود  يف 

للعالقة بني مالك وم�صتاأجري امل�صاكن واملحال التجارية وال�صناعية .

الثانية -بع�ص ال�صكالت التي ن�صاأت عن تطبيق املادة 7/د من الأحكام 
املنظمة للعالقة بني املالك وامل�صتاأجرين .

وطلبات  الدعاوى  نظر  نظام  :اأن  الأوىل  امل�صاألة  اإىل  بالن�صبة  نفيد 
التحكيم اأمام الهيئة بالف�صل يف املنازعات التجارية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين 
كل  ويف  التجارية  املنازعات  يف  بالف�صل  الهيئة  اخت�صا�ص  84/32حدد  رقم  
 ،  (  11 املادة   ) ينظر معها  اأن  العدالة  �صري  ويقت�صى ح�صن  بها  يرتبط  طلب 
اخلا�صة  الدعاوى  يف  بالف�صل  الهيئة  تخت�ص  اأنه  على   )14( املادة  ن�صت  كما 
ذلك  وي�صمل  ال�صلطنة  قوانني  يف  تعريفها  ورد  ح�صبما  بالأمورالتجارية 
املنازعات التي تن�صاأ بني التجار بع�صهم بع�صا �صواء اأكانوا اأ�صخا�صا طبيعيني 

اأم اعتباريني وغري ذلك من الأمور

بعقود  املتعلقة  الدعاوى  يف  بالف�صل  تخت�ص  الهيئة  اأن  ذلك  ومفاد 
الإيجار اإذا كانت تعترب من الأعمال التجارية،كما تخت�ص بالف�صل يف املنازعات 
اخلا�صة بعقود الإيجار اإذا كانت مدنية ولكنها مرتبطة مبنازعة جتارية اأ�صلية 
معرو�صة على الهيئة ، واملناط يف حتديد الأعمال التجارية هو ح�صب تعريفها 
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الوارد يف قانون ال�صجل التجاري رقم 74/3 ،ثم ح�صب تعريفها الوارد يف قانون 
من  اعتبارا  به  يعمل  90/55والذي  رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  التجارة 

1991/1/11 )املادة 3 من مواد اإ�صدار هذا املر�صوم  (.

- وبالن�صبة اإىل مدى �صحة النظر يف عقود الإيجار غري امل�صجلة لدى البلدية 
مالك  بني  للعالقة  املنظمة  الأحكام  من   )2( املادة  حلكم  طبقا  املخت�صة 
وم�صتاأجري امل�صاكن واملحال التجارية وال�صناعية ال�صادرة باملر�صوم ال�صلطاين 

رقم 89/6 :

 فاإن الأحكام املذكورة التي يعمل بها يف هذا ال�صاأن ، وقد ن�صت املادة )3( من 
املر�صوم امل�صار اإليه على اإلغاء القرارين ال�صلطانيني رقمي73/4و 74/1،وهذه 
الأحكام تعترب من النظام العام وتكون واجبه التطبيق دون غريها باعتبارها 
قواعد اآمرة ل يجوز المتناع عن تطبيقها اأو التفاق على ما يخالفها ، وقد 
حددت املادة )4(اأنه يرتتب على عدم ت�صجيل عقد الإيجار و�صداد الر�صوم املقررة 
اإىل دفع  بالإ�صافة  ال�صلطنة،  اأية جهة ر�صمية يف  اأمام  به  عدم جواز العتداد 
غرامة مالية ومع وجوب اتخاذ اإجراءات ت�صجيل العقد ودفع الر�صوم املقررة 
بعد ذلك ، وبهذه املثابة فاإنه اعتبارا من تاريخ العمل باملر�صوم ال�صلطاين امل�صار 
اإليه يجب ت�صجيل عقود اليجار اجلديدة وكذلك العقود التي ميتد العمل بها 
اأو جتدد بعد هذا التاريخ مع �صداد الر�صوم املقررة واإل ترتب على ذلك عدم 

جواز العتداد بها اأمام اأية جهة ر�صمية يف ال�صلطنة .

على  املرتتبة  املالية  بالآثار  اخلا�صة  الثانية  امل�صاألة  اإىل  بالن�صبة  اأما 
وم�صتاأجري  املالك  بني  للعالقة  املنظمة  الأحكام  )7/د(من  املادة  تطبيق 
امل�صاكن واملحال التجارية وال�صناعية ، فاإن املادة )7( من هذه الأحكام تق�صى 
باأحقية املوؤجر يف طلب اإخالء املكان املوؤجر يف حالت معينة منها :........ د  - 
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اإذا احتاج اإىل �صغل املكان املوؤجر بنف�صهاأو بزوجه اأو باأولده اأو بوالديه ومل يكن 
لديه مكان خال اآخر ، واإذا تعددت عقاراته املوؤجرة فله اأن يختار منها ما ي�صاء. 

 ومينح امل�صتاأجرمهلة �صتة اأ�صهر على الأقل لالإخالء .............«

وقد ن�صت املادة )13( على اأنه »يلتزم امل�صتاأجر بت�صليم املكان اإىل املوؤجر 
يف نهاية العقد باحلالة التي ت�صلمه عليها اإل ما يكون قد اأ�صابه من هالك اأو 
تلف ب�صبب ال�صتعماللعادياأو ل�صبب ليد له فيه ويلتزم باإ�صالح اأى تلف يف 

املكان املوؤجر نتيجة �صوء ال�صتعمال »

اأنه  على  للمر�صوم  املرافق  العقد  منوذج  من  ال�صابع  البند  ن�ص  كما 
»يلتزم الطرفان بعدم اإجراء اأية تعديالت يف العقار املوؤجر اأو اإ�صافة اأى بناء 
على  احل�صول  وبعد  كتابيبينهما  باتفاق  اإل  العقد  �صريان  مدة  طوال  جديد 

الرتخي�ص الالزم من البلدية ........... «.

املوؤجر  املكان  اإخالء  طلب  للموؤجر  يجوز  الن�صو�صاأنه  هذه  ومفاد 
لي�صغله بنف�صه اأو بزوجه اأو باأولده اأو باأبويه اإذا مل يكن له مكان اآخر،  ويعترب 
مهلة  امل�صتاأجر  مينح  اأن  ب�صرط  مدته  نهاية  قبل  العقد  اأ�صباباإنهاء  من  ذلك 
�صتة اأ�صهر قبل الإخالء، ويلتزم امل�صتاأجر يف هذه احلالة بت�صليم املكان املوؤجر 
ديكورات  اأية  باإزالة  التزامه  ذلك  على  ويرتتب   ، عليها  ت�صلمه  التي  باحلالة 
اأو تعديالت يكون قد اأجراها يف املكان املوؤجر ، اإل اإذا كان قد مت التفاق بني 

الطرفني على القيام بها .

للم�صتاأجر  تعوي�ص  اأى  بدفع  املوؤجر  التزام  عدم  ذلك  على  ويرتتب 
املوؤجر  املكان  اإخالء  القانون بطلب  له  التي خولها  الرخ�صة  ا�صتعمال  مقابل 
قبل نهاية مدة العقد لي�صغله بنف�صه اأو باأحد من ذويه امل�صار اإليهماإلاإذا كان قد 
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وافق على قيام امل�صتاأجر باإجراء التعديالت يف املكان املوؤجر فيلتزم بتعوي�صه 

مامل يكن قد مت التفاق بينهما على عدم التزامه بالتعوي�ص .

لذلك نخل�ص مما �صبق اإىل ما ياأتى :

الدعاوى  يف  بالف�صل  التجارية  املنازعات  ح�صم  هيئة  تخت�ص   - اأول 
املتعلقة بعقود اإيجار امل�صاكن واملحال التجارية وال�صناعية اإذا كانت تعترب من 
اأو قانون  الأعمال التجارية ح�صب تعريفها الوارد يف قانون ال�صجل التجارى 
التجارة بعد العمل به،وكذلك تخت�ص بالف�صل يف املنازعات التجارية املعرو�صة 

عليها.

البلدية  لدى  الإيجار  عقود  ت�صجيل  وجوب  اأحكام  -ت�صرى  ثانياً 
املخت�صة باأثر مبا�صر وحال اعتبارا من تاريخ العمل باملر�صوم ال�صلطاين رقم 
بعد  جتديدها  يتم  اأو  التاريخ  هذا  بعد  تربم  التي  العقود  على  89/6فت�صرى 
ذلك ويرتتب على عدم الت�صجيل عدم جواز العتداد بها اأماماأية جهة ر�صمية 

يف ال�صلطنة .

ثالثا - ل يلتزم املوؤجر بتعوي�ص  امل�صتاأجر عما اأجراهفي املكان املوؤجر 
من تعديالت عند طلبه الإخالء لي�صغل املكان بنف�صهاأوباأحدذويه ،اإل اإذا كان 

قد مت التفاق بينهما على غري ذلك .

)فتوى رقم �ش ق / ت / 90/962/4/22 في1990/9/8م(

---------------------
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الفتوى الرابعة :

80على   /5 رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  الأرا�صي  قانون  ين�ص 
اأنه ت�صتثنى من اأمالك الدولة ؛ الأمالك املوقوفة وما تثبت ملكيته لالأفراد 
ملكا  ويعترب   ،  )8 املادة  القانون)  هذا  لأحكام  طبقا  لهم  ميلك  اأو  العمانيني 
موقوفا كل ما �صدر بوقفه حجة �صرعية معتمدة من وزارة العدل والأوقاف 
الأرا�صي  �صوؤون  وزارة   « الإ�صكان  وزارة  لدى  وم�صجلة  الإ�صالمية  وال�صوؤون 
رقم  الوزاري  القرار  )2( من  املادة   يف  ورد  ،كما   )9 املادة   ) �صابقاً«  والبلديات 
80/17 باإ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون الأرا�صياأنه » جميع اأرا�صى ال�صلطنة 
مملوكة للدولة فيما عدا الأرا�صيالتي ا�صتثنيت بن�ص خا�ص يف القانون وهى : 
.... د  - الأمالك املوقوفة �صواء كانت موقوفة اإىل جهات خريية اأو اأفراد على 
والأوقاف  العدل  وزارة  �صرعي م�صدق عليه من  يثبت ذلك مبوجب �صك  اأن 
وال�صوؤون الإ�صالمية وي�صجل بال�صجل العقاري بوزارة الإ�صكان- وزارة �صوؤون 

الأرا�صي والبلديات �صابقا«

العقاري ون�صت على  بال�صجل  الت�صجيل  اإجراءات  املادة )3(   ونظمت 
اأنه يتم بحث طلب الت�صجيل والبت فيه دون تقا�صى اأى ر�صوم يف مقابل ذلك .

اأن  ،ولها  للدولة  ملكا  تعترب  الأوقاف اخلريية ل  اأن  تقدم  ما  ومفاد 
جترى اأنواع الت�صرفات اجلائزة قانونا مثل الإيجاراأوال�صتبدال، ويخ�صع هذا 

ال�صاأن للقواعد القانونية املقررة يف هذا ال�صاأن .

امل�صاكن  وم�صتاأجري  مالك  بني  للعالقة  املنظمة  الأحكام  كانت  وملا 
املر�صوم  بها  ال�صادر  الإيجار  عقود  وت�صجيل  وال�صناعية  التجارية  واملحال 
البلدية  العقد لدى  املوؤجر بت�صجيل  التزام  ال�صلطاين رقم 6/ 89 تن�ص على 
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املخت�صة طبقا للنموذج الذى يعد لهذا الغر�ص وذلك ما مل يتفق الطرفان 
على اأن يقوم امل�صتاأجر بذلك، واأن يكونللم�صتاأجر القيام بت�صجيل العقد اإذا مل 
يقم املوؤجر بذلك خالل �صنة من تاريخ اإبرامه ، كما يلتزم املوؤجر بدفع الر�صوم 
التي ي�صدر بتحديدها قرار من جمل�ص الوزراء اأو من يفو�ص بذلك ، ويجوز 
للم�صتاأجر �صداد هذه الر�صوم خ�صما من الإيجار يف الأحوال التي يقوم فيها 
بت�صجيل العقد )املواد 2 و  3 و4( ،وبهذه املثابة فاإن املوؤجر لالأماكن املوقوفة 
يلتزم باأحكام هذا املر�صوم و�صداد الر�صوم املقررة قانونا، اإذا لي�ص هناك قانون 
البالط  ديوان  اإ�صراف  ذلك  يف  يقدح  ول   ، ذلك  من  ا�صتثنائها  يجيز  خا�ص 
ال�صلطاين على �صوؤون هذه الأوقافاإذاأن ذلك ل ي�صبغ عليها �صفة ملكية الدولة 
ر�صوم  على  الإعفاء  ويقت�صر  للقانون،  الدولة طبقا  اأمالك  ، فهي تخرج عن 

ت�صجيل حجة الوقف يف ال�صجل العقاري.

واملحال  املنازل  باإعفاء  ت�صمح  ل  الت�صريعية  الن�صو�ص  فاإن  لذلك 
التجارية اململوكة كاأوقاف من �صداد الر�صوم املقررة على ت�صجيل عقود الإيجار 
اخلا�صة بها لدى البلدية ، واإن كان ذلك ل مينع التن�صيق بني دائرة املدار�ص 
بالأعيان  اخلا�صة  الإيجار  لعقود  للح�صول  م�صقط  بلدية  وبني  وامل�صاجد 
املوقوفة على نف�ص املعاملة التي ت�صري ر�صالتكم اإىلاأن البلدية قررتها لعقود 
، وذلك  اإعفائها  القانون على  املن�صاآت احلكومية والتي مل يرد ن�ص يف  ايجار 

لتوفر حكمة الإعفاءيف احلالتني . 

)فتوى رقم �ش ق / ت/ 91/756/1/22 في1991/7/9م (

---------------------



- 238 -

قوانين البيئة والقوانين البحرية وقوانين االتصاالت وقوانين 
حقوق الملكية وحماية التراث وقوانين التعدين وتنظيم التعليم

الفتوى اخلام�سة :

بالإ�صارة اإىل الكتاب رقم يف �صاأن مدى وجوب ت�صجيل عقد اإيجار من 
ي�صغل عقاره ال�صكنى اأو التجارى اأوال�صناعى مبوؤ�ص�صته اأو ال�صركة التي يكون 
�صريكا فيها ، وهل يختلف الو�صع اإذا  كان العقار مملوكا لل�صركة اأو املوؤ�ص�صة ؟.

ونفيد اأن اليجار عقد يلتزم املوؤجر مبقت�صاه اأن ميكن امل�صتاأجر من 
عقد  لوجود  في�صرتط    ، معلوم  اأجر  لقاء  معينة  مدة  معني  ب�صيء  النتفاع 
منفعة  وهى   ، الأخرى  العنا�صر  مع  وامل�صتاأجر  املوؤجر  هما  طرفان  الإيجار 
ال�صيء املوؤجر واملدة والأجرة ، واملعتاد اأن امل�صتاأجر ل يكون مالكا ملا ي�صتاأجره ، 
لأنه لو كان مالكا ملا احتاج اإىل ال�صتئجار ، اإذ يحق له كمالك النتفاع بال�صيء 

اململوك له .

ويثور الت�صاوؤل عن مدى اللتزام بت�صجيل عقد الإيجار ودفع الر�صوم 
املقررة يف احلالتني الآتيتني :

اأو  الفردية  املوؤ�ص�صة  �صاحب  للتاجر  مملوكا  املكان  كان  اإذا    : الأوىل 
ل�صتعماله  اأو  ن�صاطها  ملمار�صة  ال�صركة  اأو  الفردية  املوؤ�ص�صة  وت�صغله  لل�صركة 

كمكاتب اأو ك�صكن ملوظفيها. 

الثانية : اأن ت�صغل املكان �صركة يكون املالك �صريكا فيها .

اأما بالن�صبة اإىل احلالة الأوىل ، فاإن ال�صركات التجارية - عدا �صركات 
ال�صجل  تاأ�صي�صها وت�صجيلها يف  بعد  بال�صخ�صية العتبارية  املحا�صة - تتمتع 
التجارى وذلك طبقا حلكم املادتني 3 و 69 من قانون ال�صركات التجارية رقم 
74/4 ، فيحق لها مزاولة جميع الأعمال الالزمة لن�صاطها مع ما يرتتب على 



- 239 -

قوانين األراضي والعقارات
لل�صركة فال  املوؤجر مملوكا  املكان  كان  اإذا  ، ولكن  والتزامات  ذلك من حقوق 
املكان الذى ت�صغله  ، ويعترب  انتفاع باأمالكها  اإيجار واإمنا هو  يكون ثمة عقد 
من الأ�صول الراأ�صمالية لل�صركة التي تخ�صع لال�صتهالك طبقا لأحكام قانون 
�صريبة الدخل على ال�صركات ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 81/47 ، وكذلك 
بالن�صبة اإىل املوؤ�ص�صة الفردية التي ميتلكها تاجر فرد فف�صال عن اأنه لي�ص لها 
�صخ�صية معنوية م�صتقلة فاإن �صغل املكان باملوؤ�ص�صة الفردية يعترب من قبيل 
النتفاع مبكان مملوك ل�صاحب املوؤ�ص�صة فال يكون ثمة عقد اإيجار ، ويرتتب 
على ما تقدم اأنه ل التزام على �صاحب املوؤ�ص�صة الفردية اأو ال�صركة بت�صجيل 

عقد اإيجار اأو دفع الر�صوم املقررة .

يكون  �صركة  املكان  ت�صغل  اأن  وهى   ، الثانية  احلالة  اإىل  بالن�صبة  واأما 
للمكان  فاإن  م�صتقلة  اعتبارية  �صخ�صية  لل�صركة  دام  فما   ، لها  �صريكا  املالك 
الذى متار�ص فيه ن�صاطها اأو ت�صتعمله كمكاتب اأو ك�صكن ملوظفيها يكون بطريق 
الإيجار من مالكه ، ول يقدح يف ذلك اأن يكون املالك �صريكا يف ال�صركة لأن لكل 
منهما �صخ�صية قانونية م�صتقلة عن الآخر ، وبالتاىل يتعني ت�صجيل عقد الإيجار 

ودفع الر�صوم املقررة قانونا. 

) فتوى رقم �ش ق / ت / 93/1226/5/22 في 1993/11/14م (

---------------------

الفتوى ال�ساد�سة :

 89/6 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  اإ�صدار  مواد  من  الثانية  املادة  اإن 
واملحال  امل�صاكن  وم�صتاأجري  مالك  بني  العالقة  تنظيم  �صاأن  يف  وتعديالته 
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يف  الف�صل  ناطت  بها  اخلا�صة  الإيجار  عقود  وت�صجيل  وال�صناعية  التجارية 
اأحكام هذا املر�صوم بلجان ت�صكل يف البلديات  املنازعات التي تن�صاأ عن تطبيق 
اللجان  هذه  من  ال�صادرة  النهائية  القرارات  املر�صوم  واعترب  الغر�ص  لهذا 
مبثابة اأحكام ق�صائية واجبة التنفيذ ، واأوجب على �صرطة عمان ال�صلطانية 
املعاونة يف اإجراءات التنفيذ ، وفر�ص عقوبة جنائية على كل من ت�صبب يف عدم 
تنفيذها ، ووفقا لنظام ت�صكيل واإجراءات جلنة الف�صل يف هذه املنازعات ببلدية 
م�صقط ال�صادر به القرار الديواين رقم 89/17 وتعديالته تعترب قرارات هذه 
اللجنة نهائية بالقرار ال�صادر من رئي�ص البلدية بالبت يف التظلم املقدم من 

ذوى ال�صاأن يف امليعاد املقرر اأو بانق�صاء هذا امليعاد دون تظلم .

ملا كان ذلك وكانت جلنة الف�صل يف منازعات الإيجار ببلدية م�صقط 
قد اأ�صدرت يف 1996/3/18 قرارها باإلزام جمل�ص املناق�صات بدفع اأجرة خم�صة 
اأ�صهر وذلك من 1995/5/1 حتى 1995/9/30 م ح�صب الأجرة املتفق عليها بني 
الطرفني يف اآخر عقد بينهما واإ�صقاط باقي املدة من 1995/10/1 حتى نهاية 
امليعاد  يف  القرار  هذا  من  التظلم  عن  املناق�صات  جمل�ص  وقعد   ،  1996/2/29
الرغم من وجود  ( على  انق�صائه  اأي بعد   ( به يف 1996/7/13  املحدد وتقدم 
طريف  بني  جرى  الذى  التفاق  �صمول  بعدم  يتعلق  منه  للتظلم  ظاهر  �صبب 
اإىل عدم  اأدى  اإليها مما  امل�صار  ال�صهور اخلم�صة  الإيجار عن  اأداء قيمة  النزاع 
قبول تظلمه �صكال لتقدميه بعد امليعاد ، ومن ثم واإذ اأ�صبح قرار جلنة الإيجار 
امل�صار اإليه نهائيا نتيجة لذلك فال �صبيل اأمام املجل�ص �صوى الن�صياع ملا انتهى 

اإليه قرارها وتنفيذه واإعمال مقت�صاه .

) فتوى رقم و �ش ق / م و / 96/907/5/32 بتاريخ 1996/8/5م (
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فتاوى المادة رقم )3(

الفتوى الأوىل :

فبالإ�صارة اإىل كتابكم رقم ...... يف �صاأن ا�صتف�صاركم عن كيفية �صداد 
ر�صوم عقود الإيجار طويلة الأمد وعن مدى جواز اإعادة الر�صوم املدفوعة يف 

حالة ف�صخ هذه العقود .

اإىل البلدية طلبات من  اأنه يرد  ـ يف  ـ كما يبدو من كتابكم  وتتلخ�ص الوقائع 
ت�صجيل  على  لهم  املوافقة  فيها  يلتم�صون  العقارات  مالك  املواطنني  بع�ص 
عقود الإيجار طويلة الأمد التي يقومون باإبرامها مع امل�صتاأجرين والواجب 
ت�صجيلها مبوجب اأحكام املر�صوم ال�صلطاين رقم 6 / 89 وتعديالته ويطلبون 
�صداد هذه الر�صوم عن كل �صنة ولي�ص عن مدة العقد كاملة معللني ذلك باأن 
دفع املبالغ املقررة لهذه املدة دفعة واحدة تثقل كاهلهم اإذا ما اأخذ يف العتبار 
اأنهم ل يت�صلمون الإيجارات املقررة لتلك املدة الطويلة دفعة واحدة واإمنا تدفع 

�صهريا وبحد اأق�صى مقدم �صنة . 

�صنة  اإيجار لأكرث من  بت�صجيل عقود  املوؤجرين يقومون  اأن بع�ص   وتذكرون 
العقود وبعد م�صى مدة ق�صرية من  املقررة لت�صجيل هذه  الر�صوم  ويدفعون 
ويطالبون  العقد  ف�صخ  بطلب  معا  الطرفان  اأو  املوؤجر  يتقدم  العقد  �صريان 
با�صرتداد الر�صوم املدفوعة عند الت�صجيل اأو ح�صابها من ر�صوم عالقة اإيجاريه 

جديدة متعلقة بنف�ص العقارات . 

اأ�صا�صها ح�صاب ر�صوم  وت�صتطلعون الراأي عن املدة الإيجارية التي ميكن على 
الت�صجيل ومدى جواز ا�صرتداد املوؤجر جلزء من ر�صوم الت�صجيل التي ح�صبت 
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اأثناء  العقد  هذا  ف�صخ  اإذا  العقد  ملدة  الإجمالية  القيمة  من   %  3 اأ�صا�ص  على 
�صريانه اأو خ�صمه من الر�صوم املقررة لت�صجيل عالقة اإيجاريه جديدة متعلقة 

بنف�ص العقار .

 89  /  6 ال�صلطاين  املر�صوم  ( من   3  ( املادة  باأن  نفيد  وردا على ذلك    
واملحال  امل�صاكن  وم�صتاأجري  مالك  بني  العالقة  تنظيم  �صاأن  يف  وتعديالته 
اأنه ) يلتزم  التجارية وال�صناعية وت�صجيل عقود الإيجار اخلا�صة تن�ص على 
املوؤجر بدفع الر�صوم التي ي�صدر بتحديدها قرار جمل�ص الوزراء اأو من يفو�صه 
الأحوال  يف  وذلك  الإيجار  من  خ�صما  الر�صوم  هذه  �صداد  للم�صتاأجر  ويجوز 

التي يقوم فيها بت�صجيل العقد » .

وتن�ص املادة ) 2 ( من القرار الديواين رقم 17 / 93 على اأن ) يلتزم موؤجر اأي 
عقار اأو جزء منه اأو امل�صتاأجر اإذا مت التفاق على قيامه بالت�صجيل بدفع ر�صوم 

قدرها 3 % من القيمة الإجمالية للعقد طبقا للمدة املحددة فيه » .

وامل�صتفاد مما تقدم اأن امل�صرع وهو ينظم عالقات الإيجار بني مالك 
الإيجار اخلا�صة بهذه  التجارية وت�صجيل عقود  امل�صاكن واملحال  وم�صتاأجري 
الأماكن قد ترك اخليار لالأفراد يف حتديد مدة العقد وفرتة �صريانه دون قيد 
، واأناط باملوؤجر ت�صجيل العقد ودفع الر�صوم الالزمة وذلك بن�صبة  اأو �صرط 
اأ�صا�ص املدة التي مت  3 % من القيمة الإجمالية للعقد والتي مت ح�صابها على 
التفاق عليها يف العقد �صواء ق�صرت هذه املدة اأم طالت ، اإذ ل يت�صمن الن�ص 
من القرائن ما ي�صرفه عن هذا املعنى وبعبارة اأخرى فاإن حتديد قيمة الر�صم 
العقد بعد ذلك  اإليه  ال�صلة عما يوؤول  الإيجار منبت  امل�صتحق لت�صجيل عقد 
�صواء ب�صريانه املدة املتفق عليها اأو بف�صخ العقد قبل انتهاء املدة ، حيث ل يوؤثر 
ذلك على ما مت حت�صيله من الر�صم املقرر لقاء اإمتام اخلدمة بت�صجيل العقد 
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بح�صبان اأن �صداد الر�صم مرتبط بواقعة الت�صجيل فقط دون مدة العقد ذاته .

 وبالبناء عليه فاإن عقد الإيجار املربم بني كل من املوؤجر وامل�صتاأجر 
ومبا ت�صمنه من اأحكام واتفاقات تتعلق بالعني املوؤجرة والأجرة املتفق عليها 
املقرر  الت�صجيل  ر�صم  الأ�صا�ص يف حتديد قيمة  ل�صريانه تعترب  املحددة  واملدة 

لت�صجيل العقد .

لها  قرر  توثيقية  خدمة  باعتبارها  العقد  ت�صجيل  واقعة  اإن  وحيث    
للمدة  العقد وطبقا  قيمة  اإجمايل  3% من  بن�صبه  ماليا حدده  ر�صما  القانون 
املحددة فيه ، وبالتايل يكون من غري اجلائز قانونا ق�صر ر�صم الت�صجيل على 
جزء من املدة املتفق عليها ذلك اأن حتديد القرار الديواين بن�صبة 3 % من قيمة 
العقد الإجمالية طبقا للمدة املحددة فيه اإمنا مت لتحديد املبلغ الواجب �صداده 
لإمتام ت�صجيل العقد وبعبارة اأخرى فهذه القيمة هي الوعاء الذي حت�صب على 
اأ�صا�صه املبالغ امل�صتحقة للخزانة العامة مقابل اأداء خدمة ت�صجيل العقد ، دون 
اأن يوؤثر على قيمة ر�صم الت�صجيل بعد ذلك اإنهاء العقد اأو ف�صخه �صواء باتفاق 
طرفيه اأو بحكم ق�صائي ، اأيا كانت املدة التي ا�صتمر فيها �صريان العقد ، من 
ثم فال يجوز ا�صرتداد اأي جزء من ر�صوم ت�صجيل عقد الإيجار اأيا كانت املدة 
التي ا�صتمر �صريانه خاللها ، اإذ اأن اخلدمة املقررة مقابل الر�صم املذكور قد مت 
اأداوؤها كاملة باإمتام ت�صجيل العقد ، والقول بغري ذلك ي�صتوجب تعديل القرار 
الت�صجيل عن مدة معينة ل  ر�صم  الديواين رقم 17 / 93 مبا يجيز حت�صيل 
تتجاوز �صنة مثال ، اأو حتديد ر�صم الت�صجيل بالن�صبة لعقود الإيجار اخلا�صة 
مدة  عن  النظر  ب�صرف  ومقطوع  حمدود  مببلغ  التجارية  واملحال  بالأماكن 
العقد ، اأو الن�ص على جواز ا�صرتداد ن�صبة من الر�صم ال�صابق �صداده عن املدة 
املتبقية من عقد الإيجار الذي مت اإنهاوؤه اأو ف�صخه ، وذلك كله على �صوء ما 
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ترونه ي�صاهم يف حتقيق التنمية العقارية يف ال�صلطنة وت�صجيع املواطنني على 
امل�صتحق  الر�صم  و�صداد  العقود  ت�صجيل  من  التهرب  وعدم  والتعمري  الإن�صاء 

عليها .

  لذلك انتهى راأى وزارة ال�صوؤون القانونية اإىل عدم جواز جتزئة قيمة 
العقد  ي�صتكمل  مل  التي  املدة  عن  القيمة  هذه  من  ن�صبة  ا�صرتداد  اأو  الر�صم 

خاللها ، ما مل يتم تعديل القرار الديواين رقم 17 /93 امل�صار اإليه .

فتوى رقم ) و �ش ق / م و / 22 / 5 / 439 / 2005م ( بتاريخ 30/ 3 / 
2005م

---------------------

الفتوى الثانية :

80على   /5 رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  الأرا�صي  قانون  ين�ص 
اأنه ت�صتثنى من اأمالك الدولة ؛ الأمالك املوقوفة وما تثبت ملكيته لالأفراد 
ملكا  ويعترب   ،  )8 املادة  القانون)  هذا  لأحكام  طبقا  لهم  ميلك  اأو  العمانيني 
موقوفا كل ما �صدر بوقفه حجة �صرعية معتمدة من وزارة العدل والأوقاف 
الأرا�صي  �صوؤون  وزارة   « الإ�صكان  وزارة  لدى  وم�صجلة  الإ�صالمية  وال�صوؤون 
والبلديات �صابقاً« ( املادة 9( ،كما ورد يف املادة  )2( من القرار الوزاري رقم 80/17 
ال�صلطنة  اأرا�صى  جميع   « اأنه  الأرا�صي  لقانون  التنفيذية  الالئحة  باإ�صدار 
مملوكة للدولة فيما عدا الأرا�صيالتي ا�صتثنيت بن�ص خا�ص يف القانون وهى : 
.... د  - الأمالك املوقوفة �صواء كانت موقوفة اإىل جهات خريية اأو اأفراد على 
والأوقاف  العدل  وزارة  �صرعي م�صدق عليه من  يثبت ذلك مبوجب �صك  اأن 
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وال�صوؤون الإ�صالمية وي�صجل بال�صجل العقاري بوزارة الإ�صكان- وزارة �صوؤون 

الأرا�صي والبلديات �صابقا«

العقاري ون�صت على  بال�صجل  الت�صجيل  اإجراءات  املادة )3(   ونظمت 
اأنه يتم بحث طلب الت�صجيل والبت فيه دون تقا�صى اأى ر�صوم يف مقابل ذلك .

اأن  ،ولها  للدولة  ملكا  تعترب  الأوقاف اخلريية ل  اأن  تقدم  ما  ومفاد 
جترى اأنواع الت�صرفات اجلائزة قانونا مثل الإيجاراأوال�صتبدال، ويخ�صع هذا 

ال�صاأن للقواعد القانونية املقررة يف هذا ال�صاأن .

امل�صاكن  وم�صتاأجري  مالك  بني  للعالقة  املنظمة  الأحكام  كانت  وملا 
املر�صوم  بها  ال�صادر  الإيجار  عقود  وت�صجيل  وال�صناعية  التجارية  واملحال 
البلدية  العقد لدى  املوؤجر بت�صجيل  التزام  ال�صلطاين رقم 6/ 89 تن�ص على 
املخت�صة طبقا للنموذج الذى يعد لهذا الغر�ص وذلك ما مل يتفق الطرفان 
اإذا  على اأن يقوم امل�صتاأجر بذلك، واأن يكون للم�صتاأجر القيام بت�صجيل العقد 
بدفع  املوؤجر  يلتزم  كما   ، اإبرامه  تاريخ  �صنة من  بذلك خالل  املوؤجر  يقم  مل 
الر�صوم التي ي�صدر بتحديدها قرار من جمل�ص الوزراء اأو من يفو�ص بذلك 
التي  الأحوال  يف  الإيجار  من  خ�صما  الر�صوم  هذه  �صداد  للم�صتاأجر  ويجوز   ،
يقوم فيها بت�صجيل العقد )املواد 2 و  3 و4( ،وبهذه املثابة فاإن املوؤجر لالأماكن 
لي�ص  اإذا   ، قانونا  املقررة  الر�صوم  و�صداد  املر�صوم  هذا  باأحكام  يلتزم  املوقوفة 
هناك قانون خا�ص يجيز ا�صتثنائها من ذلك ، ول يقدح يف ذلك اإ�صراف ديوان 
اأن ذلك ل ي�صبغ عليها �صفة  اإذ  ال�صلطاين على �صوؤون هذه الأوقاف  البالط 
ملكية الدولة ، فهي تخرج عن اأمالك الدولة طبقا للقانون، ويقت�صر الإعفاء 

على ر�صوم ت�صجيل حجة الوقف يف ال�صجل العقاري.
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واملحال  املنازل  باإعفاء  ت�صمح  ل  الت�صريعية  الن�صو�ص  فاإن  لذلك 
التجارية اململوكة كاأوقاف من �صداد الر�صوم املقررة على ت�صجيل عقود الإيجار 
اخلا�صة بها لدى البلدية ، واإن كان ذلك ل مينع التن�صيق بني دائرة املدار�ص 
بالأعيان  اخلا�صة  الإيجار  لعقود  للح�صول  م�صقط  بلدية  وبني  وامل�صاجد 
املوقوفة على نف�ص املعاملة التي ت�صري ر�صالتكم اإىلاأن البلدية قررتها لعقود 
، وذلك  اإعفائها  القانون على  املن�صاآت احلكومية والتي مل يرد ن�ص يف  ايجار 

لتوفر حكمة الإعفاءيف احلالتني . 

)فتوى رقم �ش ق / ت/ 91/756/1/22 في1991/7/9م (

---------------------

الفتوى الثالثة :

املوافق   ......... املوؤرخ   ........  : رقم   �صعادتكم  كتاب  اإىل  بالإ�صارة  
..........  يف �صاأن طلب الراأي حول حتديد الطرف امللزم ب�صداد ر�صوم ت�صجيل 

عقود الإيجار.

ا�صتف�صارات   ....... بلدية  اإىل  وردت  اأنه  يف  املو�صوع  وقائع  وتتح�صل 
عدة حول الطرف امللتزم ب�صداد الر�صوم املفرو�صة على ت�صجيل عقود الإيجار 
، وتنازع هذه امل�صاألة راأيان ، الأول يذهب اإىل اإلزام املوؤجر ب�صداد تلك الر�صوم 
تق�صى  التي   )89/6( رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  )3( من  املادة  ن�ص  اإىل  ا�صتناداً 
بالتزام املوؤجر بدفع الر�صوم التي ي�صدر بتحديدها قرار من جمل�ص الوزراء اأو 
من يفو�صه ، والآخر يذهب اإىل التزام امل�صتاأجر ب�صداد ر�صوم الت�صجيل ا�صتناداً 
التي   )2008/72( رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  من   )12( املادة  من  )ب(  للفقرة 
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توجب على امل�صتاأجر �صداد قيمة ا�صتهالك الكهرباء واملاء والهاتف وال�صرف 
ال�صحي ور�صوم البلدية واأية ر�صوم اأخرى يلتزم باأدائها قانوناً ، وذلك باعتبار 

اأن املق�صود بالر�صوم الواردة بهذه املادة هي ر�صوم ت�صجيل عقد الإيجار .

ب�صداد  يلتزم  الذى  الطرف  حتديد  حول  الراأي  تطلبون  ذلك  واإزاء   
هذه الر�صوم .

املنظمة للعالقة بني  الأحكام  املادة )2( من  باأن  على ذلك نفيد  ورداً 
عقود  وت�صجيل  وال�صناعية  التجارية  واملحال  امل�صاكن  وم�صتاأجري  مالك 
الإيجار اخلا�صة بها  ال�صادرة باملر�صوم  ال�صلطاين رقم )89/6( تن�ص على اأنه: 
» يلتزم املوؤجر باأن يقوم بت�صجيل العقد لدى البلدية املخت�صة طبقاً للنموذج 
الذى يعد لهذا الغر�ص  ،وذلك ما مل يتفق الطرفان على اأن يقوم امل�صتاأجر 

بذلك .

 ويف جميع الأحوال يكون للم�صتاأجر القيام بت�صجيل العقد اإذا مل يقم 
املوؤجر بذلك خالل املدة املن�صو�ص عليها يف املادة رقم )4(«.

بدفع  املوؤجر  يلتزم  اأنه:«  على  الأحكام  ذات  )3( من  املادة  تن�ص  كما   
الر�صوم التي ي�صدر بتحديدها قرار من جمل�ص الوزراء اأو من يفو�صه ، ويجوز 
للم�صتاأجر �صداد هذه الر�صوم خ�صماً من الإيجار ، وذلك يف الأحوال التي يقوم 
فيها بت�صجيل العقد »، وتن�ص الفقرة )ب( من املادة )12( من الأحكام امل�صار 
اإليها املعدلة باملر�صوم ال�صلطاين رقم )2008/72( باأنه:« يلتزم امل�صتاأجر ب�صداد 
قيمة ا�صتهالك الكهرباء واملاء والهاتف وال�صرف ال�صحي ور�صوم البلدية واأية 
ر�صوم اأخرى يلتزم باأدائها قانوناً وذلك اعتباراً من تاريخ ت�صلمه املحل املوؤجر 

وحتى تاريخ اإعادة ت�صليمه اإىل املوؤجر ما مل يتفق على خالف ذلك«.
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عقد  ت�صجيل  ر�صوم  �صداد  عبء  اأن  املتقدمة  الن�صو�ص  من  وي�صتفاد 
 ، العقد  بت�صجيل  امللتزم  باعتباره  املوؤجر  على  الأ�صل  بح�صب  يقع  الإيجار 
وا�صتثناء من ذلك اأجاز امل�صرع للم�صتاأجر �صداد هذه الر�صوم خ�صماً من قيمة 
الإيجار يف الأحوال التي يقوم فيها بت�صجيل العقد اإما بالتفاق مع املوؤجر اأو 
لتقاع�صه عن الت�صجيل خالل املدة املحددة لذلك ، كما اأن امل�صرع ق�صى بالتزام 
ال�صحي  وال�صرف  والهاتف  واملاء  الكهرباء  خدمات  مقابل  ب�صداد  امل�صتاأجر 
اأية خدمات اأخرى واأية ر�صوم يلتزم باأدائها  ور�صوم البلدية التي ت�صتحق عن 

قانوناً .

ر�صم  ب�صداد  امللتزم  اأن  املتقدمة  الن�صو�ص  �صريح  من  البني  كان  وملا 
ت�صجيل عقد الإيجار هو املوؤجر فاإنه ميتنع القول بان�صراف هذا اللتزام اإىل 
امل�صتاأجر ، ول ينال من هذا احلكم ما ورد بالفقرة )ب( من املادة )12( امل�صار 
يلتزم  اأخرى  ر�صوم  واأية  البلدية  الر�صوم   « ب�صداد  امل�صتاأجر  التزام  من  اإليها 
باأدائها قانوناً » ، ذلك اأن هذه الر�صوم وردت يف �صياق اخلدمات التي ي�صتفيد 
منها امل�صتاأجر بحكم �صكناه ويلتزم قانوناً باأداء ما يقابل تلقى هذه اخلدمات ، 
ول تن�صرف اإىل ر�صوم ت�صجيل عقد الإيجار لكون امل�صتاأجر غري ملتزم باأدائها 

قانوناً ، اإذ املخاطب باأدائها قانوناً هو املوؤجر ح�صبما تقدم .

عقد  ت�صجيل  ر�صوم  ب�صداد  امللزم  الطرف  اأن  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
الإيجار هو املوؤجر.

فتوى رقم )و �ش ق / م و / 22/ 5 / 1509 / 2008م بتاريخ 2008/9/24م(

---------------------
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فتاوى المادة رقم )4(

الفتوى الأوىل :

واملحال  امل�صاكن  وم�صتاأجري  مالك  بني  للعالقة  املنظمة  الأحكام  اأن  ونفيد 
التجارية وال�صناعية وت�صجيل عقود الإيجار اخلا�ص بها ال�صادر بها املر�صوم 
يقوم  باأن  املوؤجر  يلتزم   « اأنه  على   )2( املادة  يف  تن�ص   ،  89/6 رقم  ال�صلطاين 
بت�صجيل العقد لدى البلدية املخت�صة طبقا للنموذج الذي يعد لهذا الغر�ص 
وذلك ما مل يتفق الطرفان على اأن يقوم امل�صتاأجر بذلك ، ويف جميع الأحوال 
املدة  بذلك خالل  املوؤجر  يقم  اإذا مل  العقد  بت�صجيل  القيام  للم�صتاأجر  يكون 
اأنه » يرتتب على عدم  املن�صو�ص عليها يف املادة )4( »، وتن�ص املادة )4( على 
ت�صجيل عقد الإيجار و�صداد الر�صوم املقررة خالل �صهر من تاريخ اإبرامه عدم 
جواز العتداد بهذا العقد اأمام اأية جهة ر�صمية يف ال�صلطنة بالإ�صافة اإىل دفع 
غرامة مالية تعادل ثالثة اأ�صعاف الر�صم املقرر ويجب اتخاذ اإجراءات ت�صجيل 
العقد ودفع الر�صوم املقررة بعد ذلك ، وحددت الر�صوم مبوجب القرار الديواين 
رقم 93/17 مبقدار 3% من القيمة الإجمالية للعقد طبقا للمدة املحددة فيه .

والوا�صح من هذه الن�صو�ص اأن اللتزام بت�صجيل عقود الإيجار ودفع الر�صوم 
املقررة اأمر يفر�صه القانون ب�صفة عامة وجمردة فيكون واجب التنفيذ. 

ول يقدح يف ذلك ما ورد يف املادة )17( من النظام الأ�صا�صي لل�صندوق ال�صادر 
باملر�صوم ال�صلطاين رقم 80/45 باإن�صاء �صندوق تقاعد �صرطة عمان ال�صلطانية 
من اأنه » يعفي �صندوق التقاعد من جميع ال�صرائب املقررة يف مر�صوم �صريبة 
الدخل ل�صنة 1971 والتعديالت التي وردت اأو ترد عليه م�صتقبال ، كما يعفي 
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من جميع ال�صرائب على اختالف اأنواعها التي تفر�صها حكومة ال�صلطنة يف 
املادة 2 من   ( اإدارية حكومية  ال�صندوق ل يعترب وحدة  كان  وملا   ،  « امل�صتقبل 
ال�صجل  يف  وي�صجل  حمدودة  م�صوؤولية  ذات  ك�صركة  يعامل  اأنه  كما   ) املر�صوم 
، لذلك يلتزم ال�صندوق  املادة 3 من النظام الأ�صا�صي لل�صندوق (  التجاري ) 
الر�صوم  يوؤدى  واأن  ميلكها  التي  العقارات  اإيجار  عقود  بت�صجيل  املثابة  بهذه 
املقررة ، واإل يرتتب على ذلك عدم العتداد بهذه العقود اأمام اأية جهة ر�صمية 
اإجراءات  اتخاذ  وجوب  مع  املقررة  الغرامات  دفع  اإىل  بالإ�صافة  ال�صلطنة  يف 

الت�صجيل ودفع الر�صوم املقررة بعد ذلك .

الأ�صا�صي  النظام  من   »17« املادة  يف  الوارد  الإعفاء  اإىل  بال�صتناد  يعتد  ول   
دون  ال�صرائب  ي�صمل  الإعفاء  اأن  يف  و�صريح  وا�صح  الن�ص  اأن  اإذ  لل�صندوق 
اأو  العقود  ت�صجيل  ر�صوم  ي�صمل  فال  قانونا  تفر�ص  التي  الر�صوم  من  غريها 

الغرامات املقررة ، فيلتزم ال�صندوق ب�صدادها قانونا .

لذلك نخل�ص مما �صبق اإىل اأن �صندوق تقاعد �صرطة عمان ال�صلطانية ملزم 
بت�صجيل عقود اإيجار العقارات التي ميتلكها واأن ي�صدد الر�صوم املقررة خالل 
�صهر من تاريخ اإبرام العقود ، واإل يرتتب على ذلك عدم جواز العتداد بهذه 
مالية  غرامة  دفع  اإىل  بالإ�صافة  ال�صلطنة  يف  ر�صمية  جهة  اأية  اأمام  العقود 
تعادل اأ�صعاف الر�صم املقرر ، مع وجوب اتخاذ اإجراءات الت�صجيل ودفع الر�صوم 
املقررة بعد ذلك ، ول ي�صمل الإعفاء الوارد يف املادة )17( من النظام الأ�صا�صي 

لل�صندوق الإعفاء من ر�صوم الت�صجيل والغرامات املقررة .

) فتوى رقم و �ش ق / م و/ 98/102/5/22م في 1998/2/1م  (

---------------------
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الفتوى الثانية :

واملحال  امل�صاكن  وم�صتاأجري  مالك  بني  للعالقة  املنظمة  الأحكام  اأن  ونفيد 
التجارية وال�صناعية وت�صجيل عقود الإيجار اخلا�ص بها ال�صادر بها املر�صوم 
يقوم  باأن  املوؤجر  يلتزم   « اأنه  على   )2( املادة  يف  تن�ص   ،  89/6 رقم  ال�صلطاين 
بت�صجيل العقد لدى البلدية املخت�صة طبقا للنموذج الذي يعد لهذا الغر�ص 
وذلك ما مل يتفق الطرفان على اأن يقوم امل�صتاأجر بذلك ، ويف جميع الأحوال 
املدة  بذلك خالل  املوؤجر  يقم  اإذا مل  العقد  بت�صجيل  القيام  للم�صتاأجر  يكون 

املن�صو�ص عليها يف املادة )4( »،

 وتن�ص املادة )4( على اأنه » يرتتب على عدم ت�صجيل عقد الإيجار و�صداد الر�صوم 
املقررة خالل �صهر من تاريخ اإبرامه عدم جواز العتداد بهذا العقد اأمام اأية 
جهة ر�صمية يف ال�صلطنة بالإ�صافة اإىل دفع غرامة مالية تعادل ثالثة اأ�صعاف 
اإجراءات ت�صجيل العقد ودفع الر�صوم املقررة بعد  الر�صم املقرر ويجب اتخاذ 
القرار الديواين رقم 93/17 مبقدار 3% من  ، وحددت الر�صوم مبوجب  ذلك 

القيمة الإجمالية للعقد طبقا للمدة املحددة فيه .

الإيجار  عقود  بت�صجيل  اللتزام  اأن  الن�صو�ص  هذه  من  والوا�صح 
ودفع الر�صوم املقررة اأمر يفر�صه القانون ب�صفة عامة وجمردة فيكون واجب 

التنفيذ.

ول يقدح يف ذلك ما ورد يف املادة )17( من النظام الأ�صا�صي لل�صندوق 
�صرطة عمان  تقاعد  باإن�صاء �صندوق  ال�صلطاين رقم 80/45  باملر�صوم  ال�صادر 
يف  املقررة  ال�صرائب  جميع  من  التقاعد  �صندوق  يعفي   « اأنه  من  ال�صلطانية 
مر�صوم �صريبة الدخل ل�صنة 1971 والتعديالت التي وردت اأو ترد عليه م�صتقبال 
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، كما يعفي من جميع ال�صرائب على اختالف اأنواعها التي تفر�صها حكومة 
اإدارية حكومية )  ، وملا كان ال�صندوق ل يعترب وحدة  ال�صلطنة يف امل�صتقبل » 
اأنه يعامل ك�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة وي�صجل  املر�صوم ( كما  املادة 2 من 
يف ال�صجل التجاري ) املادة 3 من النظام الأ�صا�صي لل�صندوق ( ، لذلك يلتزم 
اإيجار العقارات التي ميلكها واأن يوؤدى  ال�صندوق بهذه املثابة بت�صجيل عقود 
اأية  اأمام  العقود  بهذه  العتداد  عدم  ذلك  على  يرتتب  واأل   ، املقررة  الر�صوم 
جهة ر�صمية يف ال�صلطنة بالإ�صافة اإىل دفع الغرامات املقررة مع وجوب اتخاذ 

اإجراءات الت�صجيل ودفع الر�صوم املقررة بعد ذلك .

ول يعتد بال�صتناد اإىل الإعفاء الوارد يف املادة »17« من النظام الأ�صا�صي 
لل�صندوق اإذ اأن الن�ص وا�صح و�صريح يف اأن الإعفاء ي�صمل ال�صرائب دون غريها 
من الر�صوم التي تفر�ص قانونا فال ي�صمل ر�صوم ت�صجيل العقود اأو الغرامات 

املقررة ، فيلتزم ال�صندوق ب�صدادها قانونا .

لذلك نخل�ص مما �صبق اإىل اأن �صندوق تقاعد �صرطة عمان ال�صلطانية 
املقررة  الر�صوم  ي�صدد  واأن  التي ميتلكها  العقارات  اإيجار  بت�صجيل عقود  ملزم 
خالل �صهر من تاريخ اإبرام العقود ، واإل يرتتب على ذلك عدم جواز العتداد 
بهذه العقود اأمام اأية جهة ر�صمية يف ال�صلطنة بالإ�صافة اإىل دفع غرامة مالية 
تعادل اأ�صعاف الر�صم املقرر ، مع وجوب اتخاذ اإجراءات الت�صجيل ودفع الر�صوم 
املقررة بعد ذلك ، ول ي�صمل الإعفاء الوارد يف املادة )17( من النظام الأ�صا�صي 

لل�صندوق الإعفاء من ر�صوم الت�صجيل والغرامات املقررة .

) فتوى رقم و �ش ق / م و/ 98/102/5/22م في 1998/2/1م(

---------------------
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الفتوى الثالثة :

بالإ�صارةاإىل الكتاب رقم يف �صاأن تطبيق العقوبة الواردة يف املادة )4( من 
املر�صوم ال�صلطاين رقم 6/ 89 باأحكام تنظيم العالقة بني مالك وم�صتاأجري 

امل�صاكن واملحالت التجارية ال�صناعية وت�صجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها .

ويبني اأن املادة )4( من الأحكام املنظمة لهذه العالقة مبوجب املر�صوم 
اأنه »يرتتب على عدم ت�صجيل  الذكر تن�ص على  ال�صلطاين رقم 89/6 �صالف 
اإبرامه عدم جواز  املقررة خالل �صهر من تاريخ  الر�صوم  عقد الإيجار و�صداد 
العتداد بهذا العقد اأماماأية جهة ر�صمية يف ال�صلطنة بالإ�صافةاإىل دفع غرامة 
مالية تعادل ثالثةاأ�صعاف الر�صم املقرر،ويجب اتخاذ اإجراءات ت�صجيل العقد 
ودفع الر�صوم املقررة »  ، وي�صدر بتحديد هذه الر�صوم قرار من جمل�ص الوزراء 

اأو من يفو�صه طبقا حلكم املادة)3(من الأحكام امل�صار اإليها.

فرتة  على  اإليها  امل�صار  الغرامة  بح�صاب  تقوم  اأنها  البلدية  وتبدى 
التاأخري فقط وذلك مراعاة للمنطق والعدالة حتى يتحمل كل �صخ�ص الغرامة 
عن مدة تاأخريه فقط اإذ لي�ص من العدل اأن يت�صاوى من تاأخر �صهرا  واحدا مع 
من تاأخر عاما كامال ، ولعدم اإعطاء الفر�صة لاللتجاء اإىلالأ�صاليب امللتوية 
حت�صيل  الدولة  على  يفوت  مما  املقررة  الر�صوم  ودفع  الت�صجيل  من  للتهرب 

اإيرادات كبرية .

على  حم�صوبة  الإيجار  عقود  على  حت�صل  املقررة  الر�صوم  اأن  ونفيد 
باتفاق  جتديدها  عند  وكذلك  ل�صريانها  واملحددة  بها  الواردة  املدة  اأ�صا�ص 
الطرفني-وقد حدد القانون لت�صجيل العقود و�صداد الر�صوم املقررة مدة �صهر 
ويرتتب   ، جتديدها  تاريخ  من  اأي�صا  املدة  هذه  وت�صرى   ، اإبرامها  تاريخ  من 
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على عدم مراعاة ذلك دفع غرامة مالية تعادل ثالثة اأ�صعاف الر�صم املقرر مع 
وا�صح  ، وهذا احلكم  املقررة  الر�صوم  و�صداد  الت�صجيل  اإجراءات  اتخاذ  وجوب 
و�صريح يف وجوب دفع الغرامة املالية اإذا انق�صت مدة ال�صهر دون تنفيذ عملية 
التاأخري  فرتة  عن  الغرامة  حت�صيل  ويكون   ، املقررة  الر�صوم  ودفع  الت�صجيل 
اأخرى فيمكن رفع  راأى واعتبارات  واإذا كان ثمة  القانون،  �صند من  فقط بال 

الأمراإىل جمل�ص الوزراء املوقر للنظر يف تعديل هذه الأحكام.

غرامة  بتح�صيل   - املر�صوم   تعديل  وحتى   - اللتزام  يجب  لذلك 
من  �صهر  مدة  خالل  املقررة  الر�صوم  ودفع  العقد  ت�صجيل  عدم  عند  التاأخري 
اإبرام العقد اأو جتديده ، وذلك عن مدة العقد كاملة ول يقت�صر ذلك  تاريخ 

على مدة التاأخري فقط .

)فتوى رقم �ش ق / ت/91/289/4/22في1991/3/17 م (

---------------------

الفتوى اخلام�سة :

بالإ�صارةاإىل الكتاب رقم يف �صاأن حتديد كيفية ح�صاب غرامة التاأخري 
الواردة يف املادة)4(من الأحكام املنظمة للعالقة بني مالك وم�صتاأجري امل�صاكن 
املرافقة  بها  اخلا�صة  الإيجار  عقود  وت�صجيل  وال�صناعية  التجارية  واملحال 

للمر�صوم ال�صلطاين رقم 89/6

يبني اأن املادة )4( امل�صار اإليها تن�ص على اأنه« يرتتب على عدم ت�صجيل 
عقد الإيجار و�صداد الر�صوم املقررة خالل �صهر من اإبرامه عدم جواز العتداد  
بهذا العقد اأمام اأية جهة ر�صمية يف ال�صلطنة،بالإ�صافة اإىل دفع غرامة مالية 
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تعادل ثالث اأ�صعاف الر�صم املقرر ... ..........

ال�صيءيف  »مثل  هو  العربية  اللغة  يف  بال�صعف  املق�صود  اأن  ونفيد 
املقدار اأومثله وزيادة غري حم�صورة فاإذا قيل لك �صعفه يعنى مثاله اأو ثالثة 
اأى  �صعفاه  وهذا  اأميثله-   - هذا  �صعف  هذا   - يقال  اأن  وجائز  اأمثالهاأواأكرث 

مثاله » »كتاب املنجد يف اللغة - الطبعة الع�صرون - �صفحة451 «

وملا كان يبني من ن�ص املادة الرابعة امل�صار اإليهااأن قيمة غرامة التاأخري 
هي ثالثة اأ�صعاف الر�صوم املقرر لذلك يكون املق�صود هو ثالثة اأمثال قيمة 

هذا الر�صم.

الإيجار وعدم  التاأخري عدم ت�صجيل عقد  لذلك يكون ح�صاب غرامة 
الر�صم  اأى  الر�صم  هذا  قيمة  اأمثال  ثالثة  اأ�صا�ص  على  املقررة  الر�صوم  �صداد 

م�صروبا يف ثالثة .   

)فتوى رقم �ش ق / ت / 22 / 4 /513 / 91 في1991/5/14 م (

---------------------

الفتوى ال�ساد�سة :

80على   /5 رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  الأرا�صي  قانون  ين�ص 
اأنه ت�صتثنى من اأمالك الدولة ؛ الأمالك املوقوفة وما تثبت ملكيته لالأفراد 
ملكا  ويعترب   ،  )8 املادة  القانون)  هذا  لأحكام  طبقا  لهم  ميلك  اأو  العمانيني 
موقوفا كل ما �صدر بوقفه حجة �صرعية معتمدة من وزارة العدل والأوقاف 
الأرا�صي  �صوؤون  وزارة   « الإ�صكان  وزارة  لدى  وم�صجلة  الإ�صالمية  وال�صوؤون 
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رقم  الوزاري  القرار  )2( من  املادة   يف  ورد  ،كما   )9 املادة   ) �صابقاً«  والبلديات 
80/17باإ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون الأرا�صياأنه » جميع اأرا�صى ال�صلطنة 
مملوكة للدولة فيما عدا الأرا�صيالتي ا�صتثنيت بن�ص خا�ص يف القانون وهى : 
.... د  - الأمالك املوقوفة �صواء كانت موقوفة اإىل جهات خريية اأو اأفراد على 
والأوقاف  العدل  وزارة  �صرعي م�صدق عليه من  يثبت ذلك مبوجب �صك  اأن 
وال�صوؤون الإ�صالمية وي�صجل بال�صجل العقاري بوزارة الإ�صكان- وزارة �صوؤون 

الأرا�صي والبلديات �صابقا«

العقاري ون�صت على  بال�صجل  الت�صجيل  اإجراءات  املادة )3(   ونظمت 
اأنه يتم بحث طلب الت�صجيل والبت فيه دون تقا�صى اأى ر�صوم يف مقابل ذلك .

اأن  ،ولها  للدولة  ملكا  تعترب  الأوقاف اخلريية ل  اأن  تقدم  ما  ومفاد 
جترى اأنواع الت�صرفات اجلائزة قانونا مثل الإيجاراأوال�صتبدال، ويخ�صع هذا 

ال�صاأن للقواعد القانونية املقررة يف هذا ال�صاأن .

امل�صاكن  وم�صتاأجري  مالك  بني  للعالقة  املنظمة  الأحكام  كانت  وملا 
املر�صوم  بها  ال�صادر  الإيجار  عقود  وت�صجيل  وال�صناعية  التجارية  واملحال 
البلدية  العقد لدى  املوؤجر بت�صجيل  التزام  ال�صلطاين رقم 6/ 89 تن�ص على 
املخت�صة طبقا للنموذج الذى يعد لهذا الغر�ص وذلك ما مل يتفق الطرفان 
على اأن يقوم امل�صتاأجر بذلك، واأن يكون للم�صتاأجر القيام بت�صجيل العقد اإذا مل 
يقم املوؤجر بذلك خالل �صنة من تاريخ اإبرامه ، كما يلتزم املوؤجر بدفع الر�صوم 
التي ي�صدر بتحديدها قرار من جمل�ص الوزراء اأو من يفو�ص بذلك ، ويجوز 
للم�صتاأجر �صداد هذه الر�صوم خ�صما من الإيجار يف الأحوال التي يقوم فيها 
بت�صجيل العقد )املواد 2 و  3 و4( ،وبهذه املثابة فاإن املوؤجر لالأماكن املوقوفة 
يلتزم باأحكام هذا املر�صوم و�صداد الر�صوم املقررة قانونا، اإذا لي�ص هناك قانون 
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البالط  ديوان  اإ�صراف  ذلك  يف  يقدح  ول   ، ذلك  من  ا�صتثنائها  يجيز  خا�ص 
ال�صلطاين على �صوؤون هذه الأوقافاإذاأن ذلك ل ي�صبغ عليها �صفة ملكية الدولة 
ر�صوم  على  الإعفاء  ويقت�صر  للقانون،  الدولة طبقا  اأمالك  ، فهي تخرج عن 

ت�صجيل حجة الوقف يف ال�صجل العقاري.

واملحال  املنازل  باإعفاء  ت�صمح  ل  الت�صريعية  الن�صو�ص  فاإن  لذلك 
التجارية اململوكة كاأوقاف من �صداد الر�صوم املقررة على ت�صجيل عقود الإيجار 
اخلا�صة بها لدى البلدية ، واإن كان ذلك ل مينع التن�صيق بني دائرة املدار�ص 
بالأعيان  اخلا�صة  الإيجار  لعقود  للح�صول  م�صقط  بلدية  وبني  وامل�صاجد 
املوقوفة على نف�ص املعاملة التي ت�صري ر�صالتكم اإىلاأن البلدية قررتها لعقود 
، وذلك  اإعفائها  القانون على  املن�صاآت احلكومية والتي مل يرد ن�ص يف  ايجار 

لتوفر حكمة الإعفاءيف احلالتني . 

)فتوى رقم �ش ق / ت/ 91/756/1/22 في1991/7/9م (

---------------------

الفتوى ال�سابعة :

بالإ�صارةاإىل الكتاب رقم يف �صاأن كيفية ح�صاب غرامة التاأخري عن عدم 
ت�صجيل عقود الإيجار و�صداد الر�صوم املقررة خالل �صهر من تاريخ اإبرامها ، 
وهل جتب على اأ�صا�ص ثالثة اأ�صعاف الر�صم املقرر عن مدة �صريان العقد اأم عن 

مدة التاأخري فياإجراء الت�صجيل و�صداد الر�صوم ؟

ونفيد اأنه يبني من الأحكام املنظمة للعالقة بني مالك وم�صتاأجري 
بها  اخلا�صة  الإيجار  عقود  وت�صجيل  وال�صناعية  التجارية  واملحال  امل�صاكن 
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ال�صادر بها املر�صوم ال�صلطاين رقم 89/6،اأن املادة )3( تن�ص على اأنه » يلتزم املوؤجر 
بدفع الر�صوم التي ي�صدر بتحديدها قرار من جمل�ص الوزراء اأو من يفو�صه ، 
ويجوز للم�صتاأجر �صداد هذه الر�صوم خ�صما من الإيجار وذلك فيالأحواللتي 
اأنه » يرتتب على عدم  املادة )4( على  العقد  »كما ن�صت  يقوم فيها بت�صجيل 
ت�صجيل عقد الإيجار و�صداد الر�صوم املقررة خالل �صهر من تاريخ اإبرامه،عدم 
جواز العتداد بهذاالعقد اأمام اأية جهة ر�صمية يف ال�صلطنة،بالإ�صافةاإىل دفع 
غرامة مالية تعادل ثالثة اأ�صعاف الر�صم املقرر،ويجب اتخاذ اإجراءات ت�صجيل 

العقد ودفع الر�صوم املقررة بعد ذلك .« 

يف  رقم83/19املنعقدة  بجل�صته  املوقر  الوزراء  جمل�ص  لقرار  وتنفيذا 
القرار  �صدر  املوؤجرة  العقارات  مالك  على  ر�صوم  فر�ص  �صاأن  1983/6/20يف 
اأو  عقار  اأى  موؤجر  يلتزم   « اأنه  على   )1( املادة  يف  ون�ص   83/27 رقم  الوزاري 
جزء من عقار يتم تاأجريه بدفع ر�صوم قدرها 3%من قيمة العقد طبقا للمدة 
ت�صتحق طبقا  التي  املبالغ  اأن« جميع  املادة )7( على  ن�صت  » كما  فيه  املحددة 
احلجز  بطريقة  حت�صيلها  ويكون  املوؤجر  على  دينا  تكون  القرار  هذا  لأحكام 

الإدارى ،ويجوز تكليف امل�صتاأجر ب�صدادها اإذا كان �صاغال للعني ».

الر�صوم  و�صداد  الإيجار  عقد  بت�صجيل  املوؤجر  التزام  تقدم  ما  ومفاد 
املقررة بواقع 3%من قيمة العقد خالل �صهر من تاريخ اإبرامه ، ويرتتب على 
اإخالله بذلك دفع غرامة مالية تعادل ثالثة اأ�صعاف الر�صم املقرر مع وجوب 

اتخاذ اإجراءات ت�صجيل العقد ودفع الر�صوم املقررة. 

اإىل  املر�صل   1991/5/14 املوؤرخ  بكتابها  اأبدت  اأن  القانونية  لل�صوؤون  �صبق  وقد 
رئي�ص بلدية م�صقط اأن ح�صاب غرامة التاأخري عن عدم ت�صجيل العقد ، وعدم 
�صداد الر�صم املقرر يكون على اأ�صا�ص ثالثة اأمثال قيمة هذا الر�صم اأى الر�صم 
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م�صروبا يف ثالثة، وذلك لأن املق�صود بال�صعف يف اللغة العربية هو املثل ،اأما 
العقد كاملة،  التاأخري، فهي مدة  التي حت�صب عنها غرامة  املدة  اإىل  بالن�صبة 
ولي�صت مدة التاأخرييف التنفيذ، وذلك ل�صراحة الن�ص يف كيفية ح�صاب ن�صبة 
الـ3% ، فهى حت�صب من قيمة العقد طبقا للمدة املحددة فيه اأى عن مدة �صريان 

اأحكامه بني املوؤجر وامل�صتاأجر م�صروبة يف الإيجار ال�صهري.

ونخل�ص مما �صبق اإىل اأن غرامة التاأخري عن عدم ت�صجيل عقد الإيجار 
ودفع الر�صوم املقررة حت�صب على اأ�صا�ص ثالثة اأمثال الر�صم املقرر وهو3%من 

القيمة الإجمالية للعقد اأى الإيجارال�صهري م�صروبا يف مدة �صريانه .

) فتوى رقم �ش ق / ت / 91/1055/1/10 في1991/10/13 م ( .

---------------------

الفتوى الثامنة :

املوؤرخ   ... بكتاب......رقم  املنتهيـة  املتبادلة  الكتب  اإىل  بالإ�صارة 
............ـ املوافق.........ب�صاأن طلب الإفادة بالراأي القانونى ب�صاأن احت�صاب 
القانونية  املهلة  بعد  الإيجار  عقود  جتديد  اأو  ت�صجيل  عند  التاأخري  غرامة 

عندما يكون ذلك التاأخري خارجاً عن اإرادة املوؤجر.

اأن  فـي   - الأوراق  من  يبني  ح�صبما   - املو�صوع  وقائع  وتخل�ص 
�صركة  وهي  امل�صتاأجر  ل�صالح  الإيجار  عقد  بتجديد  يقم  املوؤجر...........مل 
............. بتاريخ 2008/9/1م  ، واأقام دعوى اأمام املحكمة البتدائية مب�صقط 
بتاريخ 2008/10/21م  طلب فيها احلكم له باإخالء املحل املوؤجر، ثم �صدر حكم 
حمكمة ال�صتئناف بتاريخ 2009/10/27م باإلزام املوؤجر بتجديد عقد الإيجار 
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23مار�ص2010م  وبتاريخ   ، املخت�صة  البلدية  لدى  وتوثيقه  2008/9/1م  من 
تقدم املعرو�صة حالته بتظلم اإىل رئي�ص بلدية ....... التم�ص فيه الإعفاء من 
من  الفرتة  خالل  الإيجار  عقد  ت�صجيل  تاأخري  نظري  عليه  املوقعة  الغرامة 
اإرادته لوجود  2008/9/1م اإىل 2009/10/27م لكون التاأخري ب�صبب خارج عن 

نزاع بينه وبني امل�صتاأجر لدى املحاكم . 

املعرو�صة  اإعفاء  بالراأي حول مدى جواز  الإفادة  ذلك تطلبون  واإزاء   
حالته من غرامة التاأخري خالل الفرتة من 2008/9/1م اإىل 2009/10/27م ، 

لكون التاأخري لأ�صباب خارجة عن اإرادته .

املنظمة للعالقة بني  الأحكام  املادة )2( من  باأن  على ذلك نفيد  ورداً 
عقود  وت�صجيل  وال�صناعية  التجارية  واملحال  امل�صاكن  وم�صتاأجري  مالك 
اأن  على  تن�ص   89/6 رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادرة  بها  اخلا�صة  الإيجار 
»يلتزم املوؤجر باأن يقوم بت�صجيل العقد لدى البلدية املخت�صة طبقاً للنموذج 
اأن يقوم امل�صتاأجر  الذي يعد لهذا الغر�ص ، وذلك ما مل يتفق الطرفان على 
بذلك ، ويف جميع الأحوال يكون للم�صتاأجر القيام بت�صجيل عقد الإيجار اإذا مل 

يقم املوؤجر بذلك خالل املدة املن�صو�ص عليها يف املادة رقم )4( ».

كما تن�ص املادة )4( من ذات الأحكام املعدلة باملر�صوم ال�صلطاين رقم 
93/60 على اأنه »يرتتب على عدم ت�صجيل عقد الإيجار و�صداد الر�صوم املقررة 
اأية جهة  اأمام  اإبرامه ، عدم جواز العتداد بهذا العقد  خالل �صهر من تاريخ 
اأ�صعاف  ثالثة  تعادل  مالية  غرامة  دفع  اإىل  بالإ�صافة  ال�صلطنة،  يف  ر�صمية 
الر�صم املقرر حم�صوباً على اأ�صا�ص الأجرة امل�صتحقة عن مدة التاأخري ، ويجب 

اتخاذ اإجراءات ت�صجيل العقد ودفع الر�صوم املقررة بعد ذلك ».
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األزم املوؤجر بت�صجيل عقد الإيجار  وحيث اإن مفاد ما تقدم اأن امل�صرع 
لدى البلدية املخت�صة خالل فرتة حمددة وهي �صهر من تاريخ اإبرامه ما مل 
يتفق الطرفان على اأن يقوم امل�صتاأجر بذلك ، ورتب على خمالفة هذا اللتزام 
اإىل وجوب  بالإ�صافة   ، ر�صمية  اأية جهة  اأمام  العقد  بهذا  العتداد  عدم جواز 
وجوب  عن  ف�صال   ، املقرر  الر�صم  اأ�صعاف  ثالثة  تعادل  مالية  غرامة  توقيع 

ت�صجيل العقد ودفع الر�صوم املقررة اأي�صاً.

يقت�صى  جتديده  اأو  الإيجار  عقد  بت�صجيل  املوؤجر  التزام  اإن  وحيث 
وجود عقد موقع عليه من طرفيه، واأل يوجد نزاع ق�صائي حول  وجود العقد 
اأو جتديده ، ومن ثم فاإنه اإذا وجد هذا النزاع  فاإن مناط  توقيع غرامة التاأخري 
عن الرتاخي يف ت�صجيل جتديد العقد ينتفي خالل فرتة نظر النزاع الق�صائي 
اأن  بح�صبان   ، الإيجارية  العالقة  با�صتمرار  نهائي  حكم  �صدور  تاريخ  حتى 
اإلزام املوؤجر بتوقيع جتديد عقد الإيجار ل�صتكمال اإجراءات ت�صجيله ل يتفق 
واللجوء اإىل الق�صاء للحكم له باإخالء املحل املوؤجر، اإذ اأن توقيعه على العقد 
ب�صداد  اللتزام  فاإن  وبالتايل   ، الإيجارية  العالقة  بامتداد  منه  ت�صليما  يعد 
ر�صوم التجديد يف هذه احلالة يبداأ من تاريخ �صدور احلكم النهائي با�صتمرار 
العالقة الإيجارية ، دون اأن يحاج يف ذلك باأن الأحكام الق�صائية كا�صفة لأنه 
ال�صابق  الأجل  خالل  حمددة  واقعة  قيام  ينفي  ل  اأنه  اإل  بذلك  الت�صليم  مع 
على �صدور احلكم النهائي وهي منازعة املوؤجر يف ا�صتمرار العالقة الإيجارية 

ومطالبته باإخالء املحل املوؤجر.

ـ  املوؤجـر  اأن  الأوراق  من  الثابت  كان  وملا  تقدم  ما  باإعمال  اإنه  وحيث 
املعرو�صة حالته ـ مل يقم ب�صداد ر�صوم ت�صجيل جتديد عقد الإيجار املربم بينه 
وبني امل�صتاأجر اعتبارا من 2008/9/1 م حتى 2009/10/27 م ، و كانت العالقة 
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وبتاريخ   ، الق�صاء  على  معرو�ص  نزاع  مثار  امل�صتاأجر  وبني  بينه  الإيجارية 
قانوناً  املحددة  للمدة  الإيجار  عقد  بامتداد  املحكمة  حكمت  م   2009/10/27
بذات الأجرة واإلزام املوؤجر بتحرير عقد الإيجار عن مدة التجديد وتوثيقه 
لدى البلدية املخت�صة ، ملا كان ذلك وكانت اجلهة طالبة الراأي مل تنكر قيام 
 ، النهائي  الت�صجيل خالل �صهر من تاريخ �صدور احلكم  املوؤجر ب�صداد ر�صوم 
ومن ثم فاإنه يكون قد اأويف بالتزامه القانوين خالل امليعاد املحدد قانونا دون 
البلدية   ا�صتحقاق  مناط  كذلك  واحلال  حقه  يف  ينتفي  الذى  الأمر   ، تاأخري 

لغرامة التاأخري املحددة قانوناً .  

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم جواز فر�ص غرامة التاأخري على املعرو�صة 
حالته ، وذلك على النحو املبني بالأ�صباب .

فتوى رقم )و �ش ق /م و/1132/5/22 /2010م( بتاريخ 2010/6/27م .

---------------------

الفتوى التا�سعة :

ب�صاأن   ....... املوافق   ........ ........ بتاريخ  الكتاب رقم  اإىل  بالإ�صارة 
على  تاأخيـر  غرامة  احت�صاب  جواز  مدى  عن  القانوين  بالراأي  الإفادة  طلب 
املوؤجر عند ت�صجيل اأو جتديد عقود الإيجار بعد املهلة القانونية عندما يكون 

ذلك التاأخيـر خارج عن اإرادة املوؤجر ب�صبب امل�صتاأجـر .

املوؤجر/  اأن  وتخل�ص وقائع املو�صوع - ح�صبما يبني من الأوراق - يف 
.......... قد اأبرم عقد اإيجار ل�صالح �صفارة ....... تنتهي مدته يف 2011/4/19م، 

اإل اأنه مل يقم ب�صداد ر�صوم جتديد هذا العقد خالل املهلة القانونية.
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ب�صلطنة عمان قد تقدمت بكتابها رقم  اأن وزارة اخلارجية  وتذكرون 
......... املوؤرخ يف.......... املوافق ........ بطلب اإىل مدير عام املديرية العامة 
...... لعتماد العقد واإعفاء املوؤجر من غرامات التاأخري املرتتبة عليه ، على 
اإرادة  اأن التاأخري يف �صداد ر�صوم جتديد عقد الإيجار كان خارج عن  �صند من 
على  التفاق  حول  وقتاً  البلدين  وزارتي  بني  التفاق  ا�صتغرق  حيث  املوؤجر 

جتديد العقد املذكور .

املعرو�صة  اإعفاء  بالراأي حول مدى جواز  الإفادة  ذلك تطلبون  واإزاء 
الر�صوم  و�صداد  اليجار  عقد  ت�صجيل  عدم  ب�صبب  التاأخيـر  غرامة  من  حالته 
اأ�صباب خارجة  ، لكون التاأخيـر ناجت عن  املقررة خالل الأجل القانوين املقرر 

عن اإرادته .

املنظمة للعالقة بني  الأحكام  املادة )2( من  باأن  على ذلك نفيد  ورداً 
عقود  وت�صجيل  وال�صناعية  التجارية  واملحال  امل�صاكن  وم�صتاأجري  مالك 
اأن »  ال�صلطاين رقم 89/6 تن�ص على  باملر�صوم  ال�صادرة  الإيجار اخلا�صة بها 
للنموذج  املخت�صة طبقاً  البلدية  العقد لدى  بت�صجيل  يقوم  باأن  املوؤجر  يلتزم 
اأن يقوم امل�صتاأجر  الذي يعد لهذا الغر�ص ، وذلك ما مل يتفق الطرفان على 
بذلك . ويف جميع الأحوال يكون للم�صتاأجر القيام بت�صجيل عقد الإيجار اإذا مل 

يقم املوؤجر بذلك خالل املدة املن�صو�ص عليها يف املادة رقم )4(«. 

كما تن�ص املادة )4( من ذات الأحكام املعدلة باملر�صوم  ال�صلطاين رقم 
93/60 على اأنه »يتـرتب على عدم ت�صجيل عقد الإيجار و�صداد الر�صوم املقررة 
جهة  اأية  اأمام  العقد  بهذا  العتداد  جواز  عدم  اإبرامه  تاريخ  من  �صهر  خالل 
اأ�صعاف  ثالثة  تعادل  مالية  غرامة  دفع  اإىل  بالإ�صافة   ، ال�صلطنة  يف  ر�صمية 
الر�صم املقرر حم�صوباً على اأ�صا�ص الأجرة امل�صتحقة عن مدة التاأخيـر ، ويجب 



- 264 -

قوانين البيئة والقوانين البحرية وقوانين االتصاالت وقوانين 
حقوق الملكية وحماية التراث وقوانين التعدين وتنظيم التعليم

اتخاذ اإجراءات ت�صجيل العقد ودفع الر�صوم املقررة بعد ذلك » . 

الإيجار  بت�صجيل عقد  املوؤجر  األزم  امل�صرع  اأن   ، الن�صني  ومفاد هذين 
لدى البلدية املخت�صة خالل فرتة حمددة وهي �صهر من تاريخ اإبرامه ما مل 
يتفق الطرفان على اأن يقوم امل�صتاأجر بذلك ، ورتب على خمالفة هذا اللتزام 
اإىل وجوب  بالإ�صافة   ، ر�صمية  اأية جهة  اأمام  العقد  بهذا  العتداد  عدم جواز 
وجوب  عن  ف�صاًل   ، املقرر  الر�صم  اأ�صعاف  ثالثة  تعادل  مالية  غرامة  توقيع 

ت�صجيل العقد ودفع الر�صوم املقررة  اأي�صاً . 

واإذ ا�صتبان ذلك ، وكان الثابت اأن املعرو�صة حالته قد اأبرم عقد اإيجار 
وحدة �صكنية بينه وبني �صفارة .......... ملدة عام ينتهى يف 2010/4/19م ، وقد 
الطرف  اأنذر  قد  العقد  اأحد طريف هذا  اأن  يفيد  دليل  ثمة  الأوراق من  خلت 
الآخر برغبته يف اإنهائه خالل املواعيد املقررة قانوناً ، ومن ثم فاإن هذا العقد 
واحلال  املوؤجر  على  معه  يتعني  كان  مما   ، مماثلة  ملدة  �صروطه  بذات  يتجدد 
انتهاء مدته  تاريخ  �صهر من  ر�صوم جتديده خالل  �صداد  اإىل  يبادر  اأن  كذلك 
، وملا كان البني من  اأنه تاأخر يف �صداد هذه الر�صوم بعد املهلة القانونية  اإل   ،
تعميم رئي�ص بلدية م�صقط رقم م. ر . ب /884/ 2008 بتاريخ 17 /2008/3م 
)املرفق بالأوراق ( اأنه ل يجوز ملوظفي البلدية ت�صجيل اأو جتديد عقد الإيجار 
اإل اإذا كان موقعاً من طرفيه ، ملا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق اأن امل�صتاأجر 
توقيع  تاأخري  واأن   ، 2011/1/29م  بتاريخ  اإل  العقد  على  بالتوقيع  يقم  مل 
اإىل  اإليه يرجع  امل�صار  الإيجار  - على جتديد عقد   ......... �صفارة  امل�صتاأجر- 
اأن التفاق بني وزارتي خارجية البلدين حول جتديد العقد قد ا�صتغرق وقتاً 
)كتاب وزارة ............. بتاريخ ........ املوافق ......... (، وبالتاىل فاإنه كان 
يتعذر عماًل على املوؤجر واحلال كذلك �صداد ر�صوم جتديد عقد الإيجار خالل 
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الأجل املحدد قانوناً ، حيث اأن العقد مل يكن موقعاً من طرفيه ، ومن ثم فاإنه 
ل يجوز توقيع غرامة تاأخيـر على املوؤجر نتيجة تاأخريه يف �صداد تلك الر�صوم 
، بح�صبان اأن مناط توقيع هذه الغرامة هو التاأخيـر غري املربر ولي�ص جمرد 
التاأخيـر، ف�صال عن اأن قواعد العدالة تاأبى حتميل املوؤجر نتيجة هذا التاأخيـر 

طاملا اأنه كان راجعاً لأ�صباب خارجة عن اإرادته . 

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم جواز فر�ص غرامة تاأخري على املعرو�صة 
حالته على النحو ال�صالف بيانه .

 )فتوى رقم : و�ش ق/م و/2011/617/5/22م بتاريخ 2011/3/29م(

---------------------

فتاوى المادة رقم )5(
وحت�صيل  الت�صجيل  وجوب  مدى  �صاأن  يف  رقم  الكتاب  اإىل  بالإ�صارة 

الر�صوم املقررة على عقود التاأجري من الباطن .

امل�صاكن  وم�صتاأجري  مالك  بني  للعالقة  املنظمة  الأحكام  اأن  نفيد 
واملحال التجارية وال�صناعية وت�صجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها ال�صادر بها 
املر�صوم ال�صلطاين رقم 89/6 تن�ص املادة )1( على اأنه “ ت�صرى هذه الأحكام 
على كل عقد يلتزم املوؤجر مبقت�صاه اأن ميكن امل�صتاأجر من النتفاع بامل�صاكن 
واملحال التجارية  اأو ال�صناعية ملدة معينة لقاء اأجر معلوم” ون�صت املادة )5( 
اأخرى  جهة  اأية  اإىل  الإيجار  عقد  يحول  اأن  للم�صتاأجر  يجوز  “ ل   اأنه  على 
بعد احل�صول على موافقة  اإل  الباطن  املكان من  يوؤجر  اأن  ،كما يحظر عليه 
كتابية من املوؤجر”  وبهذه املثابة فاإنه بعد احل�صول على موافقة املوؤجر فاإنه 
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يتفق  التي  والأحكام  بال�صروط  اآخرين  اإىل  املكان  يوؤجر  اأن  للم�صتاأجر  يجوز 
عليها بينهم ، ويعترب العقد الذى يربمه امل�صتاأجر معهم عقدا جديدا منبت 
ال�صلة بالعقد الأ�صلي املربم مع املالك وبالتايل يخ�صع ل�صائر الأحكام املنظمة 

للعالقة بني املالك وامل�صتاأجرين امل�صار اإليها .

وملا كانت املواد 2 ، 3 ، 4 من النظام امل�صار اإليه توجب على املوؤجر ت�صجيل 
العقد و�صداد الر�صوم املقررة بواقع 3% من القيمة الإيجارية خالل �صهر من 
تاريخ اإبرامه ويرتتب على عدم تنفيذه ذلك عدم جواز العتداد بالعقد اأمام 
اأية جهة ر�صمية يف ال�صلطنة بالإ�صافة اإىل دفع الغرامة املالية املقررة حم�صوبة 
على اأ�صا�ص الأجرة امل�صتحقة عن مدة التاأخري ) وذلك ما مل يتفق الطرفان 
على اأن يقوم امل�صتاأجر بذلك ( فيرتتب على ذلك وجوب ت�صجيل عقود الإيجار 

من الباطن و�صداد الر�صوم امل�صتحقة عليها .

لذلك يلتزم امل�صتاأجر بت�صجيل عقود الإيجار التي يربمها من الباطن 
و�صداد الر�صوم املقررة يف املواعيد املحددة لذلك .  

) فتوى رقم و �ش ق / م و / 94/52/5/22 في 1994/1/19م(

---------------------
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فتاوى المادة رقم )7(

الفتوى الأوىل :

بالإ�صارة اإىل الكتاب رقم يف �صاأن امل�صاألتني الآتيتني: 

الأوىل- مدى اخت�صا�ص هيئة ح�صم املنازعات التجارية يف نظر دعاوى 
الإيجار الأً�صلية بعد �صدور املر�صوم ال�صلطاين رقم 89/6،ومدى �صحة النظر 
املنظمة  الأحكام  من  الرابعة  املادة  �صوء  يف  امل�صجلة  غري  الإيجار  عقود  يف 

للعالقة بني مالك وم�صتاأجري امل�صاكن واملحال التجارية وال�صناعية .

الثانية -بع�ص ال�صكالت التي ن�صاأت عن تطبيق املادة 7/د من الأحكام 
املنظمة للعالقة بني املالك وامل�صتاأجرين .

وطلبات  الدعاوى  نظر  نظام  :اأن  الأوىل  امل�صاألة  اإىل  بالن�صبة  نفيد 
التحكيم اأمام الهيئة بالف�صل يف املنازعات التجارية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين 
كل  ويف  التجارية  املنازعات  يف  بالف�صل  الهيئة  اخت�صا�ص  84/32حدد  رقم  
 ،  (  11 املادة   ) ينظر معها  اأن  العدالة  �صري  ويقت�صى ح�صن  بها  يرتبط  طلب 
اخلا�صة  الدعاوى  يف  بالف�صل  الهيئة  تخت�ص  اأنه  على   )14( املادة  ن�صت  كما 
ذلك  وي�صمل  ال�صلطنة  قوانني  يف  تعريفها  ورد  ح�صبما  بالأمورالتجارية 
املنازعات التي تن�صاأ بني التجار بع�صهم بع�صا �صواء اأكانوا اأ�صخا�صا طبيعيني 

اأم اعتباريني وغري ذلك من الأمور

بعقود  املتعلقة  الدعاوى  يف  بالف�صل  تخت�ص  الهيئة  اأن  ذلك  ومفاد 
الإيجار اإذا كانت تعترب من الأعمال التجارية،كما تخت�ص بالف�صل يف املنازعات 
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اخلا�صة بعقود الإيجار اإذا كانت مدنية ولكنها مرتبطة مبنازعة جتارية اأ�صلية 
معرو�صة على الهيئة، واملناط يف حتديد الأعمال التجارية هو ح�صب تعريفها 
الوارد يف قانون ال�صجل التجاري رقم 74/3 ،ثم ح�صب تعريفها الوارد يف قانون 
من  اعتبارا  به  يعمل  90/55والذي  رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  التجارة 

1991/1/11 )املادة 3 من مواد اإ�صدار هذا املر�صوم  (.

- وبالن�صبة اإىل مدى �صحة النظر يف عقود الإيجار غري امل�صجلة لدى البلدية 
مالك  بني  للعالقة  املنظمة  الأحكام  من   )2( املادة  حلكم  طبقا  املخت�صة 
وم�صتاأجري امل�صاكن واملحال التجارية وال�صناعية ال�صادرة باملر�صوم ال�صلطاين 

رقم 89/6 :

 فاإن الأحكام املذكورة التي يعمل بها يف هذا ال�صاأن ، وقد ن�صت املادة )3( من 
املر�صوم امل�صار اإليه على اإلغاء القرارين ال�صلطانيني رقمي73/4و 74/1،وهذه 
الأحكام تعترب من النظام العام وتكون واجبه التطبيق دون غريها باعتبارها 
قواعد اآمرة ل يجوز المتناع عن تطبيقها اأو التفاق على ما يخالفها ، وقد 
حددت املادة )4(اأنه يرتتب على عدم ت�صجيل عقد الإيجار و�صداد الر�صوم املقررة 
اإىل دفع  بالإ�صافة  ال�صلطنة،  اأية جهة ر�صمية يف  اأمام  به  عدم جواز العتداد 
غرامة مالية ومع وجوب اتخاذ اإجراءات ت�صجيل العقد ودفع الر�صوم املقررة 
بعد ذلك ، وبهذه املثابة فاإنه اعتبارا من تاريخ العمل باملر�صوم ال�صلطاين امل�صار 
اإليه يجب ت�صجيل عقود اليجار اجلديدة وكذلك العقود التي ميتد العمل بها 
اأو جتدد بعد هذا التاريخ مع �صداد الر�صوم املقررة واإل ترتب على ذلك عدم 

جواز العتداد بها اأمام اأية جهة ر�صمية يف ال�صلطنة .

على  املرتتبة  املالية  بالآثار  اخلا�صة  الثانية  امل�صاألة  اإىل  بالن�صبة  اأما 
وم�صتاأجري  املالك  بني  للعالقة  املنظمة  الأحكام  )7/د(من  املادة  تطبيق 
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امل�صاكن واملحال التجارية وال�صناعية ، فاإن املادة )7( من هذه الأحكام تق�صى 
باأحقية املوؤجر يف طلب اإخالء املكان املوؤجر يف حالت معينة منها :........ د  - 
اإذا احتاج اإىل �صغل املكان املوؤجر بنف�صهاأو بزوجه اأو باأولده اأو بوالديه ومل يكن 
لديه مكان خال اآخر ، واإذا تعددت عقاراته املوؤجرة فله اأن يختار منها ما ي�صاء. 

 ومينح امل�صتاأجرمهلة �صتة اأ�صهر على الأقل لالإخالء .............«

وقد ن�صت املادة )13( على اأنه »يلتزم امل�صتاأجر بت�صليم املكان اإىل املوؤجر 
يف نهاية العقد باحلالة التي ت�صلمه عليها اإل ما يكون قد اأ�صابه من هالك اأو 
تلف ب�صبب ال�صتعماللعادياأو ل�صبب ليد له فيه ويلتزم باإ�صالح اأى تلف يف 

املكان املوؤجر نتيجة �صوء ال�صتعمال »

اأنه  على  للمر�صوم  املرافق  العقد  منوذج  من  ال�صابع  البند  ن�ص  كما 
»يلتزم الطرفان بعدم اإجراء اأية تعديالت يف العقار املوؤجر اأو اإ�صافة اأى بناء 
على  احل�صول  وبعد  كتابيبينهما  باتفاق  اإل  العقد  �صريان  مدة  طوال  جديد 

الرتخي�ص الالزم من البلدية ........... ».

املوؤجر  املكان  اإخالء  طلب  للموؤجر  يجوز  اأنه  الن�صو�ص  هذه  ومفاد 
لي�صغله بنف�صه اأو بزوجه اأو باأولده اأو باأبويه اإذا مل يكن له مكان اآخر،  ويعترب 
مهلة  امل�صتاأجر  مينح  اأن  ب�صرط  مدته  نهاية  قبل  العقد  اأ�صباباإنهاء  من  ذلك 
�صتة اأ�صهر قبل الإخالء،ويلتزم امل�صتاأجر يف هذه احلالة بت�صليم املكان املوؤجر 
ديكورات  اأية  باإزالة  التزامه  ذلك  على  ويرتتب   ، عليها  ت�صلمه  التي  باحلالة 
اأو تعديالت يكون قد اأجراها يف املكان املوؤجر ، اإل اإذا كان قد مت التفاق بني 

الطرفني على القيام بها .

للم�صتاأجر  تعوي�ص  اأى  بدفع  املوؤجر  التزام  عدم  ذلك  على  ويرتتب 
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املوؤجر  املكان  اإخالء  القانون بطلب  له  التي خولها  الرخ�صة  ا�صتعمال  مقابل 
قبل نهاية مدة العقد لي�صغله بنف�صه اأو باأحد من ذويه امل�صار اإليهماإلاإذا كان قد 
وافق على قيام امل�صتاأجر باإجراء التعديالت يف املكان املوؤجر فيلتزم بتعوي�صه 

مامل يكن قد مت التفاق بينهما على عدم التزامه بالتعوي�ص .

لذلك نخل�ص مما �صبق اإىل ما ياأتى :

الدعاوى  يف  بالف�صل  التجارية  املنازعات  ح�صم  هيئة  تخت�ص   - اأول 
املتعلقة بعقود اإيجار امل�صاكن واملحال التجارية وال�صناعية اإذا كانت تعترب من 
اأو قانون  الأعمال التجارية ح�صب تعريفها الوارد يف قانون ال�صجل التجارى 
التجارة بعد العمل به،وكذلك تخت�ص بالف�صل يف املنازعات التجارية املعرو�صة 

عليها.

البلدية  لدى  الإيجار  عقود  ت�صجيل  وجوب  اأحكام  -ت�صرى  ثانياً 
املخت�صة باأثر مبا�صر وحال اعتبارا من تاريخ العمل باملر�صوم ال�صلطاين رقم 
بعد  جتديدها  يتم  اأو  التاريخ  هذا  بعد  تربم  التي  العقود  على  89/6فت�صرى 
ذلك ويرتتب على عدم الت�صجيل عدم جواز العتداد بها اأماماأية جهة ر�صمية 

يف ال�صلطنة .

ثالثا - ل يلتزم املوؤجر بتعوي�ص  امل�صتاأجر عما اأجراهفي املكان املوؤجر 
من تعديالت عند طلبه الإخالء لي�صغل املكان بنف�صهاأوباأحدذويه ،اإل اإذا كان 

قد مت التفاق بينهما على غري ذلك .

)فتوى رقم �ش ق / ت / 90/962/4/22 في1990/9/8م(

---------------------
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الفتوى الثانية :

ال�صابعة من  املادة  �صاأن تف�صري  ......... يف  الكتاب رقم   اإىل  بالإ�صارة 
الثامنة  املادتني  وبني  بينها  الرتباط  ومدى   ،  89/6 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم 

والتا�صعة من هذا املر�صوم .

امل�صاكن  وم�صتاأجري  مالك  بني  للعالقة  املنظمة  الأحكام  من  يبني 
املرافقة  بها  اخلا�صة  الإيجار  عقود  وت�صجيل  وال�صناعية  التجارية  واملحال 
عقد  �صريان  على  تن�ص  ال�صابعة  املادة  اأن   ،89/6 رقم  ال�صلطاين  للمر�صوم 
اأو مدد اأخرى ، ما مل يعلن  الإيجار اإىل نهاية املدة املحددة فيه ويتجدد ملدة 
املدة  انتهاء  قبل  املوؤجر  املكان  اإخالء  رغبته يف  الآخر  للطرف  الطرفني  اأحد 
ال�صارية بثالثة اأ�صهر على الأقل اأو بن�صف مدة العقد اإذا كانت اأقل من ذلك 
ال�صارية طلب  املدة اجلديدة  اأو  الإيجار  انتهاء مدة  للموؤجر قبل  ، ول يجوز 

اإخالء املكان املوؤجر اإل يف الأحوال اخلم�صة التي وردت يف هذه املادة.

اأو  اأنه ل ينتهى عقد الإيجار بوفاة املوؤجر   ون�صت املادة الثامنة على 
العقد ولو  اإنهاء  امل�صتاأجر فيجوز لورثته طلب  اإذا تويف  ، ومع ذلك  امل�صتاأجر 
مل تنته مدته يف احلالتني املحددتني يف املادة املذكورة ، واأوردت املادة التا�صعة 
تركة  اأو  امل�صتاأجر  بوفاة  العقد  ينتهى  ل  الثامنة  املادة  حكم  مراعاة  مع  اأنه 
املكان املوؤجر وي�صتمر العقد بالن�صبة للزوجة والأولد الق�صر والوالدين، كما 
ي�صتمر بالن�صبة لالأقارب حتى الدرجة الثالثة ممن يقيمون اإقامة دائمة مع 

امل�صتاأجرين ملدة �صنة على الأقل قبل الوفاة اأو الرتك . 

وت�صتطلعون الراأي يف امل�صاألتني الآتيتني :
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ت�صبيبه  ،وهل يجب  الإخالء  ال�صابعة من حيث  املادة  الأوىل- تف�صري 
باأحد الأ�صباب اخلم�صة الواردة فيها ؟.

الثانية - مدى الرتباط بني املواد )7 ، 8 ، 9 ( �صالفة الذكر ، ومدى 
اأحقية امل�صتاأجر يف ال�صتناد اإىل عدم جواز الإخالء اإل لأحد الأ�صباب الواردة يف 
املادة )7( وهل يتعار�ص ذلك مع املادتني ) 8 و 9 ( من ناحية عدم انتهاء عقد 
الإيجار بالوفاة اأو ترك العني اإذا كان فيها اأحد اأقارب امل�صتاأجر حتى الدرجة 

الثالثة .

القاعدة  اأر�صت  ال�صابعة  املادة  اأن   : الأوىل  امل�صاألة  اإىل  بالن�صبة  ونفيد 
الأ�صلية بالن�صبة اإىل عقد الإيجار فن�صت على �صريانه اإىل نهاية املدة املحددة 
فيه وجتديده ما مل يعلن اأحد الطرفني الآخر برغبته يف الإخالء قبل نهاية 
مدته يف املواعيد املحددة لذلك ، واأجازت للموؤجر طلب اإخالء املكان املوؤجر قبل 
نهاية مدة العقد اإذا توافرت اإحدى احلالت اخلم�صة الواردة يف املادة ال�صابعة 
اأنه يلزم للحكم باإخالء املكان املوؤجر  على �صبيل احل�صر،  ويرتتب على ذلك 
بال�صروط والأو�صاع  اإحدى هذه احلالت  تتوافر  اأن  ال�صارية  املدة  نهاية  قبل 

املقررة يف كل منها .

وبالن�صبة اىل امل�صاألة الثانية : فاإنه ل يوجد تعار�ص بني حكم املادتني 
)8 و 9 ( وحكم املادية )7( �صالفة الذكر اإذ لكل منهما جمال تطبق فيه وتكمل 
اأحكامها البع�ص ، وبيان ذلك اأن عقد الإيجار ل ينتهى بوفاة املوؤجر اأو امل�صتاأجر 
وي�صتمر �صريان العقد بالن�صبة اإىل الزوجة والأولد الق�صر والوالدين وكذلك 
بالن�صبة لالأقارب حتى الدرجة الثالثة ممن يقيمون اإقامة دائمة مع امل�صتاأجر 
لورثة  ويجوز   )9( للمادة  طبقا  الرتك  اأو  الوفاة  قبل  الأقل  على  �صنة  ملدة 
املادة  الواردتني يف  العقد ولومل تنته مدته يف احلالتني  اإنهاء  امل�صتاأجر طلب 
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)8( ، وذلك كله ل يخل باأحقية املوؤجر يف طلب اإخالء املكان املوؤجر قبل نهاية 

مدة العقد اإذا توافرت اإحدى احلالت اخلم�صة املحددة يف املادة )7(  . 

لذلك نخل�ص مما �صبق اىل ما ياأتى :-

املوؤجر قبل  بناء على طلب  املوؤجر  املكان  باإخالء  للحكم  - يجب  اأول 
انتهاء مدة العقد اأو املدة ال�صارية اأن تتوافر اإحدى احلالت اخلم�صة الواردة يف 

املادة )7( وبال�صروط والأو�صاع املقررة يف كل منها . 

الزوجة  اإىل  بالن�صبة  اليجار  عقد  �صريان  على  يرتتب  ل   - ثانياُ 
والأولد الق�صر والوالدين والأقارب الذين يقيمون اإقامة دائمة ملدة �صنة قبل 
الوفاء اأو الرتك طبقا للمادة )9( الإخالل باأحقية املوؤجر يف طلب اإخالء املكان 
املوؤجر طبقا حلكم املادة )7( �صالفة الذكر ، وحق ورثة امل�صتاأجر يف طلب اإنهاء 

العقد يف اإحدى احلالتني الواردتني يف املادة )8(  امل�صار اإليها . 

 ) فتوى رقم �ش ق / ت / 22 / 5 / 93/538 في 1993/5/8 م (

---------------------

فتاوى المادة رقم )12(
رقم  الكتاب  واإىل   ، بتاريخ.........   ........ رقم  معاليكم  كتاب  اإىل  بالإ�صارة 
جواز  مدى  يف  القانوين  الراأي  اإبداء  طلب  ب�صاأن   ........ بتاريخ   ..........
و....... نظري   ..... املوظفني  اأو معا�صات  رواتب  الإعالم من  وزارة  ا�صتقطاع 
مبالغ ا�صتهالك الكهرباء امل�صتحقة عليهم ل�صركة عمان لال�صتثمارات والتمويل 
املحدودة اأم اأنه يتوجب على ال�صركة مطالبة املوظفني املذكورين بهذه املبالغ.



- 274 -

قوانين البيئة والقوانين البحرية وقوانين االتصاالت وقوانين 
حقوق الملكية وحماية التراث وقوانين التعدين وتنظيم التعليم

اأن وزارتكم  وتخل�ص وقائع املو�صوع - ح�صبما يبني من الأوراق - يف 
بالقرم  الإعالم  مدينة  يف  لها  التابعة  املنازل  من  عدد  بتاأجري  قامت  املوقرة 
وحمطة الإر�صال بال�صيب للمذكورين الثالثة العاملني بها ، وذلك بناء على 

ال�صروط املو�صحة يف عقود الإيجار املربمة معهم .

املوقرة  وزارتكم  تقوم  العقود  هذه  من  الرابع  البند  �صوء  وعلى   
لال�صتثمارات  عمان  �صركة  مبخاطبة  املوظفني  لأحد  منزًل  تخ�صي�صها  عند 
القاطن  با�صم  واملياه  الكهرباء  ا�صتهالك  فواتري  لتحرير  املحدودة  والتمويل 
مبا�صرة  لل�صركة  امل�صتحقات  دفع  لت�صهيل  وذلك   ، له  موؤجر  منزل  كل  يف 
�صداد  نظام  ب�صاأن  ال�صركة  اتفاقية مكتوبة مع  توجد  اإذ ل  امل�صتاأجر  قبل  من 
فواتري الكهرباء امل�صتحقة على امل�صتاأجرين املذكورين واإمنا يتم التعامل معها 

بالر�صائل .

تراكمت  قد  املذكورين  املوظفني  اأن  املوقرة  لوزارتكم  ا�صتبان  وقد   
اآلف  بلغت قيمة بع�صها  الكهرباء  ا�صتهالك  لل�صركة من جراء  عليهم مبالغ 

الريالت ، وعليه ت�صتطلعون الراأي يف املو�صوع .

ورداً على ذلك نفيد باأن املادة )12( من املر�صوم ال�صلطاين رقم )89/6(   
التجارية  واملحال  امل�صاكن  وم�صتاأجري  املالك  بني  العالقة  تنظيم  ب�صاأن 
وال�صناعية وت�صجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها تن�ص على اأن » يلتزم امل�صتاأجر 
وخدمات  البلدية  وعوائد  والهاتف  واملياه  الكهرباء  ا�صتهالك  قيمة  ب�صداد 
املجاري ، واأية ر�صوم اأخرى يلتزم بدفعها قانونا ، اعتباراً من تاريخ ت�صلم العقار 
حتى تاريخ اإعادة ت�صليمه اإىل املوؤجر يف نهاية مدة العقد وذلك كله ما مل يتم 

التفاق على غري ذلك » . 
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ومفاد ذلك اأن امل�صرع حدد �صراحة امللتزم قانونا ب�صداد قيمة ا�صتهالك   
الكهرباء وغريها من اخلدمات النا�صئة عن عقد الإيجار ، وهو امل�صتاأجر ما مل 

يتفق طرفا العقد على خالف ذلك .

امللتزم  اأن املطالبة با�صتئداء قيمة ا�صتهالك الكهرباء  ومقت�صى ذلك   
ال�صركة مقدمة هذه اخلدمة  تقوم بني   ، القانون  وفقا لأحكام  امل�صتاأجر  بها 
وبني امل�صتفيد بها وهو امل�صتاأجر ، ول عالقة البتة للموؤجر بهذه املطالبة وما 

قد ين�صاأ عنها من نزاع.

الإعالم  وزارة  بني  املربمة  الإيجار  عقود  مبطالعة  الثابت  كان  وملا   
واملوظفني الثالثة املذكورين اأنها قد ن�صت يف بندها الرابع على التزام امل�صتاأجر 
لال�صتثمارات  عمان  �صركة   ، الإعالم  وزارة  واأخطرت  الكهرباء  قيمة  ب�صداد 
والتمويل املحدودة بذلك ومنحتها البيانات اخلا�صة باملوظف امل�صتاأجر وباملنزل 
امل�صتاأجر له حتى يت�صنى لها القيام بتح�صيل قيمة ا�صتهالك الكهرباء منهم 
وقد جاء ما ت�صمنه العقد وفق ما �صلف ترديدا لاللتزام القانوين املن�صو�ص 
عليه يف املادة )12( من القانون امل�صار اإليه ومل يت�صمن اتفاقا خالفا لذلك ، 
ومن ثم �صار هوؤلء امل�صتاأجرون ملتزمني وفقاً للقانون ب�صداد قيمة ا�صتهالك 

الكهرباء ، قبل �صركة عمان لال�صتثمار والتمويل املحدودة .

وملا كان هذا الدين الناجت عن التاأخري يف �صداد قيمة ا�صتهالك الكهرباء   
م�صتحقا ل�صركة عمان لال�صتثمار والتمويل املحدودة وهي �صخ�ص من اأ�صخا�ص 
القانون اخلا�ص ، الأمر الذي يحول دون قيام وزارة الإعالم با�صتقطاع اأي مبلغ 
من الراتب اأو املعا�ص امل�صتحق للموظفني املذكورين ا�صتئداء لهذا الدين الذي 
على  احلجز  الإدارة  جلهة  امل�صرع  اأجاز  الذي  احلكومة  دين  نطاق  عن  يخرج 
الراتب اأو املعا�ص اأو مكافاأة نهاية اخلدمة يف حدود الربع وفاء لهذا الدين ، اإذ 
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ن�صت املادة )1( من املر�صوم ال�صلطاين رقم )94/115( بتحديد حالت التنازل 
واحلجز على ا�صتحقاقات املوظفني على اأنه » ل يجوز التنازل اأو احلجز على 
ممن  وغريهم  للدولة  الإداري  اجلهاز  موظفي  وا�صتحقاقات  وبدلت  رواتب 
اإل  خا�صة  قواعد  اأو  �صلطانية  مرا�صيم  اأو  قوانني  الوظيفية  �صئونهم  تنظم 
للوفاء بنفقة �صرعية اأو بدين ثابت للحكومة .........« ، كما ن�صت املادة )6( 
من قانون معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 
)86/26( على اأنه » ل يجوز التنازل عن اأو احلجز على معا�ص املوظف اأو مكافاأة 
نهاية اخلدمة اإل للوفاء بدين ثابت للحكومة اأو لنفقة �صرعية ويكون ذلك يف 

حدود ربع املعا�ص اأو املكافاأة » .

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم اأحقية وزارة الإعالم يف ا�صتقطاع اأي مبلغ   
، ا�صتئداء للدين امل�صتحق  اأو معا�صات املوظفني املعرو�صة حالتهم  من رواتب 

عليهم ل�صركة عمان لال�صتثمارات والتمويل املحدودة .

 )فتوى رقم و �ش ق /م و/1/15/ 1096 /2007 بتاريخ 2007/8/7م(

---------------------
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فتاوى المادة رقم )2( من المرسوم

قانون  باإ�صدار   2004/77 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  من  الثانية  املادة 
التخ�صي�ص ن�صت على اأن )ت�صرى اأحكام هذا القانون على املرافق العامة التي 

يتم تخ�صي�صها اأو اإعادة هيكلتها متهيدا لتخ�صي�صها.

العامة  املرافق  على  القانون  هذا  املادتني«24و25«من  اأحكام  وت�صرى 
من  اعتبارا  لتخ�صي�صها  متهيدا  هيكلتها  اإعادة  اأو  تخ�صي�صها  مت  التي 
معاجلة  هيكلتها  اإعادة  اأو  تخ�صي�صها  قوانني  تت�صمن  مل  1999/8/1والتي 

اأو�صاع العاملني بها قبل التخ�صي�ص اأو اإعادة الهيكلة ( . 

وتن�ص املادة » 24 » من قانون التخ�صي�ص امل�صار اإليه على اأن ) ي�صتمر 
وفقا  ال�صرتاكات  �صداد  امل�صروع يف  �صركة  اإىل  املنقولون  العمانيون  املوظفون 
لنظام التقاعد الذي يخ�صعون له ، كما تقوم هذه ال�صركات ب�صداد امل�صاهمات 
بدل من احلكومة وفقا للنظام املتبع يف �صندوق التقاعد وعند انتهاء خدمتهم 
ب�صركة امل�صروع لأي �صبب يعاملون معاملة املوظف يف �صاأن احت�صاب م�صتحقات 

ما بعد اخلدمة مع مراعاة اأحكام املادة » 25 » من هذا القانون (. 

و تن�ص املادة »25 » على اأنه ) ل يجوز اأن يزيد الفرق بني اأجر العامل 
 %40 على  بدايتها  يف  واأجره  خدمته  من  الأخرية  اخلم�ص  ال�صنوات  نهاية  يف 
فاإذا زاد الفرق على هذه الن�صبة فال تدخل الزيادة يف الأجر الذي يتخذ اأ�صا�صا 

لحت�صاب م�صتحقاته التقاعدية ( .

من  الثانية  املادة  حكم  مبقت�صى  امل�صرع  اأن  الن�صو�ص  هذه  ومفاد 
مر�صوم اإ�صدار قانون التخ�صي�ص مد نطاق تطبيق حكم املادتني » 24 و25« من 
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هذا القانون اإىل من كانوا يعملون باملرافق العامة التي مت تخ�صي�صها اأو اإعادة 
هيكلتها متهيدا لتخ�صي�صها اعتبار امن 1999/8/1 دون اأن تت�صمن القوانني 
عالجها  تناولت  التي  الأو�صاع  ومتثلت   ، لأو�صاعهم  معاجلة  بذلك  ال�صادرة 
املادتان املنوه بهما يف تلك املتعلقة بتحديد نظام التقاعد الذي يخ�صع له من 
يتم التعاقد معهم من هوؤلء للعمل ب�صركة امل�صروع ، وكيفية �صداد ا�صرتاكات 
�صندوق التقاعد ، وكيفية احت�صاب م�صتحقاتهم التقاعدية ، حيث حتدد نظام 
التقاعد بذلك النظام الذي كان يخ�صع له املوظف قبل العمل ب�صركة امل�صروع 
، وحددت كيفية �صداد ال�صرتاكات واحت�صاب امل�صتحقات التقاعدية عند انتهاء 
النظام  ت�صمنها  التي  الكيفية  بذات  ال�صداد  ا�صتمرار  يف   ، بال�صركة  اخلدمة 
 ، م�صاهمتها  ن�صبة  �صداد  يف  احلكومة  حمل  ال�صركة  حتل  اأن  على  اإليه  امل�صار 
وفى احت�صاب امل�صتحقات التقاعدية وفقا لأحكام احت�صابها ملوظفي احلكومة 
مع مراعاة األ يزيد الفرق بني اأجر العامل يف نهاية ال�صنوات اخلم�ص الأخرية 
من خدمته واأجره يف بدايتها على 40% وفى حالة زيادة الفرق على هذه الن�صبة 
لحت�صاب  اأ�صا�صا  يتخذ  الذي  الأجر  �صمن  الزيادة  اإدخال  عدم  لزاما  يكون   ،

امل�صتحقات التقاعدية .

الرجعى  الأثر  تطبيق  ق�صر  اإليه  امل�صار  الثانية  املادة  ن�ص  وموؤدى 
مت  التي  العامة  باملرافق  العاملني  ب�صوؤون  يتعلق  فيما  التخ�صي�ص  لقانون 
تخ�صي�صها اأو اإعادة هيكلتها متهيدا للتخ�صي�ص اعتبارا من 1999/8/1 ، على 
حكم هاتني املادتني �صالفتي الذكر وانح�صار ما عدا هذا احلكم عن نطاق الأثر 

الرجعى املنوه به . 

وترتيبا على ما تقدم ، فانه وملا كان مرفق كهرباء �صاللة من املرافق 
التخ�صي�ص  اأ�صاليب  باأ�صلوب المتياز - وهو من  التي مت تخ�صي�صها  العامة 
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التخ�صي�ص - خالل فرتة  »3« من قانون  املادة  » من  اأ   « البند  التي ت�صمنها 
الأثر الرجعى املن�صو�ص عليها يف املادة الثانية من مر�صوم اإ�صداره ، حيث مت 
منح امتياز هذا املرفق بالقانون ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2001/20 وملا 
للطاقة  ظفار  ب�صركة  للعمل  الختيار  عليهم  وقع  قد  حالتهم  املعرو�ص  كان 
» من قانون منح المتياز - وذلك   1  « للمادة  امل�صروع وفقا  اإحدى �صركتي   -
املوقعة بني  اتفاقية المتياز  ال�صابع من مالحق  امللحق  بناء على ما ت�صمنه 
دعاهم  الذي  الأمر   ، 2001/3/17م  بتاريخ  ال�صلطنة  وحكومة  ال�صركة  هذه 
اإىل تقدمي ا�صتقالتهم من وزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه - املديرية العامة 
لالإ�صكان والكهرباء واملياه مبحافظة ظفار - والتحاقهم بال�صركة يف التواريخ 
املحددة قرين ا�صم كل منهم بالك�صف املرفق باأوراق املو�صوع ، وملا كان قانون 
�صوء  املرفق يف  لهذا  تخ�صي�ص  قانون  - هو مبثابة  اإليه  امل�صار  المتياز  منح 
املادة الثانية املنوه بها - وقد جاءت اأحكامه خلوا من اأيه اأحكام تعالج اأو�صاع 
املوظفني - الذين مت اختيارهم للعمل بال�صركة مبوافقة الوزارة املذكورة وفقا 
تطبيق  لزاما  يكون  ثم  فمن   - اإليه  امل�صار  امللحق  ت�صمنها  التي  لالإجراءات 
حكم املادتني » 24و25 » يف �صاأنهم ، دون اأية اأحكام اأخرى مما ت�صمنها الف�صل 
لقانون  خ�صوعهم  ا�صتمرار  تعني  ،وعليه  التخ�صي�ص  قانون  من  اخلام�ص 
معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�صوم 

ال�صلطاين رقم 86/26

اأن ت�صتقطع من اأجورهم الأ�صا�صية ال�صهرية ن�صبة  وتعديالته ، على 
ال�صرتاك يف �صندوق املعا�صات واملكافاآت املن�صو�ص عليها يف هذا القانون واأن 
واأن   ، لأحكامه  م�صاهمتها طبقا  ن�صبة  �صداد  ال�صركة حمل احلكومة يف  حتل 
لأحكام  وفقا  بال�صركة  خدمتهم  انتهاء  عند  التقاعدية  م�صتحقاتهم  ت�صوى 
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احت�صابها ملوظفي احلكومة مع مراعاة القيد الوارد يف املادة » 25 » وذلك دون اأن 
ي�صتلزم تطبيق ذلك احلكم اأن يكون ثمة قرار قد �صدر بنقل املعرو�ص حالتهم 
قانون  اإ�صدار  مر�صوم  من  الثانية  املادة  ن�ص  جاء  ،اإذ  املذكورة  ال�صركة  اإىل 
التخ�صي�ص �صريحا يف مد نطاق �صريان حكم املادتني املذكورتني اإىل من كانوا 
يعملون باملرافق العامة املعنية بالن�ص دون ا�صرتاط اأن يكون اإحلاقهم ب�صركة 

امل�صروع ومن ثم اإنهاء خدمتهم باملرفق قد مت باإجراء معني.

 وبالتايل ي�صتوي اأن يكون اإنهاء خدمتهم قد ترتب عن طريق �صدور 
اإجراءات  اتخذت  اأن  بعد  ا�صتقالتهم  طريق  عن  اأو  ال�صركة  اإىل  بنقلهم  قرار 
اختيارهم للعمل بها وفق اأحكام قانون من المتياز اأو اتفاقيته ، وذلك لعدم 
، ولحتاد  اإجراء معينا يف هذا اخل�صو�ص من جهة  املنوه به  املر�صوم  ا�صتلزام 

الأثر املرتتب على اأي من الإجراءين املذكورين من جهة اأخرى . 

اأحكام املادتني »24 و25 » من  لذلك انتهى الراأي اإىل :وجوب تطبيق 
قانون التخ�صي�ص ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2004/77 يف �صاأن املعرو�ص 

حالتهم وفق املبني بالأ�صباب. 

) فتوى و �ش ق  رقم / م و /2004/1554/1/8م بتاريخ 2004/12/20م  

---------------------

فتاوى المادة رقم )23(
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ورداً على ذلك نفيد باأن املادة )14( من املر�صوم ال�صلطاين رقم 99/46 بتحويل 
مقفلة  م�صاهمة  �صركة  اإىل  والال�صلكية  ال�صلكية  للموا�صالت  العامة  الهيئة 

ن�صت على اأن:

العامة  بالهيئة  العاملون  الوظيفية  اأو�صاعهم  بذات  ال�صركة  اإىل  ينقل   «  
للموا�صالت ال�صلكية والال�صلكية ، وي�صتمر العمل باللوائح املنظمة ل�صوؤونهم 
اإىل حني �صدور نظام العاملني من جمل�ص اإدارة ال�صركة طبقاً لأحكام قانون 

العمل “ . 

وبناء على هذا الن�ص اأ�صدر جمل�ص اإدارة ال�صركة العمانية لالت�صالت لئحة 
العمل  على  ن�ص  الذى   2003/11 رقم  بقراره  وذلك  الب�صرية  املوارد  اأحكام 

باأحكام هذه الالئحة اعتباراً من اأول يونيو 2003م. 

وقد ن�صت املادة )3( من الالئحة امل�صار اإليها على اأن :

» يتم اإبرام عقود عمل مع جميع موظفى ال�صركة ...... “ 

ون�صت املادة )18( على اأن :

» يتم تعيني العمانيني بعقود غري حمددة املدة ، ويتم تعيني غري العمانيني 
بعقد حمدد املدة ...... “ ، كما ن�صت املادة )108( من الالئحة املذكورة على 

اأن :

» تنتهى خدمة املوظف بعقد حمدد املدة بانق�صاء مدته ما مل يعترب جمدداً 
املدة  حمدد  غري  بعقد  املوظف  خدمة  وتنتهى   . مماثلة  اأخرى  ملدة  تلقائيا 
باإخطار اأى من الطرفني للطرف الآخر بعدم الرغبة فى ال�صتمرار فى تنفيذ 

العقد مع منحه مهلة مدتها .......................................... » .
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ومفاد هذه الن�صو�صاأن املعاملة الوظيفية للعاملني بالهيئة العامة للموا�صالت 
ال�صلطاين  املر�صوم  من   )14( املادة  مبوجب  املنقولني  والال�صلكية  ال�صلكية 
لنظامني  خ�صعت  قد  اإليها  امل�صار  ال�صركة  اإىل  الذكر  �صالف   1999/46 رقم 
متتابعني ، النظام الأول ، وهو الذى مت تطبيقه على هوؤلء العاملني قبل اأن 
ي�صدر جمل�ص اإدارة ال�صركة لئحة اأحكام املوارد الب�صرية ، ووفقاً لهذا النظام 
ا�صتمر العمل باللوائح املنظمة لل�صوؤون الوظيفية لهوؤلء العاملني اإىل اأن مت 
النتقال اإىل النظام الثانى وذلك باإبرام عقود تنظم عالقة العمل التى تربط 
بني ال�صركة والعاملني املنقولني اإليها مبا فى ذلك كيفية اإنهاء هذه العالقة 

اإعمال لأحكام الالئحة امل�صار اإليها .

العامة  الهيئة  من  املنقولني  العاملني  خدمة  اإنهاء  فاإن  تقدم  ما  على  وبناء 
للتنظيم  يخ�صع  املذكورة  ال�صركة  اإىل  والال�صلكية  ال�صلكية  للموا�صالت 

املن�صو�ص عليه فى عقود العمل املربمة بني ال�صركة والعاملني املذكورين . 

ال�صادر  التخ�صي�ص  قانون  من   )23( املادة  عليه  ن�صت  ذلكما  من  ينال  ول 
باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2004/77 من اأن » تلتزم �صركة امل�صروع بعدم ال�صتغناء 
عن العاملني املنقولني اإليها ملدة خم�ص �صنوات من تاريخ نقلهم ، ب�صرط التزام 
هوؤلء العاملني بنظم و�صوابط العمل فى ال�صركة “ ، ذلك اأنه ف�صاًل عن عدم 
اإىل   1999/8/1 منذ  املنقولني  العاملني  على  اإليه  امل�صار  الن�ص  تطبيق  جواز 
ال�صركة املذكورة باأثر رجعى دون �صند من القانون ، فاإن املادة )14( من املر�صوم 
الأو�صاع   - البيان  �صلف  ح�صبما   - عاجلت  اإليه  امل�صار   99/46 رقم  ال�صلطاين 
الوظيفية للعاملني امل�صار اإليهم بن�ص خا�ص ي�صتبعد معه الن�ص العام الذى 

ت�صمنته املادة )23( من القانون رقم  2004/77�صالف الذكر . 

لذلك انتهى الراأى اإىل اأن اإنهاء عالقة العمل التى تربط بني ال�صركة العمانية 
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لالت�صالت والعاملني املنقولني اإليها من الهيئة العامة للموا�صالت ال�صلكية 
بني  املربمة  العمل  عقود  فى  عليه  املن�صو�ص  للتنظيم  يخ�صع  والال�صلكية 

ال�صركة وهوؤلء العاملني .

فتوى رقم )و �ش ق / م و / 2006/1181/1/20 م بتاريخ 23/ 2006/9 م ( 

---------------------

فتاوى المادة رقم )24(

الفتوى الأوىل :

قانون  باإ�صدار   2004/77 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  من  الثانية  املادة 
التخ�صي�ص ن�صت على اأن )ت�صرى اأحكام هذا القانون على املرافق العامة التي 

يتم تخ�صي�صها اأو اإعادة هيكلتها متهيدا لتخ�صي�صها.

العامة  املرافق  على  القانون  هذا  املادتني«24و25«من  اأحكام  وت�صرى 
من  اعتبارا  لتخ�صي�صها  متهيدا  هيكلتها  اإعادة  اأو  تخ�صي�صها  مت  التي 
معاجلة  هيكلتها  اإعادة  اأو  تخ�صي�صها  قوانني  تت�صمن  مل  1999/8/1والتي 

اأو�صاع العاملني بها قبل التخ�صي�ص اأو اإعادة الهيكلة ( . 

وتن�ص املادة » 24 » من قانون التخ�صي�ص امل�صار اإليه على اأن ) ي�صتمر 
وفقا  ال�صرتاكات  �صداد  امل�صروع يف  �صركة  اإىل  املنقولون  العمانيون  املوظفون 
لنظام التقاعد الذي يخ�صعون له ، كما تقوم هذه ال�صركات ب�صداد امل�صاهمات 
بدل من احلكومة وفقا للنظام املتبع يف �صندوق التقاعد وعند انتهاء خدمتهم 
ب�صركة امل�صروع لأي �صبب يعاملون معاملة املوظف يف �صاأن احت�صاب م�صتحقات 
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ما بعد اخلدمة مع مراعاة اأحكام املادة » 25 » من هذا القانون (. 

و تن�ص املادة »25 » على اأنه ) ل يجوز اأن يزيد الفرق بني اأجر العامل 
 %40 على  بدايتها  يف  واأجره  خدمته  من  الأخرية  اخلم�ص  ال�صنوات  نهاية  يف 
فاإذا زاد الفرق على هذه الن�صبة فال تدخل الزيادة يف الأجر الذي يتخذ اأ�صا�صا 

لحت�صاب م�صتحقاته التقاعدية ( .

من  الثانية  املادة  حكم  مبقت�صى  امل�صرع  اأن  الن�صو�ص  هذه  ومفاد 
مر�صوم اإ�صدار قانون التخ�صي�ص مد نطاق تطبيق حكم املادتني » 24 و25« من 
هذا القانون اإىل من كانوا يعملون باملرافق العامة التي مت تخ�صي�صها اأو اإعادة 
هيكلتها متهيدا لتخ�صي�صها اعتبار امن 1999/8/1 دون اأن تت�صمن القوانني 
عالجها  تناولت  التي  الأو�صاع  ومتثلت   ، لأو�صاعهم  معاجلة  بذلك  ال�صادرة 
املادتان املنوه بهما يف تلك املتعلقة بتحديد نظام التقاعد الذي يخ�صع له من 
يتم التعاقد معهم من هوؤلء للعمل ب�صركة امل�صروع ، وكيفية �صداد ا�صرتاكات 
�صندوق التقاعد ، وكيفية احت�صاب م�صتحقاتهم التقاعدية ، حيث حتدد نظام 
التقاعد بذلك النظام الذي كان يخ�صع له املوظف قبل العمل ب�صركة امل�صروع 
، وحددت كيفية �صداد ال�صرتاكات واحت�صاب امل�صتحقات التقاعدية عند انتهاء 
النظام  ت�صمنها  التي  الكيفية  بذات  ال�صداد  ا�صتمرار  يف   ، بال�صركة  اخلدمة 
 ، م�صاهمتها  ن�صبة  �صداد  يف  احلكومة  حمل  ال�صركة  حتل  اأن  على  اإليه  امل�صار 
وفى احت�صاب امل�صتحقات التقاعدية وفقا لأحكام احت�صابها ملوظفي احلكومة 
مع مراعاة األ يزيد الفرق بني اأجر العامل يف نهاية ال�صنوات اخلم�ص الأخرية 
من خدمته واأجره يف بدايتها على 40% وفى حالة زيادة الفرق على هذه الن�صبة 
لحت�صاب  اأ�صا�صا  يتخذ  الذي  الأجر  �صمن  الزيادة  اإدخال  عدم  لزاما  يكون   ،

امل�صتحقات التقاعدية .
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الرجعى  الأثر  تطبيق  ق�صر  اإليه  امل�صار  الثانية  املادة  ن�ص  وموؤدى 
مت  التي  العامة  باملرافق  العاملني  ب�صوؤون  يتعلق  فيما  التخ�صي�ص  لقانون 
تخ�صي�صها اأو اإعادة هيكلتها متهيدا للتخ�صي�ص اعتبارا من 1999/8/1 ، على 
حكم هاتني املادتني �صالفتي الذكر وانح�صار ما عدا هذا احلكم عن نطاق الأثر 

الرجعى املنوه به . 

وترتيبا على ما تقدم ، فانه وملا كان مرفق كهرباء �صاللة من املرافق 
التخ�صي�ص  اأ�صاليب  باأ�صلوب المتياز - وهو من  التي مت تخ�صي�صها  العامة 
التخ�صي�ص - خالل فرتة  »3« من قانون  املادة  » من  اأ   « البند  التي ت�صمنها 
الأثر الرجعى املن�صو�ص عليها يف املادة الثانية من مر�صوم اإ�صداره ، حيث مت 
منح امتياز هذا املرفق بالقانون ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2001/20 وملا 
للطاقة  ظفار  ب�صركة  للعمل  الختيار  عليهم  وقع  قد  حالتهم  املعرو�ص  كان 
» من قانون منح المتياز - وذلك   1  « للمادة  امل�صروع وفقا  اإحدى �صركتي   -
املوقعة بني  اتفاقية المتياز  ال�صابع من مالحق  امللحق  بناء على ما ت�صمنه 
دعاهم  الذي  الأمر   ، 2001/3/17م  بتاريخ  ال�صلطنة  وحكومة  ال�صركة  هذه 
اإىل تقدمي ا�صتقالتهم من وزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه - املديرية العامة 
لالإ�صكان والكهرباء واملياه مبحافظة ظفار - والتحاقهم بال�صركة يف التواريخ 
املحددة قرين ا�صم كل منهم بالك�صف املرفق باأوراق املو�صوع ، وملا كان قانون 
�صوء  املرفق يف  لهذا  تخ�صي�ص  قانون  - هو مبثابة  اإليه  امل�صار  المتياز  منح 
املادة الثانية املنوه بها - وقد جاءت اأحكامه خلوا من اأيه اأحكام تعالج اأو�صاع 
املوظفني - الذين مت اختيارهم للعمل بال�صركة مبوافقة الوزارة املذكورة وفقا 
تطبيق  لزاما  يكون  ثم  فمن   - اإليه  امل�صار  امللحق  ت�صمنها  التي  لالإجراءات 
حكم املادتني » 24و25 » يف �صاأنهم ، دون اأية اأحكام اأخرى مما ت�صمنها الف�صل 
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لقانون  خ�صوعهم  ا�صتمرار  تعني  ،وعليه  التخ�صي�ص  قانون  من  اخلام�ص 
معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�صوم 

ال�صلطاين رقم 86/26

اأن ت�صتقطع من اأجورهم الأ�صا�صية ال�صهرية ن�صبة  وتعديالته ، على 
ال�صرتاك يف �صندوق املعا�صات واملكافاآت املن�صو�ص عليها يف هذا القانون واأن 
واأن   ، لأحكامه  م�صاهمتها طبقا  ن�صبة  �صداد  ال�صركة حمل احلكومة يف  حتل 
لأحكام  وفقا  بال�صركة  خدمتهم  انتهاء  عند  التقاعدية  م�صتحقاتهم  ت�صوى 
احت�صابها ملوظفي احلكومة مع مراعاة القيد الوارد يف املادة » 25 » وذلك دون اأن 
ي�صتلزم تطبيق ذلك احلكم اأن يكون ثمة قرار قد �صدر بنقل املعرو�ص حالتهم 
قانون  اإ�صدار  مر�صوم  من  الثانية  املادة  ن�ص  جاء  ،اإذ  املذكورة  ال�صركة  اإىل 
التخ�صي�ص �صريحا يف مد نطاق �صريان حكم املادتني املذكورتني اإىل من كانوا 
يعملون باملرافق العامة املعنية بالن�ص دون ا�صرتاط اأن يكون اإحلاقهم ب�صركة 

امل�صروع ومن ثم اإنهاء خدمتهم باملرفق قد مت باإجراء معني.

 وبالتايل ي�صتوي اأن يكون اإنهاء خدمتهم قد ترتب عن طريق �صدور 
اإجراءات  اتخذت  اأن  بعد  ا�صتقالتهم  طريق  عن  اأو  ال�صركة  اإىل  بنقلهم  قرار 
اختيارهم للعمل بها وفق اأحكام قانون من المتياز اأو اتفاقيته ، وذلك لعدم 
، ولحتاد  اإجراء معينا يف هذا اخل�صو�ص من جهة  املنوه به  املر�صوم  ا�صتلزام 

الأثر املرتتب على اأي من الإجراءين املذكورين من جهة اأخرى . 

اأحكام املادتني »24 و25 » من  لذلك انتهى الراأي اإىل :وجوب تطبيق 
قانون التخ�صي�ص ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2004/77 يف �صاأن املعرو�ص 

حالتهم وفق املبني بالأ�صباب. 
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) فتوى و �ش ق  رقم / م و /2004/1554/1/8م بتاريخ 2004/12/20م  

---------------------

الفتوى الثانية :

ال�صلطاين رقم 98/82 بتاأ�صي�ص �صركة م�صقط  املادة )1( من املر�صوم 
لالإيداع وت�صجيل الأوراق املالية تن�ص على اأن »توؤ�ص�ص �صركة م�صاهمة عمانية 
 ، املالية  الأوراق  وت�صجيل  لالإيداع  م�صقط  �صركة  با�صم  .ع.م(  .م  )�ص  مقفلة 

وت�صري على ال�صركة الأحكام الواردة يف امللحق املرافق« .

ال�صلطاين رقم 82/98  املرافق للمر�صوم  امللحق  املادة )3( من  وتن�ص 
اإليه على اأن »توؤول اإىل �صركة م�صقط لالإيداع وت�صجيل الأوراق املالية  امل�صار 
 ، فور تاأ�صي�صها ال�صجالت واأنظمة الربامج املتعلقة بدائرة الإيداع والتحويل 

وينقل اإليها املوظفون العاملون بها« .

كما تن�ص املادة )3( من عقد امتياز تطوير اخلدمات املتعلقة باإيداع 
وت�صجيل الأوراق املالية وحفظ �صجالت امل�صاهمني على اأن »يحتفظ موظفو 
اأحكام  )3( من ملحق  املادة  الثاين مبوجب  للطرف  املنقولون  الأول  الطرف 
باأو�صاعهم   98/82 رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  الثاين  الطرف  تاأ�صي�ص 
الوظيفية كاملة ما مل متنحهم لوائح الطرف الثاين و�صعا اأف�صل كما يقبل 
الطرف الثاين اأن يكون التعيني يف الوظائف القيادية لديه مبوافقة الطرف 

الأول«.

اأحكام املر�صوم ال�صلطاين رقم 98/82 مت  اأنه مبوجب  ومفاد ما تقدم 
تاأ�صي�ص �صركة م�صاهمة عمانية مقفلة با�صم �صركة م�صقط لالإيداع وت�صجيل 
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الأوراق املالية ونقل اإليها بع�ص املوظفني ب�صوق م�صقط لالأوراق املالية بذات 
اأو�صاعهم الوظيفية.

وملا كان املق�صود بالأو�صاع الوظيفية ح�صبما ا�صتقر عليه اإفتاء وزارة 
ت�صمل نظام  الوظيفية ول  بال�صوؤون  املتعلقة  الأو�صاع  اأنها  القانونية  ال�صوؤون 
التقاعد واملعا�صات، ومن ثم فاإن هوؤلء املوظفني يخ�صعون للقواعد والنظم 

التقاعدية املعمول بها يف ال�صركة املنقولني  اإليها .

وحيث اإنه قد �صدر بعد ذلك املر�صوم ال�صلطاين رقم 2004/77 باإ�صدار 
»ت�صري  اأن  على  الإ�صدار  مواد  من  الثانية  املادة  يف  ون�ص  التخ�صي�ص  قانون 
اإعادة هيكلتها  اأو  التي مت تخ�صي�صها  العامة  املرافق  القانون على  اأحكام هذا 
القانون  هذا  من  و)25(   )24( املادتني  اأحكام  وت�صري   ، لتخ�صي�صها  متهيدا 
على املرافق العامة التي مت تخ�صي�صها اأو اإعادة هيكلتها متهيدا لتخ�صي�صها 
اعتبارا من 1999/8/1م والتي مل تت�صمن قوانني تخ�صي�صها اأو اإعادة هيكلتها 

معاجلة اأو�صاع العاملني بها قبل التخ�صي�ص اأو اإعادة الهيكلة » .

وتن�ص املادة )24( من هذا القانون على اأن »ي�صتمر املوظفون العمانيون 
التقاعد الذي  امل�صروع يف �صداد ال�صرتاكات وفقا لنظام  اإىل �صركة  املنقولون 
يخ�صعون له ، كما تقوم هذه ال�صركة ب�صداد امل�صاهمات بدل من احلكومة وفقا 
لأي  امل�صروع  ب�صركة  انتهاء خدمتهم  وعند  التقاعد  املتبع يف �صندوق  للنظام 
�صبب يعاملون معاملة املوظف يف احلكومة يف �صاأن احت�صاب م�صتحقات ما بعد 

اخلدمة مع مراعاة اأحكام املادة )25( من هذا القانون«.

وحيث اإنه يبني من ا�صتقراء الن�صو�ص املتقدمة اأن امل�صرع قرر يف املادة 
التخ�صي�ص  قانون  باإ�صدار   )2004/77( رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  من  الثانية 
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اإليه على املرافق العامة التي مت  اأحكام املادة )24( من القانون امل�صار  �صريان 
تخ�صي�صها اأو اإعادة هيكلتها متهيدا لتخ�صي�صها اعتبارا من 1999/8/1، ومن 
ثم فاإن نطاق اإعمال هذا الن�ص يقت�صر على املرافق  العامة التي مت  تخ�صي�صها 
اأو اإعادة هيكلتها اعتبارا من التاريخ املذكور ول ي�صمل تلك التي مت تخ�صي�صها 

اأو اإعادة هيكلتها قبل ذلك التاريخ .

تاأ�ص�صت  اأنه  الأوراق  من  الثابت  وكان  تقدم  ملا  بالتطبيق  اإنه  وحيث 
ال�صلطاين  املر�صوم  مبوجب  املالية  الأوراق  وت�صجيل  لالإيداع  م�صقط  �صركة 
وت�صجيل  باإيداع  املتعلقة  اخلدمات  تقدمي  امتياز  عقد  وابرم   ،  98/82 رقم 
حالتهم  املعرو�صة  املوظفني  نقل  ومت   ، 2000/9/19م  بتاريخ  املالية  الأوراق 
اإليها  مبوجب القرار الإداري رقم )..............( وذلك قبل 1999/8/1، ومن 
ثم فاإنه ل ت�صري عليهم املادة )24( من قانون التخ�صي�ص  امل�صار اإليه ، واإمنا 
يخ�صع هوؤلء املوظفون فيما يتعلق مب�صتحقاتهم التقاعدية  للنظم والقواعد 

املعمول بها يف ال�صركة املنقولني اإليها .

اأحقية املوظفني املعرو�صة حالتهم من  لذلك انتهى الراأي اإىل عدم 
الإفادة من حكم املادة )24( من قانون التخ�صي�ص امل�صار اإليه على النحو �صالف 

البيان .

فتوى رقم )و �ش ق /م و/24/9/ 2008/1033 بتاريخ 2008/6/18م(

---------------------
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فتاوى المادة رقم )25(

الفتوى الأوىل :

قانون  باإ�صدار   2004/77 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  من  الثانية  املادة 
التخ�صي�ص ن�صت على اأن )ت�صرى اأحكام هذا القانون على املرافق العامة التي 

يتم تخ�صي�صها اأو اإعادة هيكلتها متهيدا لتخ�صي�صها.

العامة  املرافق  على  القانون  هذا  املادتني«24و25«من  اأحكام  وت�صرى 
من  اعتبارا  لتخ�صي�صها  متهيدا  هيكلتها  اإعادة  اأو  تخ�صي�صها  مت  التي 
معاجلة  هيكلتها  اإعادة  اأو  تخ�صي�صها  قوانني  تت�صمن  مل  1999/8/1والتي 

اأو�صاع العاملني بها قبل التخ�صي�ص اأو اإعادة الهيكلة ( . 

وتن�ص املادة » 24 » من قانون التخ�صي�ص امل�صار اإليه على اأن ) ي�صتمر 
وفقا  ال�صرتاكات  �صداد  امل�صروع يف  �صركة  اإىل  املنقولون  العمانيون  املوظفون 
لنظام التقاعد الذي يخ�صعون له ، كما تقوم هذه ال�صركات ب�صداد امل�صاهمات 
بدل من احلكومة وفقا للنظام املتبع يف �صندوق التقاعد وعند انتهاء خدمتهم 
ب�صركة امل�صروع لأي �صبب يعاملون معاملة املوظف يف �صاأن احت�صاب م�صتحقات 

ما بعد اخلدمة مع مراعاة اأحكام املادة » 25 » من هذا القانون (. 

و تن�ص املادة »25 » على اأنه ) ل يجوز اأن يزيد الفرق بني اأجر العامل 
 %40 على  بدايتها  يف  واأجره  خدمته  من  الأخرية  اخلم�ص  ال�صنوات  نهاية  يف 
فاإذا زاد الفرق على هذه الن�صبة فال تدخل الزيادة يف الأجر الذي يتخذ اأ�صا�صا 

لحت�صاب م�صتحقاته التقاعدية ( .
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من  الثانية  املادة  حكم  مبقت�صى  امل�صرع  اأن  الن�صو�ص  هذه  ومفاد 
مر�صوم اإ�صدار قانون التخ�صي�ص مد نطاق تطبيق حكم املادتني » 24 و25« من 
هذا القانون اإىل من كانوا يعملون باملرافق العامة التي مت تخ�صي�صها اأو اإعادة 
هيكلتها متهيدا لتخ�صي�صها اعتبار امن 1999/8/1 دون اأن تت�صمن القوانني 
عالجها  تناولت  التي  الأو�صاع  ومتثلت   ، لأو�صاعهم  معاجلة  بذلك  ال�صادرة 
املادتان املنوه بهما يف تلك املتعلقة بتحديد نظام التقاعد الذي يخ�صع له من 
يتم التعاقد معهم من هوؤلء للعمل ب�صركة امل�صروع ، وكيفية �صداد ا�صرتاكات 
�صندوق التقاعد ، وكيفية احت�صاب م�صتحقاتهم التقاعدية ، حيث حتدد نظام 
التقاعد بذلك النظام الذي كان يخ�صع له املوظف قبل العمل ب�صركة امل�صروع 
، وحددت كيفية �صداد ال�صرتاكات واحت�صاب امل�صتحقات التقاعدية عند انتهاء 
النظام  ت�صمنها  التي  الكيفية  بذات  ال�صداد  ا�صتمرار  يف   ، بال�صركة  اخلدمة 
 ، م�صاهمتها  ن�صبة  �صداد  يف  احلكومة  حمل  ال�صركة  حتل  اأن  على  اإليه  امل�صار 
وفى احت�صاب امل�صتحقات التقاعدية وفقا لأحكام احت�صابها ملوظفي احلكومة 
مع مراعاة األ يزيد الفرق بني اأجر العامل يف نهاية ال�صنوات اخلم�ص الأخرية 
من خدمته واأجره يف بدايتها على 40% وفى حالة زيادة الفرق على هذه الن�صبة 
لحت�صاب  اأ�صا�صا  يتخذ  الذي  الأجر  �صمن  الزيادة  اإدخال  عدم  لزاما  يكون   ،

امل�صتحقات التقاعدية .

الرجعى  الأثر  تطبيق  ق�صر  اإليه  امل�صار  الثانية  املادة  ن�ص  وموؤدى 
مت  التي  العامة  باملرافق  العاملني  ب�صوؤون  يتعلق  فيما  التخ�صي�ص  لقانون 
تخ�صي�صها اأو اإعادة هيكلتها متهيدا للتخ�صي�ص اعتبارا من 1999/8/1 ، على 
حكم هاتني املادتني �صالفتي الذكر وانح�صار ما عدا هذا احلكم عن نطاق الأثر 

الرجعى املنوه به . 
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وترتيبا على ما تقدم ، فانه وملا كان مرفق كهرباء �صاللة من املرافق 
التخ�صي�ص  اأ�صاليب  باأ�صلوب المتياز - وهو من  التي مت تخ�صي�صها  العامة 
التخ�صي�ص - خالل فرتة  »3« من قانون  املادة  » من  اأ   « البند  التي ت�صمنها 
الأثر الرجعى املن�صو�ص عليها يف املادة الثانية من مر�صوم اإ�صداره ، حيث مت 
منح امتياز هذا املرفق بالقانون ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2001/20 وملا 
للطاقة  ظفار  ب�صركة  للعمل  الختيار  عليهم  وقع  قد  حالتهم  املعرو�ص  كان 
» من قانون منح المتياز - وذلك   1  « للمادة  امل�صروع وفقا  اإحدى �صركتي   -
املوقعة بني  اتفاقية المتياز  ال�صابع من مالحق  امللحق  بناء على ما ت�صمنه 
دعاهم  الذي  الأمر   ، 2001/3/17م  بتاريخ  ال�صلطنة  وحكومة  ال�صركة  هذه 
اإىل تقدمي ا�صتقالتهم من وزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه - املديرية العامة 
لالإ�صكان والكهرباء واملياه مبحافظة ظفار - والتحاقهم بال�صركة يف التواريخ 
املحددة قرين ا�صم كل منهم بالك�صف املرفق باأوراق املو�صوع ، وملا كان قانون 
�صوء  املرفق يف  لهذا  تخ�صي�ص  قانون  - هو مبثابة  اإليه  امل�صار  المتياز  منح 
املادة الثانية املنوه بها - وقد جاءت اأحكامه خلوا من اأيه اأحكام تعالج اأو�صاع 
املوظفني - الذين مت اختيارهم للعمل بال�صركة مبوافقة الوزارة املذكورة وفقا 
تطبيق  لزاما  يكون  ثم  فمن   - اإليه  امل�صار  امللحق  ت�صمنها  التي  لالإجراءات 
حكم املادتني » 24و25 » يف �صاأنهم، دون اأية اأحكام اأخرى مما ت�صمنها الف�صل 
لقانون  خ�صوعهم  ا�صتمرار  تعني  ،وعليه  التخ�صي�ص  قانون  من  اخلام�ص 
معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�صوم 

ال�صلطاين رقم 86/26

اأن ت�صتقطع من اأجورهم الأ�صا�صية ال�صهرية ن�صبة  وتعديالته ، على 
ال�صرتاك يف �صندوق املعا�صات واملكافاآت املن�صو�ص عليها يف هذا القانون واأن 
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واأن   ، لأحكامه  م�صاهمتها طبقا  ن�صبة  �صداد  ال�صركة حمل احلكومة يف  حتل 
لأحكام  وفقا  بال�صركة  خدمتهم  انتهاء  عند  التقاعدية  م�صتحقاتهم  ت�صوى 
احت�صابها ملوظفي احلكومة مع مراعاة القيد الوارد يف املادة » 25 » وذلك دون اأن 
ي�صتلزم تطبيق ذلك احلكم اأن يكون ثمة قرار قد �صدر بنقل املعرو�ص حالتهم 
قانون  اإ�صدار  مر�صوم  من  الثانية  املادة  ن�ص  جاء  ،اإذ  املذكورة  ال�صركة  اإىل 
التخ�صي�ص �صريحا يف مد نطاق �صريان حكم املادتني املذكورتني اإىل من كانوا 
يعملون باملرافق العامة املعنية بالن�ص دون ا�صرتاط اأن يكون اإحلاقهم ب�صركة 

امل�صروع ومن ثم اإنهاء خدمتهم باملرفق قد مت باإجراء معني.

 وبالتايل ي�صتوي اأن يكون اإنهاء خدمتهم قد ترتب عن طريق �صدور 
اإجراءات  اتخذت  اأن  بعد  ا�صتقالتهم  طريق  عن  اأو  ال�صركة  اإىل  بنقلهم  قرار 
اختيارهم للعمل بها وفق اأحكام قانون من المتياز اأو اتفاقيته ، وذلك لعدم 
، ولحتاد  اإجراء معينا يف هذا اخل�صو�ص من جهة  املنوه به  املر�صوم  ا�صتلزام 

الأثر املرتتب على اأي من الإجراءين املذكورين من جهة اأخرى . 

اأحكام املادتني »24 و25 » من  لذلك انتهى الراأي اإىل :وجوب تطبيق 
قانون التخ�صي�ص ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2004/77 يف �صاأن املعرو�ص 

حالتهم وفق املبني بالأ�صباب. 

) فتوى و �ش ق  رقم / م و /2004/1554/1/8م بتاريخ 2004/12/20م  

---------------------

الفتوى الثانية :

بالإ�صارة اإىل الكتاب رقم : ......... املوؤرخ ...... املوافق .......... ب�صاأن طلب 
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الإفادة بالراأي القانوين حول مدى انطباق املادة ) 25 ( من قانون التخ�صي�ص 
ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم ) 2004/77 ( على ال�صركة العمانية لالت�صالت 

يف و�صعها احلايل بعد اأن مت تخ�صي�صها .

وتخل�ص وقائع املو�صوع -  ح�صبما يبني من الأوراق - يف اأن ال�صركة العمانية 
لالت�صالت ب�صدد القيام بعملية اإعادة هيكلة لأن�صطتها ويف �صبيلها اإىل ذلك 
قامت تلك ال�صركة بتعيني ا�صت�صاري عاملي لدرا�صة اأو�صاعها وتهيئتها للمناف�صة 
خالل املرحلة القادمة ، ومن �صمن التو�صيات التي قدمها ال�صت�صاري  �صرورة 
يف  عاملياً  بها  املعمول  الن�صبة  مع  لتتنا�صب  بال�صركة  العاملني  عدد  تخفي�ص 
�صركات الت�صالت ، ومن ثم فقد قامت ال�صركة باإعداد برنامج للتقاعد املبكر 
اآثار  بني  من  اأن  لل�صركة  ات�صح  اأنه  اإل   ، موظفيها  على  بطرحه  تقوم  �صوف 
ال�صلطاين  املادة ) 25 ( من قانون التخ�صي�ص ال�صادر باملر�صوم  تطبيق ن�ص 
رقم ) 2004/77 ( حرمان موظفيها من التح�صينات التي جرت على رواتبهم 
م�صتحقاتهم  على  �صلباً  التاأثري  وبالتايل  املا�صية  اخلم�ص  ال�صنوات  خالل 
التقاعدية وهو ما قد يحول دون تقدمهم لال�صتفادة من هذا الربنامج ، ومن 

ثم عدم حتقيق اأحد اأهم اأهداف برنامج اإعادة الهيكلة .

وعليه قامت ال�صركة املذكورة مبخاطبة وزارتكم املوقرة للنظر يف مدى انطباق 
حكم املادة ) 25 ( من قانون التخ�صي�ص عليها .

املر�صوم  من  الثانية  املادة  باأن  نفيد   ، املو�صوع  يف  الراأي  تطلبون  واإذ   
اأن :« ت�صري  ال�صلطاين رقم 2004/77 باإ�صدار قانون التخ�صي�ص تن�ص على 
اأحكام هذا القانون على املرافق العامة التي يتم تخ�صي�صها اأو اإعادة هيكلتها 

متهيداً لتخ�صي�صها .
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املرافق  القانون على  ، ) 25 ( من هذا   ) املادتني ) 24  اأحكام  وت�صري 
العامة التي مت تخ�صي�صها اأو اإعادة هيكلتها متهيداً لتخ�صي�صها اعتباراً من 
هيكلتها معاجلة  اإعادة  اأو  تخ�صي�صها  قوانني  تت�صمن  والتي مل  1999/8/1م 

اأو�صاع العاملني بها قبل التخ�صي�ص اأو اإعادة الهيكلة ».

وتن�ص املادة )25( من قانون التخ�صي�ص امل�صار اإليه على اأنه:« ل يجوز   
اأن يزيد الفرق بني اأجر العامل يف نهاية ال�صنوات اخلم�ص الأخرية واأجره يف 
بدايتها على40% فاإذا زاد الفرق على هذه الن�صبة فال تدخل الزيادة يف الأجر 

الذي يتخذ اأ�صا�صاً لحت�صاب م�صتحقاته التقاعدية ».

الهيئة  بتحويل   )  99/46  ( رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  من   )  14  ( املادة  وتن�ص 
مقفلة  عمانية  م�صاهمة  �صركة  اإىل  والال�صلكية  ال�صلكية  للموا�صالت  العامة 
)�ص.م.ع.م( - املن�صور يف اجلريدة الر�صمية بتاريخ 1999/8/1م واملعمول به من 
هذا التاريخ - على اأنه »ينقل اإىل ال�صركة بذات اأو�صاعهم الوظيفية العاملون 
باللوائح  العمل  وي�صتمر   ، والال�صلكية  ال�صلكية  للموا�صالت  العامة  بالهيئة 
اإدارة  جمل�ص  من  العاملني  بنظام  لئحة  �صدور  حني  اإىل  ل�صوؤونهم  املنظمة 

ال�صركة ، طبقاً لأحكام قانون العمل » .

بع�ص  �صاأن  يف   2005/36 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  من  اخلام�صة  املادة  وتن�ص 
اأن :«ت�صري  الأحكام اخلا�صة بال�صركة العمانية لالت�صالت )�ص.م.ع.م( على 
العمانيني  احلكومة  ملوظفي  بعد اخلدمة  ما  ومكافاآت  معا�صات  قانون  اأحكام 

امل�صار اإليه على العاملني املنقولني واملعينني بال�صركة حتى 2003/6/30م . 

حالة  يف  اإليهم  امل�صار  العاملني  على  الأحكام  تلك  �صريان  وي�صتمر 
ال�صركة  تن�صئها  التي  التابعة  ال�صركات  اإحدى  يف  التاريخ  هذا  بعد  تعيينهم 
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العمانية لالت�صالت .

وتطبق على العاملني املعينني بعد هذا التاريخ اأحكام قانون التاأمينات 
الجتماعية امل�صار اإليه » .  

املر�صوم  من  الثانية  املادة  �صمن  قد  امل�صرع  اأن  الن�صو�ص  هذه  ومفاد 
ال�صلطاين رقم )2004/77( باإ�صدار قانون التخ�صي�ص حكماً يق�صي مبد نطاق 
�صريان حكم املادة )25( من هذا القانون باأثر رجعي على املرافق العامة التي 
مت تخ�صي�صها اأو اإعادة هيكلتها متهيداً لتخ�صي�صها اعتباراً من 1999/8/1م 
مقيداً ذلك ب�صرط األ تكون قوانني تخ�صي�صها اأو اإعادة هيكلتها قد ت�صمنت 

معاجلة لأو�صاع العاملني بها قبل التخ�صي�ص اأو اإعادة الهيكلة . 

اإليها  امل�صار  الن�صو�ص  وبا�صتقراء  املعرو�صة  احلالة  على  تقدم  ملا  وتطبيقاً 
اإىل  املنقولني  للعاملني  الوظيفية  الأو�صاع  عالج  قد  امل�صرع  اأن  جلياً  يبدو 
ال�صركة العمانية لالت�صالت على مرحلتني اأولهما انتقالية وذلك با�صتمرار 
وثانيها  اآنذاك  بها  املعمول  الوظيفية  ل�صوؤونهم  املنظمة  للوائح  خ�صوعهم 
وفقاً  الإدارة  جمل�ص  من  ال�صاأن  لهذا  منظمة  لوائح  من  ي�صدر  ملا  خ�صوعهم 
با�صتمرار  ق�صى  اإذ  التقاعدية  �صوؤونهم  عالج  كما   ، العمل  قانون  لأحكام 
اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�صات  قانون  لأحكام  وفقاً  تقاعدياً  معاملتهم 
ملوظفي احلكومة العمانيني ،ومن ثم ت�صحى تلك ال�صركة من غري املخاطبني 
بحكم املادة )25( من قانون التخ�صي�ص والتي تق�صى بعدم اأخذ الزيادة يف اأجر 
احت�صاب  العتبار عند  الأخرية من خدمته يف  �صنوات  العامل خالل اخلم�ص 
م�صتحقاته التقاعدية اإذا جتاوزت تلك الزيادة يف نهاية اخلم�ص ال�صنوات امل�صار 
اإليها ن�صبة 40% عن الأجر امل�صتحق يف بدايتها ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل 

باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2005/36 .
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قانون  من   )25( املادة  حكم  �صريان  عدم  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
التخ�صي�ص ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم )2004/77( على ال�صركة العمانية 

لالت�صالت على النحو الوارد بالأ�صباب .

فتوى و �ش ق/م و/2008/1/20م بتاريخ 2008/4/14م   

---------------------

الفتوى الثالثة :

املادة الأوىل من املر�صوم ال�صلطاين رقم )2005/48( باإن�صاء �صركة بريد 
» تن�صاأ مبوجب هذا املر�صوم �صركة م�صاهمة  اأن  عمان )�ص.م.ع.م( تن�ص على 
بالكامل  مملوكة   « )�ص.م.ع.م(  عمان  بريد  »�صركة  ت�صمى  مقفلة  عمانية 

للحكومة وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا املر�صوم » .

ال�صركة  اإىل  ينقل   " اأن  على  املر�صوم  ذات  من  العا�صرة  املادة  وتن�ص 
ظفار  مبحافظة  للربيد  العامة  واملديرية  للربيد  العامة  املديرية  موظفو 
باللوائح  العمل  وي�صتمر   ، ال�صركة  لحتياجات  وفقا  حتديدهم  يتم  الذين 
اإدارة  جمل�ص  من  العاملني  بنظام  لئحة  �صدور  حني  اإىل  ل�صوؤونهم  املنظمة 
ال�صركة طبقا لأحكام قانون العمل ، كما ت�صري يف �صاأنهم ويف �صاأن من مل يتم 
باإ�صدار   2004/77 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  اأحكام  املوظفني  هوؤلء  من  نقلهم 

قانون التخ�صي�ص ".

وتن�ص املادة )16( من قانون التخ�صي�ص ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين 
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يتم  التي  املن�صاأة  والتزامات  حقوق  جميع  تنقل   « اأن  على   )2004/77( رقم 
تخ�صي�صها اإىل �صركة امل�صروع وذلك وفقا لالتفاقيات التي تربم معها » .

وتن�ص املادة )19( من ذات القانون على اأن " تطبق الأ�ص�ص وال�صوابط 
لقوانني  يخ�صعون  الذين  العمانيني  العاملني  على  الف�صل  هذا  يف  الواردة 
واأنظمة احلكومة ، والذين تاأثروا من اإجراءات التخ�صي�ص اأو اإجراءات اإعادة 

الهيكلة " .

البيانات  بتوفري  املخت�صة  اجلهات  تقوم   « اأن  على   )20( املادة  وتن�ص 
م�صوؤولياتهم  وبيان  تخ�صي�صه  �صيتم  الذي  باملرفق  العاملني  بعدد  اخلا�صة 

وخرباتهم وعدد �صنوات خدمتهم واملزايا املمنوحة لهم » .

مل�صروعات  املتقدمة  ال�صركات  " يجب على  اأن  املادة )21( على  وتن�ص 
يف  حتدد  اأن  العاملني  عن  املتوفرة  البيانات  على  اطالعها  بعد  التخ�صي�ص 
عرو�صها العاملني الذين �صيتم ا�صتيعابهم بعد التخ�صي�ص وعددهم والوظائف 

التي �صي�صغلونها " .

وتن�ص املادة )22( على اأن "تلتزم �صركة امل�صروع بنقل العاملني امل�صار 
منهم  كل  مع  عمل  عقود  واإبرام  اإليها  القانون  هذا  من   )21( املادة  يف  اإليهم 
يو�صح به اخت�صا�صات و�صالحيات الوظيفة ومزايا وحقوق �صاغلها ، ويجب اأن 
ل تقل الأجور واملزايا املالية الأخرى بالن�صبة للعاملني املنقولني اإىل ال�صركة 

عما كانوا يح�صلون عليه عند نقلهم بال�صركة " .

وتن�ص املادة )23( من ذات القانون على اأن "تلتزم �صركة امل�صروع بعدم 
 ، تاريخ نقلهم  اإليها ملدة خم�ص �صنوات من  املنقولني  العاملني  ال�صتغناء عن 

ب�صرط التزام هوؤلء العاملني بنظم و�صوابط العمل يف ال�صركة " .
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ال�صركة  اإىل  املنقولون  العاملون  " ي�صتمر  اأن  على  املادة )24(  وتن�ص 
يف �صداد ال�صرتاكات وفقا لنظام التقاعد الذي يخ�صعون له ، كما تقوم هذه 
املتبع يف �صندوق  للنظام  امل�صاهمات بدل من احلكومة وفقا  ب�صداد  ال�صركات 
معاملة  يعاملون  �صبب  لأي  امل�صروع  ب�صركة  خدمتهم  انتهاء  وعند  التقاعد 
بعد اخلدمة مع مراعاة  ما  احت�صاب م�صتحقات  �صاأن  املوظف يف احلكومة يف 

اأحكام املادة )25( من هذا القانون " .

وتن�ص املادة )25( على اأن " ل يجوز اأن يزيد الفرق بني اأجر العامل 
 %40 على  بدايتها  يف  واأجره  خدمته  من  الأخرية  اخلم�ص  ال�صنوات  نهاية  يف 
فاإذا زاد الفرق على هذه الن�صبة فال تدخل الزيادة يف الأجر الذي يتخذ اأ�صا�صا 

لحت�صاب م�صتحقاته التقاعدية . "

وي�صتفاد من هذه الن�صو�ص اأن امل�صرع قرر نقل جميع حقوق والتزامات 
تربم  التي  لالتفاقيات  وفقا  امل�صروع  �صركة  اإىل  تخ�صي�صها  يتم  التي  املن�صاأة 
معها ، ونظم الأ�ص�ص وال�صوابط التي ت�صري على العاملني العمانيني الذين 
، والتي من بينها  الهيكلة  اإعادة  اإجراءات  اأو  التخ�صي�ص  اإجراءات  تاأثروا من 
قيام اجلهات املخت�صة بتوفري البيانات اخلا�صة بعدد العاملني باملرفق الذي 
�صيتم تخ�صي�صه وبيان م�صوؤولياتهم وخرباتهم وعدد �صنوات خدمتهم واملزايا 
املمنوحة لهم ، والتزام ال�صركات املتقدمة مل�صروعات التخ�صي�ص باأن حتدد يف 
عرو�صها العاملني الذين �صيتم ا�صتيعابهم بعد التخ�صي�ص وعددهم والوظائف 
التي �صي�صغلونها ، والتزامها بنقل هوؤلء العاملني اإليها واإبرام عقود عمل مع 
كل منهم يو�صح بها اخت�صا�صات و�صالحيات الوظيفة ومزايا وحقوق �صاغلها 
، وا�صرتط األ تقل الأجور واملزايا املالية الأخرى بالن�صبة للعاملني املنقولني 
بعدم  امل�صرع  األزمها  كما   ، نقلهم  عند  عليه  يح�صلون  كانوا  عما  ال�صركة  اإىل 
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هوؤلء  التزام  �صريطة  نقلهم  تاريخ  من  �صنوات  خم�ص  ملدة  عنهم  ال�صتغناء 
اإطار تنظيم ال�صوؤون  العاملني بنظم و�صوابط العمل يف ال�صركة ، وقرر - يف 
التقاعدية للموظفني املنقولني - ا�صتمرارهم يف �صداد ال�صرتاكات وفقا لنظام 
التقاعد الذي يخ�صعون له ، وقيام ال�صركات ب�صداد امل�صاهمات بدل من احلكومة 
وفقا للنظام املتبع يف �صندوق التقاعد ون�ص - يف �صاأن احت�صاب م�صتحقات ما 
بعد اخلدمة - على معاملتهم عند انتهاء خدمتهم ب�صركة امل�صروع لأي �صبب 
بعدم  ق�صت  التي   )25( املادة  اأحكام  مراعاة  مع  احلكومة  يف  املوظف  معاملة 
جواز اأن يزيد الفرق بني اأجر العامل يف نهاية ال�صنوات اخلم�ص الأخرية من 
خدمته واأجره يف بدايتها على 40% ، ويف حالة زيادة الفرق على هذه الن�صبة 
ل تدخل الزيادة يف الأجر الذي يتخذ اأ�صا�صا لحت�صاب امل�صتحقات التقاعدية 

للعامل املنقول . 

امل�صار  املادة )22(  امل�صتفاد من ن�ص  امل�صرع  اأنه يف �صوء مق�صد  وحيث 
بعد  امل�صروع  �صركة  اإىل  املنقول  املوظف  بحقوق  الإ�صرار  عدم  ب�صاأن  اإليها 
من  �صنوات  خم�ص  ملدة  عنه  ال�صتغناء  بعدم  ال�صركات  والتزام   ، التخ�صي�ص 
تاريخ نقله ، فاإن هذا يقت�صي فهم ن�ص املادة )25( امل�صار اإليها يف �صوء ما تقدم 
بحيث ين�صرف مدلول عبارة » ال�صنوات اخلم�ص الأخرية من خدمته » اإىل مدة 
خدمته بال�صركة دون الوحدة احلكومية التي كان موظفا بها ، والقول بغري 
ذلك من �صاأنه الإ�صرار مب�صلحة وحقوق العامل املنقول وهو ما يتعار�ص مع 
اأهداف ومقا�صد امل�صرع يف قانون التخ�صي�ص والذي يجب اأن تف�صر ن�صو�صه 
اأنه قد يت�صور يف بع�ص  يف �صوء هذه امل�صالح املعتربة من قبل امل�صرع ، غري 
احلالت - ومنها احلالة املعرو�صة - اإنهاء خدمة العامل املنقول اإىل ال�صركة 
اإعمال  كيفية  ب�صاأنه يف  الت�صاوؤل  يثور  ما  وهو  اخلم�ص  ال�صنوات  انق�صاء  قبل 
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القيد الوارد يف املادة )25( ، وملا كان اإعمال الن�ص خري من اإهماله ، وانطالقا 
من مبداأ العدالة الن�صبية بني ذوي املراكز املتماثلة وعدم جواز اأن يكون من 
ا�صتمر يف العمل مدة اأطول يف و�صع اأ�صواأ من نظريه الذي اأم�صى مدة خدمة 
 )25( املادة  يف  عليه  املن�صو�ص  القيد  اإعمال  كذلك  واحلال  يتعني  فاإنه   ، اأقل 
على مدة خدمة العامل املنقول بال�صركة ولو قلت عن خم�ص �صنوات بحيث ل 
يزيد اأجره الأخري الذي تقا�صاه يف ال�صركة عن اأجره يف بداية عمله بها على 
اأ�صا�صا حل�صاب  40% ، واإذا زاد فال تدخل الزيادة يف ح�صاب الأجر الذي يتخذ 
الذي  زميله  من  اأف�صل  مركز  يف  يكون  ل  حتى  وذلك  التقاعدية  امل�صتحقات 
اإعمال القيد امل�صار  جتاوزت مدة خدمته بال�صركة اخلم�ص �صنوات من خالل 
اإليه وهو ما ل يبتغيه اأو يق�صده امل�صرع من وراء اإعمال ن�ص املادة )25( �صالف 

الذكر .   

ملا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق اأنه مت نقل املعرو�صة حالته من 
ومت  2008/10/1م  بتاريخ    ............ �صركة  اإىل   ............ العامة  املديرية 
اأن مدة عمله  اأي   ، 2009/2/6م  اعتبارا من  التقاعد  �صن  ببلوغ  اإنهاء خدمته 
بال�صركة مل جتاوز 6 �صهور ، ومن ثم فاإنه ويف �صوء ما �صلف بيانه يكون  الأجر 
الذي يتخذ اأ�صا�صاً يف ح�صاب امل�صتحقات التقاعدية للمعرو�صة حالته هو اآخر 
اأجر اأ�صا�صي تقا�صاه من ال�صركة �صريطة  األ يزيد عن اأجره يف بداية عمله بها 

على %40. 

وحيث اأن الثابت من الأوراق اأن الأجر الأ�صا�صي للمعرو�صة حالته عند 
بداية عمله بال�صركة يف 2008/10/1 يبلغ مقدار )..........( ريال عماين ، وبلغ 
اأجره الأ�صا�صي عند نهاية عمله يف ال�صركة بتاريخ 2009/2/6م  مبلغا مقداره 
)..........( ريال عماين ، اأي اأن ن�صبة الزيادة يف اأجره الأ�صا�صي من تاريخ عمله 
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بال�صركة وحتى تاريخ انتهاء عمله بها مل تتجاوز  40% ، ومن ثم يعتد بالأجر 
الأ�صا�صي الأخري الذي يتقا�صاه من ال�صركة يف ح�صاب م�صتحقاته التقاعدية .

لذلك انتهى الراأي اإىل اأن الأجر الذي يتخذ اأ�صا�صاً يف ح�صاب امل�صتحقات 
التقاعدية للفا�صل / ......... املنقول من املديرية العامة .......... اإىل �صركة 
........... هو اآخر اأجر اأ�صا�صي تقا�صاه من ال�صركة ومقداره  )..........( ريال 

عمانى وذلك على النحو املبني تف�صيال بالأ�صباب .

فتوى رقم : )و �ش ق /م و/2010/1266/21م( بتاريخ 2010/7/19م

---------------------



قانون تنظيم 
وتخصيص قطاع 
الكهرباء والمياه 

المرتبطة به





الفتاوى القانونية الصادرة عن 
وزارة الشؤون القانونية

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�ساأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )3(

الفتوى الأوىل :

به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء  قطاع  وتخ�صي�ص  تنظيم  قانون  من   )1( املادة 
اأحكام  تطبيق  :«يف  اأن  على  تن�ص   2004/78 رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر 
هذا القانون تكون للعبارات والكلمات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ما 

مل يقت�ص �صياق الن�ص معنى اآخر:

الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به املن�صاأة مبوجب املادة 
)19( من هذا القانون.

حتويل : نقل كل اأو بع�ص الأ�صول واللتزامات من وزارة الإ�صكان والكهرباء 
واملياه اإىل خلف ما على النحو املحدد يف منهاج التحويل.

الكيان اخللف : اأي �صخ�ص يتم التحويل اإليه طبقاً ملنهاج التحويل ، وي�صمل 
ال�صركات املن�صو�ص عليها يف املادة )66( من هذا القانون.

واحلقوق  والعقود  املادية  الأ�صول  جميع   : املعنية  واللتزامات  الأ�صول 
التحويل مبا  تاريخ  واملياه يف  والكهرباء  الإ�صكان  بوزارة  املتعلقة  واللتزامات 
توليد  لغر�ص  ت�صتخدم  والتي  وغريهم  املحولني  املوظفني  عمل  عقود  فيها 
املياه  اأو لغر�ص  بها  التزويد  اأو  توزيعها  اأو  التحكم فيها  اأو  نقلها  اأو  الكهرباء 
باأغرا�ص  يتعلق  ما  ت�صمل  ول   ، ذاك  اأو  الغر�ص  بهذا  يتعلق  ما  اأو   ، املرتبطة 

الإ�صكان اأو املياه غري املرتبط .

والكهرباء  الإ�صكان  بوزارة  عاماًل  يكون  عماين  موظف  كل   : املحول  املوظف 
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ملنهاج  اأي كيان خلف طبقاً  اإىل  التحويل ينقل  لتاريخ  ال�صابق  اليوم  واملياه يف 
التحويل.

منهاج التحويل : املنهاج الذي تقرره وتنفذه وتعدله وزارة القت�صاد الوطني 
طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك لأغرا�ص التحويل اإىل الكيان اخللف.

قطاع  بتنظيم  الهيئة  :"تخت�ص  اأنه  على  القانون  ذات  من   )2( املادة  وتن�ص 
الكهرباء واملياه املرتبطة به يف �صلطنة عمان وفقاً لأحكام هذا القانون.«

وتن�ص املادة )3( من ذات القانون على:"تكون كل من الأن�صطة التالية خا�صعة 
للتنظيم وت�صري عليها اأحكام هذا القانون:

توليد الكهرباء اأو نقلها اأو توزيعها اأو ت�صديرها اأو ا�صتريادها اأو - أ
التزويد بها.

توليد الكهرباء املرتبطة بالتحلية.- ب

توليد الكهرباء القائم مع التحلية يف ذات املوقع.- ت

ت�صغيل نظام حتكم مركزي.- ث

تطوير الربط الدويل اأو ت�صغيله اأو القيام بهما معاً.- ج

املن�صو�ص - ح واملياه  الطاقة  ل�صراء  العمانية  لل�صركة  املحددة  املهام 
عليها يف هذا القانون.«

مبا�صرة  �صخ�ص  لأي  يجوز  :"ل  اأنه  على  القانون  ذات  من   )4( املادة  وتن�ص 
بدون  ال�صابقة  املادة  عليها يف  املن�صو�ص  للتنظيم  اخلا�صعة  الأن�صطة  اأي من 
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الن�صاط  مبا�صرة  ويجب   ، الهيئة  من  بذلك  اإعفاء  اأو  رخ�صة  على  احل�صول 
املرخ�ص به مبعرفة املرخ�ص له وفقا لل�صروط واملدد وال�صوابط الواردة بهذا 

القانون وطبقا ملا ورد بالرخ�صة اأو بالإعفاء "

وتن�ص املادة )92( من ذات القانون اأنه :"على وزارة القت�صاد الوطني تنفيذ 
منهاج التحويل خالل مدة لتزيد على �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�صر هذا القانون 
يف اجلريدة الر�صمية ويجوز لها مد هذه املدة مبا ل يزيد على ثالثة اأ�صهر "

على  القانون  هذا  يوؤثر  :"ل  اأنه  على  القانون  ذات  من   )136( املادة  وتن�ص 
اخت�صا�صات ومهام وزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه ، املتعلقة بالإ�صكان ، وقطاع 
اإمداد املياه ، وذلك مع عدم الإخالل باملهام والخت�صا�صات املقررة لهذه الوزارة 

املتعلقة باملياه املرتبطة وفقا لأحكام هذا القانون "

وتن�ص املادة )137( من ذات القانون على اأن :"تتحول حقوق توظيف كل من 
من  اعتباراً  التحويل  منهاج  يف  املحدد  اخللف  الكيان  اإىل  املنتقلني  املوظفني 
تاريخ التحويل ويلتزم هوؤلء املوظفون مبا ي�صدره الكيان اخللف من لوائح 

وظيفية "

كما تن�ص املادة الأوىل من املر�صوم ال�صلطاين رقم 2007/92 باإن�صاء هيئة عامة 
للكهرباء واملياه وتعيني رئي�ص لها على اأن :"تن�صاأ هيئة عامة للكهرباء واملياه 
توؤول اإليها ، من وزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه ، الخت�صا�صات واملخ�ص�صات 
اإليها ، بذات درجاتهم املالية  واملوجودات املتعلقة بالكهرباء واملياه ، كما ينقل 
اإليها.  امل�صار  بالوزارة  واملياه  الكهرباء  جمال  يف  العاملني  املوظفني  جميع   ،

وي�صدر ببيان نظام الهيئة واإدارة �صوؤونها مر�صوم �صلطاين "

وكما تن�ص املادة )1( من نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه  ال�صادر باملر�صوم 
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ال�صلطاين رقم 2009/58 على اأنه : » يف تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات 
والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ص �صياق الن�ص معنى 

اآخر:

الهيئة: الهيئة العامة للكهرباء واملياه.

وتن�ص املادة )4( من ذات النظام على اأنه : »للهيئة يف �صبيل حتقيق اأهدافها، 
ممار�صة كافة ال�صالحيات وخا�صة الآتي:

اإن�صاء وت�صغيل و�صيانة حمطات و�صبكات مياه ال�صرب يف قطاع املياه غري   -1
دون  وذلك   ، كفاءتها  رفع  على  والعمل   ، ال�صلطنة  اأنحاء  جميع  يف  املرتبط 

الإخالل بال�صوابط وال�صرتاطات واملعايري البيئية املعمول بها يف ال�صلطنة .

2- اإ�صدار اللوائح املنظمة لقطاع املياه غري املرتبط .

قطاع  يف  املختلفة  الأن�صطة  ممار�صة  ومعايري  وا�صرتاطات  �صوابط  و�صع   -3
الإخالل  ، وذلك دون  الالزمة لذلك  الرتاخي�ص  واإ�صدار  املرتبط  املياه غري 

بال�صوابط وال�صرتاطات واملعايري البيئية املعمول بها يف ال�صلطنة .

4- اعتماد ومراقبة املوا�صفات الفنية للمواد واملعدات والأدوات امل�صتخدمة يف 
قطاع املياه غري املرتبط .

5- اعتماد املوا�صفات القيا�صية ملياه ال�صرب املنتجة من خالل قطاع املياه غري 
املرتبط ومراقبة �صالحيتها .

6- اإبرام العقود الالزمة ل�صراء مياه ال�صرب واإدارة قطاع املياه غري املرتبط .

، واإجراء  املياه غري املرتبط  املتعلقة بقطاع  التقارير والإح�صاءات  اإعداد   -11
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هيئة  مع  التن�صيق  بعد  به  املرتبطة  الكهرباء  بقطاع  املتعلقة  الإح�صاءات 

التنظيم .

13- تنفيذ �صيا�صة احلكومة التي يقرها جمل�ص الوزراء ب�صاأن تخ�صي�ص قطاع 
الكهرباء واملياه املرتبطة به بعد التن�صيق مع وزارتي املالية والقت�صاد الوطني 

14- اقرتاح �صيا�صة تخ�صي�ص قطاع املياه غري املرتبط بعد التن�صيق مع وزارتي 
جمل�ص  اإىل  ورفعها  هيكلته  اإعادة  برامج  واإعداد  الوطني  والقت�صاد  املالية 

الوزراء.

6-مبا�صرة اخت�صا�صات الأمانة الفنية للجنة الوزارية للتخ�صي�ص املن�صو�ص 
عليها يف البنود )اأ  ، د ، و ، ز، ح ، ط ، ى( من املادة )8( من قانون التخ�صي�ص 

فيما يتعلق بتخ�صي�ص قطاع املياه غري املرتبط .

16- العمل على تر�صيد ا�صتهالك الطاقة الكهربائية، وذلك من خالل و�صع 
التنظيم  هيئة  مع  ب�صاأنها  التن�صيق  بعد  لذلك  املنظمة  واملعايري  ال�صوابط 

واجلهات احلكومية املعنية.

17- العمل على مراجعة �صوق الكهرباء للتعرف على مدى ا�صتعداده ملزيد من 
التحرر، وذلك بالتن�صيق مع هيئة التنظيم ووفقا لالإجراءات املن�صو�ص عليها 

يف القانون.

اإدارتهما مركزيا  تتم  واملياه كانت  الكهرباء  اأن مرفقي  الن�صو�ص  ومفاد هذه 
واملياه  والكهرباء  الإ�صكان  وزارة   - الإ�صكان  وزارة  قبل  من  مبا�صرة  بطريقة 
وقتئذ - حتى �صدور قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة 
2004/8/1م  من  اعتباراً  به  والعمل   2004/78 رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  به 
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واإن�صاء هيئة عامة للكهرباء واملياه باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2007/92 والعمل 
قطاع  وتخ�صي�ص  تنظيم  قانون  ب�صدور  اأنه  اإذ   ، 2007/9/9م  من  اعتبارا  به 
املرتبطة  واملياه  الكهرباء  قطاع  تخ�صي�ص  مت  به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء 
، ت�صمى  راأ�ص مالها للحكومة  اململوك  ال�صركات  ، وذلك بتحديد عدد من  به 
وت�صدير  وتوزيع  ونقل  توليد  اأن�صطة  مبزاولة  اإليها  عهد   ، اخللف  الكيانات 
مع  اأو  بالتحلية  املرتبطة  الكهرباء  وتوليد  بها  والتزويد  الكهرباء  وا�صترياد 
 ، وت�صغيله  الدويل  الربط  وتطوير  مركزي  نظام  وت�صغيل  املوقع  يف  التحلية 
وغري ذلك من الأن�صطة اخلا�صعة للتنظيم مبوجب اأحكام هذا القانون ، وقد 
ق�صت اأحكامه باأيلولة جميع الأ�صول املادية والعقود واحلقوق املتعلقة بوزارة 
ت�صتخدم  التي  املحولني،  املوظفني  عقود  فيها  مبا  واملياه  والكهرباء  الإ�صكان 
يف اأغرا�ص توليد اأو نقل اأو توزيع الكهرباء اأو التحكم فيها اأو التزويد بها اأو 
اأجل  الكيانات اخللف خالل  اإىل تلك   ، به  املرتبطة  باملياه  يتعلق  اآخر  لغر�ص 
�صتة  ومدته  التحويل  مبنهاج  للعمل  املحدد  الأجل  وهو   ، 2005/5/1م  غايته 
اأ�صهر حت�صب من تاريخ ن�صر القانون املذكور يف اجلريدة الر�صمية الذي اأجاز 
اإطار هذا التنظيم  اأخرى ، ويف  اأ�صهر  امل�صرع متديده مبا ل يزيد على ثالثة 
خالل  من  تنظيمه  جمرد  يف  القطاع  بهذا  يتعلق  فيما  الدولة  دور  انح�صر 
اإليها من  امل�صار  الأن�صطة  اأٍي من  يريد مزاولة  ملن  الالزمة  الرتاخي�ص  منح 
الأ�صخا�ص ورقابة ومتابعة املرخ�ص لهم مبزاولتها من قبل هيئة عامة اأن�صئت 
لهذا الغر�ص ت�صمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ، واعتباراً 
من تاريخ العمل بهذا القانون مل يعد لوزارة الإ�صكان اأية اخت�صا�صات تتعلق 
بقطاع الكهرباء ، الأمر الذي اأف�صحت عنه عبارة ن�ص املادة )136( منه بالن�ص 
على اأنه ل اأثر لأحكام هذا القانون على اخت�صا�صات وزارة الإ�صكان والكهرباء 

واملياه املتعلقة بالإ�صكان وقطاع اإمداد املياه، واملياه املرتبطة وفقا لأحكامه.
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عامة  هيئة  باإن�صاء   2007/92 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  ب�صدور  فاإنه  وكذلك 
اخت�صا�صات  اأحكامه  مبوجب  اآلت  لها  رئي�ص  وتعيني  واملياه  للكهرباء 
وخم�ص�صات وزارة الإ�صكان وموجوداتها املتعلقة بالكهرباء واملياه ونقل جميع 
املوظفني العاملني بها يف جمال الكهرباء واملياه اإىل الهيئة املذكورة ،  والتي مل 
يعد لوزارة الإ�صكان منها يف تاريخ العمل مبنهاج التحويل ، ح�صبما �صبق بيانه 
، اإل ما يتعلق بقطاع اإمداد املياه ، وهو ما اأف�صحت عنه عبارة ن�ص املادة )4( 
من نظام تلك الهيئة ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2009/58 والتي حددت 
اخت�صا�صات تلك الهيئة ، حيث يبني من ا�صتقراء ن�صو�صها اأن الهيئة املذكورة 
�صارت القوامة على مرفق املياه غري املرتبط ، مع اإ�صناد بع�ص الخت�صا�صات 
ذات ال�صلة بقطاع املياه املرتبط اإليها ، والتي كانت يف ال�صابق معقودة لكل من 
، ولي�ص من بني تلك الخت�صا�صات  الإ�صكان  الوطني ووزارة  وزارة القت�صاد 
ما يتعلق بتوليد الكهرباء ونقل وتوزيع وت�صدير وا�صترياد الكهرباء والتزويد 
قطاع  وتخ�صي�ص  تنظيم  قانون  لأحكام  اخلا�صعة  الأن�صطة  من  وغريها  بها 

الكهرباء واملياه املرتبطة به.

القانون  لأ�صخا�ص  قانونا  املعقودة  الخت�صا�صات  اأن  عليه  امل�صتقر  اإن  وحيث 
العام تقابل الأهلية بالن�صبة لالأفراد ، فللم�صرع ح�صريا بيان حدودها ومداها 
لتلك  يجوز  ثم فال  ، ومن  القانوين  ونظامها  اإن�صائها  �صند  وذلك مبوجب   ،
الأ�صخا�ص التنازل عنها اأو النتقا�ص منها اإل يف احلدود التي يبينها امل�صرع ، 
كما ل يجوز لها جتاوز احلدود واملدى الذي ر�صمه امل�صرع لتلك الخت�صا�صات 

وال�صالحيات انحرافا منها عن الأهداف التي اأن�صئت لأجلها .

وبناء على ما تقدم ، ومن حيث اإن الهيئة العامة للكهرباء واملياه مبوجب املر�صوم 
رقم 2009/58  ال�صلطاين  واملر�صوم  باإن�صائها  ال�صادر  رقم 2007/92  ال�صلطاين 
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باإ�صدار نظامها ، ل تخت�ص مبزاولة اأٍي من الأن�صطة اخلا�صعة للتنظيم مبوجب 
اأحكام قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ، ومنها اأن�صطة 
توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ، ومن ثم فال ي�صوغ لها قانوناً اإن�صاء اأية حمطات 
حتقيقاً لهذه الأغرا�ص ، وبالتبعية ل يجوز لها اإبرام اأية ت�صرفات قانونية تهدف 

اإىل حتقيق ذلك .

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم اخت�صا�ص الهيئة العامة للكهرباء واملياه بالتوقيع 
على اتفاقية حق انتفاع على قطعة اأر�ص ........................ لإن�صاء حمطة 

كهرباء عليها.

فتوى رقم : )و �ش ق /3/58/اأ/12/ 2011/49م بتاريخ 2011/1/5م(

---------------------

فتاوى المادة رقم )25(

به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء  قطاع  وتخ�صي�ص  تنظيم  قانون  من   )19( املادة 
تن�صاأ مبقت�صى   «  : اأنه  ال�صلطاين رقم 2004/78 تن�ص على  باملر�صوم  ال�صادر 
مقرها  يكون  به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء  قطاع  لتنظيم  هيئة  القانون  هذا 

حمافظة م�صقط ». 

بال�صخ�صية  الهيئة  تتمتع   »: اأنه  على  القانون  ذات  من   )20( املادة  وتن�ص 
الثابتة  العتبارية وال�صتقالل املايل والإداري ويكون لها حق متلك الأموال 

واملنقولة الالزمة لتحقيق اأهدافها ، وتعترب اأموالها اأموال عامة ».

اأنه :« فيما عدا ما ورد ب�صــاأنه ن�ص  وتن�ص املادة ) 21( من هذا القانون على 
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واملوؤ�ص�صات  الهيئات  نظام  لأحكام  الهيئة  تخ�صع  ل   ، القانون  هذا  يف  خا�ص 
العامة امل�صار اإليه اأو غريه من القوانني والنظــم التي تطبق يف �صاأن الهيـئات 

العامة اأو املوؤ�صـ�صات العـامة اأو الوحدات احلكومية ».

كما تن�ص املادة )23( منه على اأنه :« يجوز للهيئة اإ�صدار لوائح تخ�ص اأعمال 
املوا�صفات  جميع  ومراعاة  املعنية  اجلهات  مع  التن�صيق  بعد  وذلك  الطرق 

الكهربائية العمانية». 

وتن�ص املادة )25( من القانون امل�صار اإليه على اأنه :«تخت�ص الهيئة بالآتي :

تنفيذ ال�صيا�صة العامة لقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به وتنفيذ - 1
لأحكام  وفقاً  للتنظيم  اخلا�صعة  الأن�صطة  ب�صاأن  الدولة  �صيا�صة 

هذا القانون .

اإعداد الربامج واخلطط الالزمة لتطوير ال�صيا�صة العامة لقطاع - 2
الكهرباء واملياه املرتبطة به يف �صلطنة عمان .

الإعفاءات - 3 على  واملوافقات   ، واإلغاوؤها  وتعديلها  الرخ�ص  اإ�صدار 
الإعفاءات  وحاملي  لهم  املرخ�ص  واإلزام  بها  اللتزام  ومتابعة 

بتنفيذ واجباتهم املقررة يف هذا القانون.

الأن�صطة - 4 من  ن�صاط  لكل   بالن�صبة  للرتخي�ص  منوذج  اإعداد 
اخلا�صعة للتنظيم التي ت�صري عليها اأحكام هذا القانون .

اتخاذ اإجراءات تنفيذ اللتزامات النا�صئة عن التفاقيات الدولية - 5
عمان  �صلطنة  تكون  التي  به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء  جمال  يف 

طرفاً فيها.
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.......................................................................
.......

�صركة  �صبكات  تو�صعات  اإنفاق متويل  لوائح حتدد كيفية  اإ�صدار   -11
كهرباء  �صركة  التزام  مدى  ومراقبة  الريفية  املناطق  كهرباء 
................................    . املناطق الريفية بهذه اللوائح 

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

15-  اإ�صدار اللوائح والقرارات التي يخولها القانون اإ�صدارها . 

وتن�ص املادة )40( من ذات القانون على اأنه :« ت�صكل الهيئة من ثالثة اأو خم�صة 
اأع�صاء ي�صدر بتعيينهم قرار من جمل�ص الوزراء وذلك بناء على تر�صيح وزارة 
ثالث  ملدة  الوطني  القت�صاد  وزارة  مع  بالتن�صيق  واملياه  والكهرباء  الإ�صكان 

�صنوات يجوز جتديدها».

قانون  لأحكام  الهيئة  :«تخ�صع  اأنه  على  القانون  هذا  من   )53( املادة  وتن�ص 
الرقابة املالية للدولة امل�صار اإليه.......«

وتن�ص املادة )54( من القانون امل�صار اإليه اإىل اأنه:« تتكون موارد الهيئة من : 

الر�صوم ال�صنوية التي تفر�صها الهيئة مقابل الرخ�ص التي ت�صدرها .- أ

وفقاً - ب توؤديها  التي  اخلدمات  مقابل  الهيئة  تتقا�صاها  التي  الر�صوم 
لأحكام هذا القانون« .     

كما تن�ص املادة )56( من القانون على اأنه :«تعفى الهيئة من جميع ال�صرائب 
والر�صوم«  .



- 321 -

قوانين األراضي والعقارات
وتن�ص املادة )119( منه على اأنه :«يجوز اأن يت�صمن القرار ال�صادر من الهيئة 

املن�صو�ص عليه يف املادة )116( من هذا القانون الإلزام مبا ياأتي :

الغرامة التي تراها الهيئة منا�صبة .. أ

تعوي�صات لالأ�صخا�ص املتاأثرين من وقوع املخالفة املعنية باملقدار ويف . ب
الأوقات التي حتددها الهيئة يف القرار.   

وتن�ص املادة )148( من القانون امل�صار اإليه على اأن :«ي�صدر وزير العدل بناء 
على طلب وزير القت�صاد الوطني قرارا مبنح موظفي الهيئة الذين تر�صحهم 
القانون واللوائح والقرارات  اأحكام هذا  �صفة ال�صبطية الق�صائية يف تطبيق 

املنفذة له ».

قطاع  وتخ�صي�ص  تنظيم  قانون  اأحكام  مبوجب  اأنه  الن�صو�ص  هذه  ومفاد 
الكهرباء  قطاع  لتنظيم  هيئة  اأن�صئت  اإليه  امل�صار  به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء 
واملياه  الكهرباء  لقطاع  العامة  ال�صيا�صة  تنفيذ  تتوىل  به  املرتبطة  واملياه 
املرتبطة به وتنفيذ �صيا�صة الدولة ب�صاأن الأن�صطة اخلا�صعة للتنظيم واإ�صدار 
ال�صخ�صية  ومنحت   ، الإعفاءات  على  واملوافقات  واإلغائها  وتعديلها  الرخ�ص 
العتبارية وال�صتقالل الإداري واملايل وحق متلك الأموال الثابتة واملنقولة ، 
واأ�صفى امل�صرع على اأموالها �صفة املال العام ، واأحلها من اخل�صوع لأحكام نظام 
�صوؤونها وت�صريف  واإدارة  اأعمالها  بتنظيم  ، وعهد  العامة  واملوؤ�ص�صات  الهيئات 
اأمورها اإىل اأع�صاء ي�صدر بتعيينهم قرار من جمل�ص الوزراء املوقر وفقا لن�ص 
املادة )40( منه وخولها حق اإ�صدار الرخ�ص وتعديلها واإلغائها واإ�صدار اللوائح 
والقرارات املت�صلة بقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به على النحو الوارد باملادة 
25 منه ، ومنحها حق فر�ص الر�صوم والغرامات والتعوي�صات ، وقرر اإعفاءها 
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وخول  للدولة  املالية  الرقابة  لقانون  واأخ�صعها   ، وال�صرائب  الر�صـــوم  من 
موظفيها  الذين تر�صحهم الهيئة �صفة ال�صبطية الق�صائية وفقا لن�ص املادة 

)148( منه .

التكييف القانوين ال�صحيح لل�صخ�ص املعنوي  اأن  امل�صتقر عليه  اإن  ومن حيث 
مبا  يرتبط   ، عدمه  من  العامة  العتبارية  الأ�صخا�ص  من  اعتباره  ومدى 
يتوافر له من مقومات وما يتمتع به من �صلطات اأو مكنات وفق اأحكام القانون 
، وملا كان  اأو اخلا�ص  العام  القانون  اأحد فرعي  ، ومدى مبا�صرته لن�صاطه يف 
البني من فحوى الن�صو�ص �صالفة الذكر اأن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه 
املرتبطة به قد منحها امل�صرع �صخ�صية اعتبارية م�صتقلة وجعلها القوامة على 
مرفق عام هو مرفق الكهرباء واملياه املرتبطة به ، و�صبغ اأموالها ب�صبغة املال 
�صلطة  ، وخولها  ال�صبغة من حماية وح�صانة  ت�صتلزمه هذه  ما  بعموم  العام 
فر�ص الر�صوم واإ�صدار الرخ�ص الالزمة ملمار�صة الأن�صطة التي تدخل يف نطاق 
تطبيق قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ، واإ�صدار 
اللوائح والقرارات املنفذة له لت�صيري املرفق العام الذي تقوم عليه فاإن الهيئة 
تكون قد جمعت بني مقومات الأ�صخا�ص العتبارية العامة و�صلطاتها ومنحت 
ق�صطا وافرا من امتيازات ال�صلطة العامة ومكناتها مبا ي�صفي عليها دون ريب 

طبيعة ال�صخ�ص العتباري العام.

نظام  لأحكام  الهيئة  خ�صوع  عدم  من  امل�صرع  قرره  ما  تقدم  مما  ينال  ول 
املنظمة  للوائحها  وو�صعها  املايل  القانون  واأحكام  العامة  واملوؤ�ص�صات  الهيئات 
لأعمالها وموظفيها دون التقيد بالقواعد والنظم احلكومية ، اإذ ل يعني ذلك 
�صوى رغبة امل�صرع يف حترير الهيئة من ربقة  هذه الأحكام لتكون اأ�صد حتررا 
وفعالية يف ت�صيري املرفق الذي تقوم عليه دون اأن يوؤدي ذلك اإىل انح�صار �صفة 
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من  للهيئة  توافر  ملا  ذلك  ملنافاة  عنها  العامة  العتبارية  الأ�صخا�ص  وطبيعة 
مقومات وخ�صائ�ص و�صلطات وامتيازات الأ�صخا�ص العتبارية العامة وفق ما 

�صلف بيانه.

وحيث اإن الفقرة )4( من اخت�صا�صات وزارة الإ�صكان الواردة بامللحق رقم )1( 
املرفق باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/3 تن�ص على :« تخ�صي�ص الأرا�صي التي 
حتتاجها وحدات اجلهاز الإداري للدولة واملوؤ�ص�صات والهيئات العامة وغريها 

من الأ�صخا�ص العتبارية العامة لأداء مهامها« .

ومفاد ذلك اأن اخت�صا�ص وزارة الإ�صكان بتخ�صي�ص الأرا�صي ي�صمل جميع ما 
يندرج حتت و�صف الأ�صخا�ص العتبارية العامة ، وملا كانت هيئة تنظيم قطاع 
الكهرباء واملياه املرتبطة به تندرج �صمن الأ�صخا�ص العتبارية العامة وفقا ملا 
�صلف بيانه ، فاإنه يتعني اإقرار حق هذه الهيئة يف تخ�صي�ص قطعة اأر�ص لبناء 

مكاتب لها .

لذلك انتهى الراأي اإىل اأن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به تعد 
من الأ�صخا�ص العتبارية العامة ومن ثم يحق لها احل�صول على قطعة اأر�ص 

لبناء مكاتب لها .

فتوى رقم )  و �ش ق /م و/2009/867/1/8  ( بتاريخ 2009/5/24م

---------------------
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فتاوى المادة رقم )42(

به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء  قطاع  وتخ�صي�ص  تنظيم  قانون  من   )19( املادة 
ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2004/78 تن�ص على اأنه :«تن�صاأ مبقت�صى هذا 
القانون هيئة لتنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به يكون مقرها حمافظة 

م�صقط« .

بال�صخ�صية  الهيئة  تتمتع   »: اأنه  على  القانون  ذات  من   )20( املادة  وتن�ص   
الثابتة  العتبارية وال�صتقالل املايل والإداري ويكون لها حق متلك الأموال 

واملنقولة الالزمة لتحقيق اأهدافها ، وتعترب اأموالها اأمواًل عامة«.

 وتن�ص املادة )25( من هذا القانون على اأنه  :« تخت�ص الهيئة بالآتي :

 1ـ تنفيذ ال�صيا�صة العامة لقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به وتنفيذ �صيا�صة 
الدولة ب�صاأن الأن�صطة اخلا�صعة للتنظيم وفقاً لأحكام هذا القانون

 2ـ ..........................................................................«

ع�صواً  يعني  فيمن  ي�صرتط   »: اأنه  على  القانون  ذات  من   )42( املادة  وتن�ص 
بالهيئة :

 1ـ ....... 2ـ.........

3ـ األ يكون موظفاً حكومياً باأية �صفة اأو عاماًل لدى اأحد امل�صاركني يف القطاع.

 4ـ ................................................................ ». 

اأن امل�صرع منح  هيئة تنظيم قطاع الكهرباء  وي�صتفاد من الن�صو�ص املتقدمة 
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على  والإداري  املايل  وال�صتقالل  العتبارية  ال�صخ�صية  به  املرتبطة  واملياه 
على  واأ�صبغ   ، مبهامها  وال�صطالع  اأهدافها  حتقيق  من  ميكنها  الذي  النحو 
وناط   ، اأجلها  من  املخ�ص�صة  للمهمة  توازياً  العامة  الأموال  �صفة  اأموالها 
�صائر  يف  به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء  لقطاع  العامة  ال�صيا�صة  تنفيذ  بالهيئة 
الأن�صطة التي عني القانون بتنظيمها ، كما حدد امل�صرع بوجه القطع ال�صروط 
الواجب توافرها فيمن يعني ع�صواً بالهيئة ومن بينها األ يكون الع�صو موظفاً 

حكومياً باأية �صفة اأو عاماًل لدى اأحد امل�صاركني يف القطاع.

تنظيم قطاع  هيئة  اأن  اإىل  انتهى  قد  القانونية  ال�صوؤون  وزارة  اإفتاء  كان  ملا  و 
م�صتقلة  معنوية  �صخ�صية  امل�صرع  منحها  قد  ؛  به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء 
وجعلها قوامة على تنظيم مرفق عام هو الكهرباء واملياه املرتبطة به ، و�صبغ 
اأموالها ب�صبغة املال العام بعموم ما ت�صتلزمه هذه ال�صبغة من حماية وح�صانة 
تراخي�ص  كمنح  اأهدافها  حتقيق  من  متكنها  و�صلطات  حقوق  خولها  كما   ،
اإليه  امل�صار  القانون  اأحكام  تطبيق  نطاق  يف  تدخل  التي  الأن�صطة  ممار�صة 
ت�صيريا للمرفق الذي تقوم عليه ، ملا كان ذلك ـ فاإن الهيئة تكون قد جمعت بني 
العامة و�صلطاتها بل ومنحت ق�صطا وافرا من امتيازات  مقومات الأ�صخا�ص 
العنا�صر  القانوين تلك  اإذ دخل يف عنا�صر كيانها   ، العامة ومكناتها  ال�صلطة 
املميزة لهذه الأ�صخا�ص ، واندرجت و�صائل ن�صاطها يف جن�ص تلك الو�صائل التي 
متار�ص هذه الأ�صخا�ص اأن�صطتها با�صتخدامها ، وذلك ما ي�صفى عليها ـ دون 
، على نحو يدخل معه موظفوها يف  العام  العتباري  ال�صخ�ص  ـ طبيعة  ريب 
وظائف  وم�صوؤوليات  مبهام  القيام  يتولون  الذين  العموميني  املوظفني  عداد 

عامة .

 ) فتوى رقم و �ش ق/م و /2009/867/1/8 بتاريخ 2009/5/24(.
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فتاوى المادة رقم )68(

الكهرباء  قطاع  وتخ�صي�ص  تنظيم  قانون  من   )  66( املادة  اأن  وحيث 
اأن  على  تن�ص   2004/78 رقم  ال�صلطانى  باملر�صوم  ال�صادر  به  املرتبطة  واملياه 

» تتوىل �صركة الكهرباء القاب�صة حمل اأ�صهم احلكومة فى ال�صركات الآتية :

 اأ - ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه )�ص .م . ع. م ( . 

ب - ال�صركة العمانية لنقل الكهرباء )�ص .م . ع. م ( . 

ج - �صركة الر�صيل للطاقة )�ص .م . ع. م ( . 

 « ..................، 

وتن�ص املادة )67(  على اأن :« تاأخذ ال�صركات املن�صو�ص عليها فى املادة   
املالية  ، ولوزارة  �صركة م�صاهمه عمانية مقفلة  �صكل  القانون  )66(  من هذا 
القانوين لأى من هذه  ال�صكل  تعديل  الوطني  القت�صاد  وزارة  بالتن�صيق مع 
ال�صركات ، وت�صمن وزارة املالية توفري التمويل الكايف الذى ميكن تلك ال�صركات 
من مبا�صرة ن�صاطها امل�صند اإليها مبوجب هذا القانون �صواء اأكان ذلك التمويل 
من وزارة املالية اأو من اأي م�صدر اأخر ب�صرط موافقة هذه الوزارة على ذلك ، 

وذلك كله طوال مدة ملكية هذه ال�صركات بالكامل للحكومة».

وتن�ص املادة )68 ( على اأن :  » يكون لكل �صركة من�صو�ص عليها فى 
الوزير  من  قرار  بت�صكيله  ي�صدر  اإدارة  جمل�ص  القانون  هذا  من    )66( املادة 

امل�صرف على وزارة املالية بعد موافقة جمل�ص الوزراء ».

 وتن�ص املادة )70 (  على اأن » ت�صرى اأحكام قانون ونظام املناق�صات احلكومية 



- 327 -

قوانين األراضي والعقارات
امل�صار اإليهما على كل ما جتريه �صركة الكهرباء القاب�صة ، وال�صركات املن�صو�ص 
عليها فى املادة )66 ( من هذا القانون من ت�صرفات ، طوال مدة ملكية هذه 
ال�صركات بالكامل للحكومة وذلك مع عدم الإخالل مبا ورد ب�صاأنه ن�ص خا�ص 

فى هذا القانون ومبا ل يتعار�ص معا اأحكامه » . 

  وتن�ص املادة )71(  على اأن » تخ�صع �صركة الكهرباء القاب�صة ، وجميع 
القانون  لأحكام  القانون  هذا  من    )66( املادة  فى  عليها  املن�صو�ص  ال�صركات 
اإليها وذلك طوال املدة التي تكون  املايل وقانون الرقابة املالية للدولة امل�صار 

فيها هذه ال�صركات مملوكة بالكامل للحكومة » 

ون�صت املادة )73( على اأن » ترفع �صركة الكهرباء القاب�صة موازنتها ال�صنوية 
وموازنات ال�صركات املن�صو�ص عليها فى املادة )66(  فى حينها اإىل وزارة املالية 
للمراجعة والعتماد ، ذلك طوال املدة التي تكون خاللها هذه ال�صركات اأو اأي 

منها مملوكة بالكامل للحكومة »

ملكية  على  رتب  امل�صرع  اأن  ال�صابقة  الن�صو�ص  جملة  من  وامل�صتفاد   
امل�صار  القانون  املادة 66 من  املن�صو�ص عليها فى  لل�صركات  بالكامل  احلكومة 
اإليه - والتى من بينها �صركة الر�صيل للطاقة - اأحكاما معينة واأخ�صعها لنظام 
قانوين خا�ص يربز هيمنة احلكومة عليها فقرر توىل �صركة الكهرباء القاب�صة 
- وهى �صركة م�صاهمة عمانية مقفلة مملوكه بالكامل للحكومة - حمل اأ�صهم 
 ، م�صاهمة عمانية مقفلة  �صركة  �صكل  تاأخذ  واأن  ال�صركات  احلكومة فى هذه 
واأعطى وزير املالية - بالتن�صيق مع وزارة القت�صاد الوطني- احلق فى تعديل 
التمويل  توفري  املالية  وزارة  ت�صمن  اأن  على  ال�صركات  لهذه  القانوين  ال�صكل 
الكايف الذى ميكن هذه ال�صركات من مبا�صرة ن�صاطها امل�صند اإليها مبوجب هذا 
القانون ، واأن ي�صدر بت�صكيل جمل�ص اإدارتها قرار من الوزير امل�صرف على وزارة 
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املناق�صات  ونظام  قانون  اأحكام  وت�صرى   ، الوزراء  جمل�ص  موافقة  بعد  املالية 
اأخ�صعها  كما   ، ت�صرفات  من  ال�صركات  هذه  جتريه  ما  كل  على  احلكومية 
لأحكام القانون املايل وقانون الرقابة املالية للدولة وتقوم هذه ال�صركات برفع 

موازناتها اإىل وزارة املالية للمراجعة والعتماد .

وموؤدى ما تقدم ولزمه اأن نقل ملكية هذه ال�صركات بطريق اخل�صخ�صة 
من احلكومة اإىل القطاع اخلا�ص كليا اأو جزئيا يحتم عدم خ�صوعها لالأحكام 
الواردة فى قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به �صالفة 
اإليها  اآلت  الذكر وخ�صوعها لقواعد اأخرى تتفق مع الطبيعة القانونية التي 

هذه ال�صركات بعد التخ�صي�ص . 

التخ�صي�ص  قانون  من   2 املادة  لن�ص  وفقا  التخ�صي�ص-  اإن  وحيث 
ال�صادر باملر�صوم ال�صلطانى رقم 2004/77 - يهدف اإىل  تنويع م�صادر الدخل 
اخلا�ص  للقطاع  املجال  واإف�صاح   ، للبالد  الإنتاجية  القاعدة  وتو�صيع  القومي 
 ، واملناف�صة  ال�صوق  ، وحتريك قوى  الوطني  القت�صاد  للم�صاهمة فى تطوير 
املوازنة  على  والإداري  املايل  العبء  وتخفي�ص  املوارد  ت�صغيل  كفاءة  وزيادة 
املطلوبة  الإ�صرتاتيجية  بال�صتثمارات  القيام  من  الدولة  ميكن  مما  العامة 
 ، بها  القيام  القطاع اخلا�ص  ي�صتطيع  التي ل  الأ�صا�صية  فى جمال اخلدمات 
وتنمية وتطوير �صوق راأ�ص املال ، وزيادة فر�ص ت�صغيل املواطنني فى القطاع 
والإدارية  الفنية  اخلربات  وجذب  الأجنبية  ال�صتثمارات  وت�صجيع  اخلا�ص 

والتكنولوجيا احلديثة .

وحيث اأنه ملا كانت هذه ال�صركات ت�صحى - بعد خ�صخ�صتها - �صركات 
ال�صركات  لأحكام  تخ�صع  فاإنها  للحكومة  بالكامل  مملوكة  غري  م�صاهمة 
باملر�صوم  ال�صادر  التجارية  ال�صركات  قانون  فى  عليها  املن�صو�ص  امل�صاهمة 
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ال�صلطانى رقم 74/4. 

تن�ص  اإليه  امل�صار  التجارية  ال�صركات  قانون  من   96 املادة  اأن  وحيث 
على اأن » تنتخب اجلمعية العامة العادية اأع�صاء جمل�ص الإدارة وفقا لأحكام 

القانون ونظام ال�صركة»

مقفلة  عمانية  م�صاهمة  �صركة  للطاقة  الر�صيل  �صركة  اإن  وحيث    
مملوكة بالكامل للحكومة فاإنها تخ�صع طوال مدة ملكيتها بالكامل للحكومة 
لالأحكام املن�صو�ص عليها فى قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه 
اإدارتها  بت�صكيل جمل�ص  اأن ي�صدر  بينها  والتى من  الذكر  �صالفة  به  املرتبطة 
، فاإذا  املالية بعد موافقة جمل�ص الوزراء  قرار من الوزير امل�صرف على وزارة 
املن�صو�ص  والإجراءات  للقواعد  وفقا  ال�صركة  هذه  ملكية  طبيعة  تغريت  ما 
عليها فى هذا القانون ومل تعد مملوكة بالكامل للحكومة فاإنها ت�صحى �صركة 
م�صاهمة تخ�صع ملا تخ�صع له ال�صركات امل�صاهمة من اأحكام املن�صو�ص عليها 
اإدارتها  اأن يتم ت�صكيل جمل�ص  التجارية والتى من بينها  ال�صركات  فى قانون 

بالنتخاب من اجلمعية العامة العادية وفقا لن�ص املادة 96 �صالفة الذكر .

ول ينال مما تقدم القول باأن قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء 
الإدارة  جمال�ص  ت�صكيل  اإعادة  مو�صوع  اإىل  يتطرق  مل  به  املرتبطة  واملياه 
املن�صو�ص  الأحكام  اأن  ذلك  ال�صركات  تلك  تخ�صي�ص  بعد  اخللف  لل�صركات 
عليها فى الف�صل الأول من الباب الثالث )الكيانات اخللف وملكيتها و�صكلها 
متهيدا  ال�صركات  هذه  هيكلة  اإعادة  مرحلة  جمموعها  فى  تنظم   ) القانوين 
بعدها  ال�صركات  هذه  تخ�صع  بطبيعتها  موؤقتة  مرحلة  وهى  خل�صخ�صتها 

للقواعد العامة املن�صو�ص عليها فى قانون ال�صركات التجارية .
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لذلك انتهى الراأى اإىل اأن ت�صكيل جمل�ص اإدارة �صركة الر�صيل للطاقة 
)�ص م ع م ( يكون طبقا لن�ص املادة )68(  من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع 
 ، للحكومة  بالكامل  ملكيتها  مدة  طوال  وذلك  به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء 
وطبقا لن�ص املادة )96(  من قانون ال�صركات التجارية بعد تخ�صي�ص ال�صركة 

املذكورة وذلك على النحو املبني بالأ�صباب . 

فتوى و �ش ق رقم/ م و / 45/ 1/ 2006/1111م بتاريخ 2006/9/4م  

---------------------

فتاوى المادة رقم )137(

واملياه  الكهرباء  قطاع  وتخ�صي�ص  تنظيم  قانون  من   )137( املادة 
املرتبطة به ال�صادر باملر�صوم ال�صلطانى رقم 2004/78 تن�ص على اأنه »تتحول 
حقوق توظيف كل من املوظفني املنتقلني اإىل الكيان اخللف املحدد يف منهاج 
التحويل اعتبارا من تاريخ التحويل ويلتزم هوؤلء املوظفون مبا ي�صدره الكيان 

اخللف من لوائح وظيفية ».

املنتقلني  املوظفني  �صاأن  فى  ي�صرى   ( اأنه  على   )  143  ( املادة  وتن�ص 
قانون العمل امل�صار اإليه وذلك اعتبارا من تاريخ التحويل وتطبق اأحكامه فيما 

يتعلق ب�صوؤونهم مبا يف ذلك املنازعات املتعلقة بالعمل (.

باأنها حقوق   « التوظيف  القانون حقوق  ( من هذا   1  ( املادة  وحددت 
الإ�صكان والكهرباء واملياه من م�صتحقات مالية  املنتقلني من وزارة  املوظفني 

وغريها مما يتعلق بالوظيفة �صاملة جميع احلقوق التي ترتبت فعال« .
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الذين  توظيف  حقوق  تتحول  اأن  تقدم  مما  امل�صتفاد  اأن  حيث  ومن    
اإىل  املوقرة  واملياه  والكهرباء  الإ�صكان  وزارة  من   2005  /  150 القرار  �صملهم 

�صركة م�صقط لتوزيع الكهرباء ) �ص.م.ع.م ( .

ولئحته  املدنية  اخلدمة  قانون  لأحكام  وفقا  املقرر  اأن  حيث  ومن   
للدول يف  الإداري  العمانيني بوحدات اجلهاز  املوظفني غري  التنفيذية عالج 
امل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية جمانا وفقا لالإمكانيات املتاحة والنظام املعمول 

به يف هذا ال�صاأن .

القرار  �صملهم  الذين  املوظفني  اأن  الأوراق  الثابت من  اأن  ومن حيث 
الوزاري رقم 150 / 2005 كانوا يعملون بوزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه املوقرة 
واملراكز  للم�صت�صفيات  املجاين  العالج  مبيزة  منهم  العمانيني  غري  ويتمتع 
تعترب من حقوق  �صك  بال  امليزة  واأن هذه  املتاحة  لالإمكانيات  وفقا  ال�صحية 
لهوؤلء  بتقدميها  الكهرباء  لتوزيع  م�صقط  �صركة  تلتزم  ثم  فمن  التوظيف 

املوظفني غري العمانيني املنتقلني اإليها .

اخلا�صة  العتبارية  الأ�صخا�ص  من  تعد  ال�صركة  هذه  اأن  حيث  ومن 
اخلا�صعة لأحكام قانون ال�صركات التجاريةواأن العاملني فيها حتكمهم العقود 
التي تربم معهم وقانون العمل العماين ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 35 / 
2003 فيما مل يرد ب�صاأنه ن�ص يف تلك العقود ،ومن ثم فاإن العاملني بال�صركة 
لي�صوا من املوظفني العموميني بالدولة وبالتايل ل يجوز لوزارة ال�صحة اأن 

تظلمهم مبظلة العالج املجاين املقرر للعاملني بالدولة .

املجاين  العالج  بتقدمي  ال�صركة  التزام  ول يغري ما تقدم من وجوب 
وفق النظم التي ت�صعها لهوؤلء املوظفني ، واأن تتحمل نفقاته وتبعاته وذلك 
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عمال باأحكام املادتني رقمي ) 137 ( ، ) 138 ( من قانون تنظيم وتخ�صي�ص 
مناذج  يف  �صداه  وجد  ما  وهو  اإليه  امل�صار  به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء  قطاع 
العمانيني  املوظفني غري  لإبرامها مع  املذكورة  ال�صركة  التي حررتها  العقود 

املنتقلني اإليها من وزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه املوقرة .

لذلك انتهى الراأي اإىل :

امل�صت�صفيات  املجاين يف  العالج  ال�صحة تقدمي  لوزارة  : ل يجوز  اأول 
الكهرباء  لتوزيع  م�صقط  ب�صركة  العاملني  العمانيني  لغري  ال�صحية  واملراكز 
وحدات  باإحدى  يعملون  الذين  املوظفني  من  لي�صوا  لكونهم   ،  ) �ص.م.ع.م   (
اجلهاز الإداري للدولة ، فال ي�صتظلون بالعالج املجاين املقرر لهوؤلء املوظفني 

بالدولة .

ثانيا : تلتزم ال�صركة املذكورة بتقدمي العالج املجاين للموظفني غري 
العمانيني واملنتقلني اإليها من وزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه وكذلك اأ�صرهم 
وتتحمل نفقات وتبعات هذا العالج تنفيذا ل�صحيح حكم القانون وذلك وفق ما 

تن�ص عليه لوائحها واأحكام العقود التي تربمها مع هوؤلء املوظفني .

فتوى رقم ) و �ش ق / م و / 7 / 1 / 1435 / 2005 ( بتاريخ 21 / 11 / 
2005م

---------------------

فتاوى المادة رقم )138(

الفتوى الأوىل :
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املادة 138 من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة 
به ال�صادر باملر�صوم ال�صلطانى رقم 2004/78 تن�ص على اأنه » مع عدم الإخالل 
باحلقوق واملزايا التي تقررها اللوائح املتعلقة ب�صوؤون املوظفني التي ت�صدرها 
�صركة الكهرباء القاب�صة اأو اأي من ال�صركات املن�صو�ص عليها فى املادة 66 من 
هذا القانون ليجوز اأن تقل احلقوق واملزايا الوظيفية للموظفني املنتقلني اإىل 
اأي من تلك ال�صركات عن مزاياهم وحقوقهم الوظيفية التي كانوا يتقا�صونها 

فى وزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه .......«.

وتن�ص املادة 139 من هذا القانون على اأنه »ا�صتثناء من اأحكام قانون 
باملادة  املذكورين  املوظفني  معاملة  ت�صتمر  اإليه  امل�صار  الجتماعية  التاأمينات 
احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�صات  قانون  باأحكام  ال�صابقة 
وفقا  التقاعدية  حقوقهم  وت�صوى  ا�صرتاكاتهم  وت�صدد  اإليه  امل�صار  العمانيني 
لأحكامه ويكون الكيان اخللف ملزما ب�صداد ا�صرتاكات املوظفني املنتقلني اإليه 
اإىل �صندوق املعا�صات واملكافاآت التي ت�صتمل على ح�صة املوظف املنتقل وح�صة 

الكيان اخللف » .

�صندوق  يلتزم   « اأنه  على  اإليه  امل�صار  القانون  145 من  املادة  وتن�ص    
بت�صوية  يلتزم  كما   ، املنتقلني  املوظفني  ا�صرتاكات  بتلقي  واملكافاآت  املعا�صات 
حقوقهم التقاعدية عند انتهاء خدمتهم طبقاً لأحكام قانون معا�صات ومكافاآت 
ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني وذلك مبراعاة اأحكام هذا القانون 

.«

 وتن�ص املادة 146 من هذا القانون على اأنه » يجب على الكيان اخللف 
�صروط  مبوجب  التوظيف  فى  حقه  اإليه  املنتقل  املوظف  على  يعر�ص  اأن 
التوظيف املتبعة لديه فى �صاأن املوظفني غري املنتقلني ، ويجوز التفاق بني 
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اأن ت�صرى فى �صاأنه هذه ال�صروط ، وفى  املوظف املنتقل والكيان اخللف على 
هذه احلالة تطبق اأحكام هذا التفاق مبا يرتتب على ذلك من اآثار  ».

واملزايا  احلقوق  بكفالة  عنى  امل�صرع  اأن  املتقدمة  الن�صو�ص  وموؤدى 
الوظيفية للموظفني املنقولني من وزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه اإىل �صركة 
الكهرباء القاب�صة اأو اأي من ال�صركات املن�صو�ص عليها فى املادة 66 من قانون 
بعدم  ، فق�صى  اإليه  امل�صار  املرتبطة  واملياه  الكهرباء  تنظيم وتخ�صي�ص قطاع 
جواز اأن تقل احلقوق واملزايا الوظيفية لهوؤلء املوظفني عن مزاياهم وحقوقهم 
املوظفني من  با�صتثناء هوؤلء  ، كما ق�صى  الوزارة  يتقا�صونها فى  كانوا  التي 
معاملتهم  ا�صتمرار  مقررا  الجتماعية  التاأمينات  قانون  لأحكام  اخل�صوع 
باأحكام قانون معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني 
املعا�صات  ل�صندوق  املوظفني  هوؤلء  ا�صرتاكات  ب�صداد  اخللف  الكيان  ملزما   ،
واملكافاآت ، وملزما هذا ال�صندوق بتلقي ا�صرتاكات املوظفني املنقولني وت�صوية 
حقوقهم التقاعدية ، عند انتهاء خدمتهم ، وفقاً لأحكام قانون املعا�صات امل�صار 
اإليه ومراعاة اأحكام قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة 
به ، كما اأوجب امل�صرع على الكيان اخللف اأن يعر�ص �صروط التوظيف املتبعة 
لديه فى �صاأن املوظفني غري املنقولني على املوظف املنقول وقرر جواز التفاق 
بني الكيان اخللف واملوظف على �صريان هذه ال�صروط فى �صاأنه على اأن تطبق 

اأحكام التفاق فى هذه احلالة مبا يرتتب على ذلك من اآثار . 

اأف�صل  تقاعدية  معاملة  �صمان  اإىل  رمى  امل�صرع  اأن  ذلك  ومقت�صى 
العمانية  ال�صركة  بينها  ومن  اإليها  امل�صار  ال�صركات  اإىل  املنقولني  للموظفني 
ل�صراء الطاقة واملياه - وذلك جتنبا لالإ�صرار بهم من جراء نقلهم اإىل اأي من 
هذه ال�صركات التي يخ�صع العاملون فيها - بح�صب الأ�صل - لقانون التاأمينات 
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الجتماعية وذلك مبا قرره من ا�صتمرار خ�صوع املنقولني اإليها لذات النظام 

التقاعدي الذى كان يظلهم قبل النقل. 

ترمى  بح�صبانها  العام  النظام  من  التاأميني  النظام  قواعد  كانت  وملا 
اإىل حتقيق م�صلحة اجتماعية بل واقت�صادية فى �صوء املبادئ املوجهة ل�صيا�صة 
الدولة واملن�صو�ص عليها فى النظام الأ�صا�صي ، وكان تنظيم الأحكام التي توؤدى 
اإىل حتقيق هذه امل�صلحة وحتديد اخلا�صعني لها مما ي�صتقل امل�صرع به تلبية 
لل�صرورة الجتماعية والقت�صادية التي تدعو اإىل ذلك ، فمن ثم تكون هذه 
الأحكام مبثابة احلدود التي ل يجوز بحال تعديلها اأو الختيار فيما بينها عند 
تعددها وتنوع موؤداها اإذ يخ�صع - حالتئذ - لكل نوع منها تلك الطوائف التي 

قرر امل�صرع ا�صتظاللها مبظلته ا�صتظالل وجوبيا ل خيار فيه . 

وبالبناء على ما تقدم وملا كان الثابت من الأوراق اأن املعرو�صة حالتهم 
من وزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه اإىل ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه 
وفقا لأحكام قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�صار 
اإليه فاإنه وفقا للمادة 139 من هذا القانون يجب ا�صتمرار معاملتهم باأحكام 
قانون معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ، ويجب 
املعا�صات  ل�صندوق  التقاعدي  النظام  فى  ا�صرتاكاتهم  حتويل  ال�صركة  على 

واملكافاآت . 

  ول يغري مما تقدم ورود ن�ص بالعقود املربمة مع املعرو�صة حالتهم 
بتطبيق قانون التاأمينات الجتماعية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطانى رقم 91/72 
وتعديالته ، اإذ اأنه ف�صال عما �صلف ذكره من اأن قواعد النظام التاأميني ومنها 
حتديد اخلا�صعني له من النظام العام التي ل يجوز تعديلها اأو اختيار اخل�صوع 
ملظلة اأخرى غري  املظلة التاأمينية التي يندرج ال�صخ�ص �صمن اخلا�صعني لها 
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والتى  الكيان اخللف  املتبعة لدى  التوظف  �صروط  اأن  البيان  فاإنه غنى عن   ،
اإليها جتد  اإليه وفقا حلكم املادة 146 امل�صار  يتم عر�صها على املوظف املنقول 
اإىل نظام تقاعدي  العمل دومنا تعد  حدها فيما يعد �صروطا متعلقة بعالقة 
غري الذى ن�ص امل�صرع على خ�صوع املوظف له لتباين طبيعة اأحكام هذا النظام 
عن طبيعة تلك ال�صروط ل �صيما التفاقي منها ف�صال عن اأن م�صدر احلق 
املوظف والكيان  العمل والتفاق بني  التوظف هو قانون  امل�صتمد من �صروط 
اآمرة وفى غريها من القواعد ، بينما م�صدر  اأتى به من قواعد  اخللف فيما 
احلق التاأميني هو النظام التاأميني الذى حدده امل�صرع دون غريه لتعلقه - كما 

�صلف بالنظام العام . 

حالتهم  املعرو�صة  معاملة  ا�صتمرار  وجوب  اإىل  الراأى  انتهى  لذلك 
احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد   ما  ومكافاآت  معا�صات  قانون  لأحكام  وفقا 
ا�صرتاكات  ب�صداد  واملياه  الطاقة  ل�صراء  العمانية  ال�صركة  ،والتزام  العمانيني 

هوؤلء املوظفني اإىل �صندوق املعا�صات واملكافاآت . 

فتوى رقم ) و �ش ق / م و / 2006/1201/1/21 م بتاريخ 2006/9/30م (.

---------------------

الفتوى الثانية :

واملياه  الكهرباء  قطاع  وتخ�صي�ص  تنظيم  قانون  من   )138( املادة 
اأنه »مع  املرتبطة به ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم )2004/78( تن�ص على 
عدم الإخالل باحلقوق واملزايا التي تقررها اللوائح املتعلقة ب�صوؤون املوظفني 
املن�صو�ص عليها  ال�صركات  اأي من  اأو  القاب�صة  الكهرباء  التي ت�صدرها �صركة 
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الوظيفية  واملزايا  احلقوق  تقل  اأن  يجوز  ل  القانون  هذا  من   )66( املادة  يف 
وحقوقهم  مزاياهم  عن  ال�صركات  تلك  من  اأي  اإىل  املنتقلني  للموظفني 
الوظيفية التي كانوا يتقا�صونها يف وزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه مبا يف ذلك 

رواتبهم وبدلتهم وذلك يف اليوم ال�صابق لتاريخ التحويل ».

وتن�ص املادة )143( من ذات القانون على اأنه » ي�صري يف �صاأن املوظفني 
اإليه وذلك اعتبارا من تاريخ التحويل ، وتطبق  املنتقلني قانون العمل امل�صار 
اأحكامه فيما يتعلق ب�صوؤونهم مبا يف ذلك املنازعات املتعلقة بالعمل ، فيما عدا 
املنازعات املتعلقة بحقوقهم التقاعدية فتخت�ص بها حمكمة الق�صاء الإداري » .

باملر�صوم  ال�صادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )151( املادة  وتن�ص 
ال�صلطاين رقم )2004/120( - الذي عمل به اعتبارا من 2006/1/1م - على اأنه 
» ي�صتحق املوظف املعني بغري طريق التعاقد عند انتهاء خدمته منحة بواقع 
اأ�صهر بالن�صبة  اأق�صى ع�صرة  راتب �صهر عن كل �صنة من �صنوات خدمته بحد 
ل�صاغلي وظائف الدرجات من » اأ حتى ال�صاد�صة » واثني ع�صر �صهرا بالن�صبة 

ل�صاغلي وظائف الدرجات من » ال�صابعة حتى الرابعة ع�صرة » .

 ، املوظف  يتقا�صاه  كان  راتب  اآخر  اأ�صا�ص  على  املنحة  هذه  وحت�صب 
وبحيث ل جتاوز قيمتها اثني ع�صر األف ريال .

ول ي�صتحق املوظف املنحة امل�صار اإليها يف احلالت الآتية : ................ 

تنظيم  قانون   - مبوجب  قرر  قد  امل�صرع  اأن  الن�صو�ص  هذه  من  وي�صتفاد 
اإليه - ميزة للموظفني  امل�صار  به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء  وتخ�صي�ص قطاع 
الكهرباء  �صركة  اإىل  )�صابقا(  واملياه  والكهرباء  الإ�صكان  وزارة  من  املنتقلني 
القاب�صة اأو اأي من ال�صركات املن�صو�ص عليها يف املادة )66( من هذا القانون 
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، موؤداها اأنه ل يجوز اأن تقل حقوقهم ومزاياهم الوظيفية يف تلك ال�صركات 
الإ�صكان  وزارة  يف  يتقا�صونها  كانوا  التي  الوظيفية  وحقوقهم  مزاياهم  عن 
والكهرباء واملياه مبا يف ذلك رواتبهم وبدلتهم وذلك يف اليوم ال�صابق لتاريخ 
التحويل ، كما اأنهم �صيخ�صعون - فيما يتعلق ب�صوؤونهم - لأحكام قانون العمل 
با�صتثناء  بالعمل  املتعلقة  املنازعات  ذلك  يف  مبا  التحويل  تاريخ  من  اعتبارا 
التقاعدية فتخت�ص بها حمكمة الق�صاء الإداري  املتعلقة بحقوقهم  املنازعات 
لقانون معا�صات  التقاعدية  ب�صوؤونهم  يتعلق  فيما  اأنهم خا�صعون  اعتبار  على 
ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني وفقا ملا قرره حكم املادة 
)139( من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�صار 

اإليه .

كما ي�صتفاد من ن�ص املادة )151( �صالفة الذكر اأن امل�صرع قرر ا�صتحقاق 
املوظف املعني بغري طريق التعاقد منحة عند انتهاء خدمته حيث بني مقدار 
احلكم  وهذا   ، ا�صتحقاقها  عدم  وحالت  ح�صابها  وكيفية  الأق�صى  وحدها  ها 
رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  املدنية  اخلدمة  قانون  يف  امل�صرع  ا�صتحدثه 
)2004/120( ومل يكن ثمة حكم مقابل اأو مماثل له يف قانون اخلدمة املدنية 

ال�صابق ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم )80/8( . 

تطبيقه  جمال  يف  به  يعمل  القانون  اأن  عليه  امل�صتقر  اأن  حيث  ومن 
يف  اأي  �صلطانه  حتت  متت  التي  القانونية  واملراكز  الوقائع  فيحكم  الزمني 
على  رجعي  باأثر  ي�صري  ول   ، اإلغائه  تاريخ  حتى  به  العمل  تاريخ  من  الفرتة 
الوقائع واملراكز القانونية ال�صابقة عليه اإل بن�ص خا�ص يقرر الأثر الرجعي ، 
كما اأن القوانني اجلديدة حتكم الآثار التي ترتبت من وقت نفاذها ولو كانت 
للقانون  امل�صتقبلية  الآثار  فتخ�صع  عليها  �صابقة  قانونية  مراكز  عن  نا�صئة 
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اجلديد بحكم اأثره املبا�صر .

ومن حيث اأنه بتطبيق ما تقدم على احلالتني املعرو�صتني فاإن الثابت 
اإىل  )�صابقا(   ...... وزارة  من  حالتاهما  املعرو�صة  نقل  مت  اأنه  الأوراق  من 
�صركات قطاع الكهرباء بتاريخ .........  ، اأي قبل تاريخ العمل بقانون اخلدمة 
املدنية امل�صار اإليه وما ت�صمنه ن�ص املادة )151( من تقرير حكم جديد يق�صي 
با�صتحقاق املوظف املعني بغري طريق التعاقد منحة عند انتهاء خدمته حمدداً 
احلكم  لهذا  يكن  ومل   ، ا�صتحقاقها  عدم  وحالت  ح�صابها  وكيفية  مقدارها 
مقابل اأو مماثل يف قانون اخلدمة املدنية )امللغي( ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين 
رقم)80/8( وهو القانون الذي مت نقل املعرو�صة حالتاهما يف ظله ، ومن ثم 
فاإنهما ل يفيدان من حكم املادة )151( املنوه بها باعتبار اأنهما غري خماطبني 
بهذا احلكم عند نقلهما لعدم دخوله حيز النفاذ بعد، ف�صال عن اأنه مل يكن قد 
تقرر لأي منهما يف تاريخ النقل ميزة وظيفية تق�صي با�صتحقاق منحة نهاية 

اخلدمة . 

نهاية  ملنحة  حالتاهما  املعرو�صة  اأحقية  عدم  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
ال�صادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )151( املادة  يف  عليها  املن�صو�ص  اخلدمة 

باملر�صوم ال�صلطاين رقم )2004/120( وذلك وفقا ملا مت بيانه بالأ�صباب .

فتوى رقم )و �ش ق /م و/1309/1/58 /2009 ( بتاريخ 
2009/8/12م

---------------------
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فتاوى المادة رقم )139(

املادة 138 من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة 
به ال�صادر باملر�صوم ال�صلطانى رقم 2004/78 تن�ص على اأنه » مع عدم الإخالل 
باحلقوق واملزايا التي تقررها اللوائح املتعلقة ب�صوؤون املوظفني التي ت�صدرها 
�صركة الكهرباء القاب�صة اأو اأي من ال�صركات املن�صو�ص عليها فى املادة 66 من 
هذا القانون ليجوز اأن تقل احلقوق واملزايا الوظيفية للموظفني املنتقلني اإىل 
اأي من تلك ال�صركات عن مزاياهم وحقوقهم الوظيفية التي كانوا يتقا�صونها 

فى وزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه .......«.

وتن�ص املادة 139 من هذا القانون على اأنه »ا�صتثناء من اأحكام قانون 
باملادة  املذكورين  املوظفني  معاملة  ت�صتمر  اإليه  امل�صار  الجتماعية  التاأمينات 
احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�صات  قانون  باأحكام  ال�صابقة 
وفقا  التقاعدية  حقوقهم  وت�صوى  ا�صرتاكاتهم  وت�صدد  اإليه  امل�صار  العمانيني 
لأحكامه ويكون الكيان اخللف ملزما ب�صداد ا�صرتاكات املوظفني املنتقلني اإليه 
اإىل �صندوق املعا�صات واملكافاآت التي ت�صتمل على ح�صة املوظف املنتقل وح�صة 

الكيان اخللف » .

�صندوق  يلتزم   « اأنه  على  اإليه  امل�صار  القانون  145 من  املادة  وتن�ص    
بت�صوية  يلتزم  كما   ، املنتقلني  املوظفني  ا�صرتاكات  بتلقي  واملكافاآت  املعا�صات 
حقوقهم التقاعدية عند انتهاء خدمتهم طبقاً لأحكام قانون معا�صات ومكافاآت 
ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني وذلك مبراعاة اأحكام هذا القانون 

 وتن�ص املادة 146 من هذا القانون على اأنه » يجب على الكيان اخللف 
�صروط  مبوجب  التوظيف  فى  حقه  اإليه  املنتقل  املوظف  على  يعر�ص  اأن 
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التوظيف املتبعة لديه فى �صاأن املوظفني غري املنتقلني ، ويجوز التفاق بني 
اأن ت�صرى فى �صاأنه هذه ال�صروط ، وفى  املوظف املنتقل والكيان اخللف على 

هذه احلالة تطبق اأحكام هذا التفاق مبا يرتتب على ذلك من اآثار  ».

واملزايا  احلقوق  بكفالة  عنى  امل�صرع  اأن  املتقدمة  الن�صو�ص  وموؤدى 
الوظيفية للموظفني املنقولني من وزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه اإىل �صركة 
الكهرباء القاب�صة اأو اأي من ال�صركات املن�صو�ص عليها فى املادة 66 من قانون 
بعدم  ، فق�صى  اإليه  امل�صار  املرتبطة  واملياه  الكهرباء  تنظيم وتخ�صي�ص قطاع 
جواز اأن تقل احلقوق واملزايا الوظيفية لهوؤلء املوظفني عن مزاياهم وحقوقهم 
املوظفني من  با�صتثناء هوؤلء  ، كما ق�صى  الوزارة  يتقا�صونها فى  كانوا  التي 
معاملتهم  ا�صتمرار  مقررا  الجتماعية  التاأمينات  قانون  لأحكام  اخل�صوع 
باأحكام قانون معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني 
املعا�صات  ل�صندوق  املوظفني  هوؤلء  ا�صرتاكات  ب�صداد  اخللف  الكيان  ملزما   ،
واملكافاآت ، وملزما هذا ال�صندوق بتلقي ا�صرتاكات املوظفني املنقولني وت�صوية 
حقوقهم التقاعدية ، عند انتهاء خدمتهم ، وفقاً لأحكام قانون املعا�صات امل�صار 
اإليه ومراعاة اأحكام قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة 
به ، كما اأوجب امل�صرع على الكيان اخللف اأن يعر�ص �صروط التوظيف املتبعة 
لديه فى �صاأن املوظفني غري املنقولني على املوظف املنقول وقرر جواز التفاق 
بني الكيان اخللف واملوظف على �صريان هذه ال�صروط فى �صاأنه على اأن تطبق 

اأحكام التفاق فى هذه احلالة مبا يرتتب على ذلك من اآثار . 

اأف�صل  تقاعدية  معاملة  �صمان  اإىل  رمى  امل�صرع  اأن  ذلك  ومقت�صى 
العمانية  ال�صركة  بينها  ومن  اإليها  امل�صار  ال�صركات  اإىل  املنقولني  للموظفني 
ل�صراء الطاقة واملياه - وذلك جتنبا لالإ�صرار بهم من جراء نقلهم اإىل اأي من 
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هذه ال�صركات التي يخ�صع العاملون فيها - بح�صب الأ�صل - لقانون التاأمينات 
الجتماعية وذلك مبا قرره من ا�صتمرار خ�صوع املنقولني اإليها لذات النظام 

التقاعدي الذى كان يظلهم قبل النقل. 

ترمى  بح�صبانها  العام  النظام  من  التاأميني  النظام  قواعد  كانت  وملا 
اإىل حتقيق م�صلحة اجتماعية بل واقت�صادية فى �صوء املبادئ املوجهة ل�صيا�صة 
الدولة واملن�صو�ص عليها فى النظام الأ�صا�صي ، وكان تنظيم الأحكام التي توؤدى 
اإىل حتقيق هذه امل�صلحة وحتديد اخلا�صعني لها مما ي�صتقل امل�صرع به تلبية 
لل�صرورة الجتماعية والقت�صادية التي تدعو اإىل ذلك ، فمن ثم تكون هذه 
الأحكام مبثابة احلدود التي ل يجوز بحال تعديلها اأو الختيار فيما بينها عند 
تعددها وتنوع موؤداها اإذ يخ�صع - حالتئذ - لكل نوع منها تلك الطوائف التي 

قرر امل�صرع ا�صتظاللها مبظلته ا�صتظالل وجوبيا ل خيار فيه . 

وبالبناء على ما تقدم وملا كان الثابت من الأوراق اأن املعرو�صة حالتهم 
من وزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه اإىل ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه 
وفقا لأحكام قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�صار 
اإليه فاإنه وفقا للمادة 139 من هذا القانون يجب ا�صتمرار معاملتهم باأحكام 
قانون معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ، ويجب 
املعا�صات  ل�صندوق  التقاعدي  النظام  فى  ا�صرتاكاتهم  حتويل  ال�صركة  على 

واملكافاآت . 

  ول يغري مما تقدم ورود ن�ص بالعقود املربمة مع املعرو�صة حالتهم 
بتطبيق قانون التاأمينات الجتماعية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطانى رقم 91/72 
وتعديالته ، اإذ اأنه ف�صال عما �صلف ذكره من اأن قواعد النظام التاأميني ومنها 
حتديد اخلا�صعني له من النظام العام التي ل يجوز تعديلها اأو اختيار اخل�صوع 
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ملظلة اأخرى غري  املظلة التاأمينية التي يندرج ال�صخ�ص �صمن اخلا�صعني لها 
والتى  الكيان اخللف  املتبعة لدى  التوظف  �صروط  اأن  البيان  فاإنه غنى عن   ،
اإليها جتد  اإليه وفقا حلكم املادة 146 امل�صار  يتم عر�صها على املوظف املنقول 
اإىل نظام تقاعدي  العمل دومنا تعد  حدها فيما يعد �صروطا متعلقة بعالقة 
غري الذى ن�ص امل�صرع على خ�صوع املوظف له لتباين طبيعة اأحكام هذا النظام 
عن طبيعة تلك ال�صروط ل �صيما التفاقي منها ف�صال عن اأن م�صدر احلق 
املوظف والكيان  العمل والتفاق بني  التوظف هو قانون  امل�صتمد من �صروط 
اآمرة وفى غريها من القواعد ، بينما م�صدر  اأتى به من قواعد  اخللف فيما 
احلق التاأميني هو النظام التاأميني الذى حدده امل�صرع دون غريه لتعلقه - كما 

�صلف بالنظام العام . 

حالتهم  املعرو�صة  معاملة  ا�صتمرار  وجوب  اإىل  الراأى  انتهى  لذلك 
احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد   ما  ومكافاآت  معا�صات  قانون  لأحكام  وفقا 
ا�صرتاكات  ب�صداد  واملياه  الطاقة  ل�صراء  العمانية  ال�صركة  ،والتزام  العمانيني 

هوؤلء املوظفني اإىل �صندوق املعا�صات واملكافاآت . 

فتوى رقم ) و �ش ق / م و / 2006/1201/1/21 م بتاريخ 2006/9/30م (.

---------------------

فتاوى المادة رقم )143(

الفتوى الأوىل :

واملياه  الكهرباء  قطاع  وتخ�صي�ص  تنظيم  قانون  من   )137( املادة 



- 344 -

قوانين البيئة والقوانين البحرية وقوانين االتصاالت وقوانين 
حقوق الملكية وحماية التراث وقوانين التعدين وتنظيم التعليم

املرتبطة به ال�صادر باملر�صوم ال�صلطانى رقم 2004/78 تن�ص على اأنه »تتحول 
حقوق توظيف كل من املوظفني املنتقلني اإىل الكيان اخللف املحدد يف منهاج 
التحويل اعتبارا من تاريخ التحويل ويلتزم هوؤلء املوظفون مبا ي�صدره الكيان 

اخللف من لوائح وظيفية ».

املنتقلني  املوظفني  �صاأن  فى  ي�صرى   ( اأنه  على   )  143  ( املادة  وتن�ص 
قانون العمل امل�صار اإليه وذلك اعتبارا من تاريخ التحويل وتطبق اأحكامه فيما 

يتعلق ب�صوؤونهم مبا يف ذلك املنازعات املتعلقة بالعمل (.

باأنها حقوق   « التوظيف  القانون حقوق  ( من هذا   1  ( املادة  وحددت 
الإ�صكان والكهرباء واملياه من م�صتحقات مالية  املنتقلني من وزارة  املوظفني 

وغريها مما يتعلق بالوظيفة �صاملة جميع احلقوق التي ترتبت فعال« .

الذين  توظيف  حقوق  تتحول  اأن  تقدم  مما  امل�صتفاد  اأن  حيث  ومن    
اإىل  املوقرة  واملياه  والكهرباء  الإ�صكان  وزارة  من   2005  /  150 القرار  �صملهم 

�صركة م�صقط لتوزيع الكهرباء ) �ص.م.ع.م ( .

ولئحته  املدنية  اخلدمة  قانون  لأحكام  وفقا  املقرر  اأن  حيث  ومن   
للدول يف  الإداري  العمانيني بوحدات اجلهاز  املوظفني غري  التنفيذية عالج 
امل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية جمانا وفقا لالإمكانيات املتاحة والنظام املعمول 

به يف هذا ال�صاأن .

القرار  �صملهم  الذين  املوظفني  اأن  الأوراق  الثابت من  اأن  ومن حيث 
الوزاري رقم 150 / 2005 كانوا يعملون بوزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه املوقرة 
واملراكز  للم�صت�صفيات  املجاين  العالج  مبيزة  منهم  العمانيني  غري  ويتمتع 
تعترب من حقوق  �صك  بال  امليزة  واأن هذه  املتاحة  لالإمكانيات  وفقا  ال�صحية 
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لهوؤلء  بتقدميها  الكهرباء  لتوزيع  م�صقط  �صركة  تلتزم  ثم  فمن  التوظيف 

املوظفني غري العمانيني املنتقلني اإليها .

اخلا�صة  العتبارية  الأ�صخا�ص  من  تعد  ال�صركة  هذه  اأن  حيث  ومن 
اخلا�صعة لأحكام قانون ال�صركات التجاريةواأن العاملني فيها حتكمهم العقود 
التي تربم معهم وقانون العمل العماين ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 35 / 
2003 فيما مل يرد ب�صاأنه ن�ص يف تلك العقود ،ومن ثم فاإن العاملني بال�صركة 
لي�صوا من املوظفني العموميني بالدولة وبالتايل ل يجوز لوزارة ال�صحة اأن 

تظلمهم مبظلة العالج املجاين املقرر للعاملني بالدولة .

املجاين  العالج  بتقدمي  ال�صركة  التزام  ول يغري ما تقدم من وجوب 
وفق النظم التي ت�صعها لهوؤلء املوظفني ، واأن تتحمل نفقاته وتبعاته وذلك 
عمال باأحكام املادتني رقمي ) 137 ( ، ) 138 ( من قانون تنظيم وتخ�صي�ص 
مناذج  يف  �صداه  وجد  ما  وهو  اإليه  امل�صار  به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء  قطاع 
العمانيني  املوظفني غري  لإبرامها مع  املذكورة  ال�صركة  التي حررتها  العقود 

املنتقلني اإليها من وزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه املوقرة .

لذلك انتهى الراأي اإىل :

امل�صت�صفيات  املجاين يف  العالج  ال�صحة تقدمي  لوزارة  : ل يجوز  اأول 
الكهرباء  لتوزيع  م�صقط  ب�صركة  العاملني  العمانيني  لغري  ال�صحية  واملراكز 
وحدات  باإحدى  يعملون  الذين  املوظفني  من  لي�صوا  لكونهم   ،  ) �ص.م.ع.م   (
اجلهاز الإداري للدولة ، فال ي�صتظلون بالعالج املجاين املقرر لهوؤلء املوظفني 

بالدولة .

ثانيا : تلتزم ال�صركة املذكورة بتقدمي العالج املجاين للموظفني غري 
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العمانيني واملنتقلني اإليها من وزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه وكذلك اأ�صرهم 
وتتحمل نفقات وتبعات هذا العالج تنفيذا ل�صحيح حكم القانون وذلك وفق ما 

تن�ص عليه لوائحها واأحكام العقود التي تربمها مع هوؤلء املوظفني .

فتوى رقم ) و �ش ق / م و / 7 / 1 / 1435 / 2005 ( بتاريخ 21 / 11 / 
2005م

---------------------

الفتوى الثانية :

واملياه  الكهرباء  قطاع  وتخ�صي�ص  تنظيم  قانون  من   )138( املادة 
اأنه »مع  املرتبطة به ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم )2004/78( تن�ص على 
عدم الإخالل باحلقوق واملزايا التي تقررها اللوائح املتعلقة ب�صوؤون املوظفني 
املن�صو�ص عليها  ال�صركات  اأي من  اأو  القاب�صة  الكهرباء  التي ت�صدرها �صركة 
الوظيفية  واملزايا  احلقوق  تقل  اأن  يجوز  ل  القانون  هذا  من   )66( املادة  يف 
وحقوقهم  مزاياهم  عن  ال�صركات  تلك  من  اأي  اإىل  املنتقلني  للموظفني 
الوظيفية التي كانوا يتقا�صونها يف وزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه مبا يف ذلك 

رواتبهم وبدلتهم وذلك يف اليوم ال�صابق لتاريخ التحويل ».

وتن�ص املادة )143( من ذات القانون على اأنه » ي�صري يف �صاأن املوظفني 
اإليه وذلك اعتبارا من تاريخ التحويل ، وتطبق  املنتقلني قانون العمل امل�صار 
اأحكامه فيما يتعلق ب�صوؤونهم مبا يف ذلك املنازعات املتعلقة بالعمل ، فيما عدا 
املنازعات املتعلقة بحقوقهم التقاعدية فتخت�ص بها حمكمة الق�صاء الإداري » .

باملر�صوم  ال�صادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )151( املادة  وتن�ص 
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ال�صلطاين رقم )2004/120( - الذي عمل به اعتبارا من 2006/1/1م - على اأنه 
» ي�صتحق املوظف املعني بغري طريق التعاقد عند انتهاء خدمته منحة بواقع 
اأ�صهر بالن�صبة  اأق�صى ع�صرة  راتب �صهر عن كل �صنة من �صنوات خدمته بحد 
ل�صاغلي وظائف الدرجات من » اأ حتى ال�صاد�صة » واثني ع�صر �صهرا بالن�صبة 

ل�صاغلي وظائف الدرجات من » ال�صابعة حتى الرابعة ع�صرة » .

 ، املوظف  يتقا�صاه  كان  راتب  اآخر  اأ�صا�ص  على  املنحة  هذه  وحت�صب 
وبحيث ل جتاوز قيمتها اثني ع�صر األف ريال .

ول ي�صتحق املوظف املنحة امل�صار اإليها يف احلالت الآتية : ................ 
  . «

تنظيم  قانون   - مبوجب  قرر  قد  امل�صرع  اأن  الن�صو�ص  هذه  من  وي�صتفاد 
اإليه - ميزة للموظفني  امل�صار  به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء  وتخ�صي�ص قطاع 
الكهرباء  �صركة  اإىل  )�صابقا(  واملياه  والكهرباء  الإ�صكان  وزارة  من  املنتقلني 
القاب�صة اأو اأي من ال�صركات املن�صو�ص عليها يف املادة )66( من هذا القانون 
، موؤداها اأنه ل يجوز اأن تقل حقوقهم ومزاياهم الوظيفية يف تلك ال�صركات 
الإ�صكان  وزارة  يف  يتقا�صونها  كانوا  التي  الوظيفية  وحقوقهم  مزاياهم  عن 
والكهرباء واملياه مبا يف ذلك رواتبهم وبدلتهم وذلك يف اليوم ال�صابق لتاريخ 
التحويل ، كما اأنهم �صيخ�صعون - فيما يتعلق ب�صوؤونهم - لأحكام قانون العمل 
با�صتثناء  بالعمل  املتعلقة  املنازعات  ذلك  يف  مبا  التحويل  تاريخ  من  اعتبارا 
التقاعدية فتخت�ص بها حمكمة الق�صاء الإداري  املتعلقة بحقوقهم  املنازعات 
لقانون معا�صات  التقاعدية  ب�صوؤونهم  يتعلق  فيما  اأنهم خا�صعون  اعتبار  على 
ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني وفقا ملا قرره حكم املادة 
)139( من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�صار 
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اإليه .

كما ي�صتفاد من ن�ص املادة )151( �صالفة الذكر اأن امل�صرع قرر ا�صتحقاق 
املوظف املعني بغري طريق التعاقد منحة عند انتهاء خدمته حيث بني مقدار 
احلكم  وهذا   ، ا�صتحقاقها  عدم  وحالت  ح�صابها  وكيفية  الأق�صى  وحدها  ها 
رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  املدنية  اخلدمة  قانون  يف  امل�صرع  ا�صتحدثه 
)2004/120( ومل يكن ثمة حكم مقابل اأو مماثل له يف قانون اخلدمة املدنية 

ال�صابق ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم )80/8( . 

تطبيقه  جمال  يف  به  يعمل  القانون  اأن  عليه  امل�صتقر  اأن  حيث  ومن 
يف  اأي  �صلطانه  حتت  متت  التي  القانونية  واملراكز  الوقائع  فيحكم  الزمني 
على  رجعي  باأثر  ي�صري  ول   ، اإلغائه  تاريخ  حتى  به  العمل  تاريخ  من  الفرتة 
الوقائع واملراكز القانونية ال�صابقة عليه اإل بن�ص خا�ص يقرر الأثر الرجعي ، 
كما اأن القوانني اجلديدة حتكم الآثار التي ترتبت من وقت نفاذها ولو كانت 
للقانون  امل�صتقبلية  الآثار  فتخ�صع  عليها  �صابقة  قانونية  مراكز  عن  نا�صئة 

اجلديد بحكم اأثره املبا�صر .

ومن حيث اأنه بتطبيق ما تقدم على احلالتني املعرو�صتني فاإن الثابت 
اإىل  )�صابقا(   ...... وزارة  من  حالتاهما  املعرو�صة  نقل  مت  اأنه  الأوراق  من 
�صركات قطاع الكهرباء بتاريخ .........  ، اأي قبل تاريخ العمل بقانون اخلدمة 
املدنية امل�صار اإليه وما ت�صمنه ن�ص املادة )151( من تقرير حكم جديد يق�صي 
با�صتحقاق املوظف املعني بغري طريق التعاقد منحة عند انتهاء خدمته حمدداً 
احلكم  لهذا  يكن  ومل   ، ا�صتحقاقها  عدم  وحالت  ح�صابها  وكيفية  مقدارها 
مقابل اأو مماثل يف قانون اخلدمة املدنية )امللغي( ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين 
رقم)80/8( وهو القانون الذي مت نقل املعرو�صة حالتاهما يف ظله ، ومن ثم 
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فاإنهما ل يفيدان من حكم املادة )151( املنوه بها باعتبار اأنهما غري خماطبني 
بهذا احلكم عند نقلهما لعدم دخوله حيز النفاذ بعد، ف�صال عن اأنه مل يكن قد 
تقرر لأي منهما يف تاريخ النقل ميزة وظيفية تق�صي با�صتحقاق منحة نهاية 

اخلدمة . 

نهاية  ملنحة  حالتاهما  املعرو�صة  اأحقية  عدم  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
ال�صادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )151( املادة  يف  عليها  املن�صو�ص  اخلدمة 

باملر�صوم ال�صلطاين رقم )2004/120( وذلك وفقا ملا مت بيانه بالأ�صباب .

فتوى رقم )و �ش ق /م و/1309/1/58 /2009 ( بتاريخ 
2009/8/12م

---------------------

فتاوى المادة رقم )145(

املادة 138 من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة 
به ال�صادر باملر�صوم ال�صلطانى رقم 2004/78 تن�ص على اأنه » مع عدم الإخالل 
باحلقوق واملزايا التي تقررها اللوائح املتعلقة ب�صوؤون املوظفني التي ت�صدرها 
�صركة الكهرباء القاب�صة اأو اأي من ال�صركات املن�صو�ص عليها يف املادة 66 من 
هذا القانون ل يجوز اأن تقل احلقوق واملزايا الوظيفية للموظفني املنتقلني اإىل 
اأي من تلك ال�صركات عن مزاياهم وحقوقهم الوظيفية التي كانوا يتقا�صونها 

يف وزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه .......«.

  وتن�ص املادة 139 من هذا القانون على اأنه »ا�صتثناء من اأحكام قانون 
باملادة  املذكورين  املوظفني  معاملة  ت�صتمر  اإليه  امل�صار  الجتماعية  التاأمينات 
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احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�صات  قانون  باأحكام  ال�صابقة 
وفقا  التقاعدية  حقوقهم  وت�صوى  ا�صرتاكاتهم  وت�صدد  اإليه  امل�صار  العمانيني 
لأحكامه ويكون الكيان اخللف ملزما ب�صداد ا�صرتاكات املوظفني املنتقلني اإليه 
اإىل �صندوق املعا�صات واملكافاآت التي ت�صتمل على ح�صة املوظف املنتقل وح�صة 

الكيان اخللف » .

�صندوق  يلتزم   « اأنه  على  اإليه  امل�صار  القانون  من   145 املادة  وتن�ص 
بت�صوية  يلتزم  كما   ، املنتقلني  املوظفني  ا�صرتاكات  بتلقي  واملكافاآت  املعا�صات 
حقوقهم التقاعدية عند انتهاء خدمتهم طبقاً لأحكام قانون معا�صات ومكافاآت 
ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني وذلك مبراعاة اأحكام هذا القانون 

.«

وتن�ص املادة 146 من هذا القانون على اأنه » يجب على الكيان اخللف اأن 
يعر�ص على املوظف املنتقل اإليه حقه يف التوظيف مبوجب �صروط التوظيف 
املوظف  بني  التفاق  ويجوز   ، املنتقلني  غري  املوظفني  �صاأن  يف  لديه  املتبعة 
املنتقل والكيان اخللف على اأن ت�صرى يف �صاأنه هذه ال�صروط ، ويف هذه احلالة 

تطبق اأحكام هذا التفاق مبا يرتتب على ذلك من اآثار  ».

واملزايا  احلقوق  بكفالة  عنى  امل�صرع  اأن  املتقدمة  الن�صو�ص  وموؤدى 
اإىل  واملياه  الكهرباء  الإ�صكان  وزارة  من  املنقولني  للموظفني  الوظيفية 
�صركة الكهرباء القاب�صة اأو اأي من ال�صركات املن�صو�ص عليها يف املادة 66 من 
قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة امل�صار اإليه ، فق�صى 
املوظفني عن مزاياهم  لهوؤلء  الوظيفية  واملزايا  تقل احلقوق  اأن  بعدم جواز 
وحقوقهم التي كان يتقا�صونها يف الوزارة ، كما ق�صى با�صتثناء هوؤلء املوظفني 
من اخل�صوع لأحكام قانون التاأمينات الجتماعية مقررا ا�صتمرار معاملتهم 



- 351 -

قوانين األراضي والعقارات
باأحكام قانون املعا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني 
املعا�صات  ل�صندوق  املوظفني  هوؤلء  ا�صرتاكات  ب�صداد  اخللف  الكيان  ملزما   ،
واملكافاآت ، وملزما هذا ال�صندوق بتلقي ا�صرتاكات املوظفني املنقولني وت�صوية 
حقوقهم التقاعدية ، عند انتهاء خدمتهم ، وفقاً لأحكام قانون املعا�صات امل�صار 
اإليه ومراعاة اأحكام قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة 
به ، كما اأوجب امل�صرع على الكيان اخللف اأن يعر�ص �صروط التوظيف املتبعة 
لديه يف �صاأن املوظفني غري املنقولني على املوظف املنقول وقرر جواز التفاق 
بني الكيان اخللف واملوظف على �صريان هذه ال�صروط يف �صاأنه على اأن تطبق 

اأحكام التفاق يف هذه احلالة مبا يرتتب على ذلك من اآثار . 

اأف�صل  تقاعدية  معاملة  �صمان  اإىل  رمى  امل�صرع  اأن  ذلك  ومقت�صى 
العمانية  ال�صركة  بينها  ومن  اإليها  امل�صار  ال�صركات  اإىل  املنقولني  للموظفني 
ل�صراء الطاقة واملياه - وذلك جتنبا لالإ�صرار بهم من جراء نقلهم اإىل اأي من 
هذه ال�صركات التي يخ�صع العاملون فيها - بح�صب الأ�صل - لقانون التاأمينات 
الجتماعية وذلك مبا قرره من ا�صتمرار خ�صوع املنقولني اإليها لذات النظام 

التقاعدي الذى كان يظلهم قبل النقل. 

ترمى  بح�صبانها  العام  النظام  من  التاأميني  النظام  قواعد  كانت  وملا 
اإىل حتقيق م�صلحة اجتماعية بل واقت�صادية يف �صوء املبادئ املوجهة ل�صيا�صة 
الدولة واملن�صو�ص عليها يف النظام الأ�صا�صي ، وكان تنظيم الأحكام التي توؤدى 
اإىل حتقيق هذه امل�صلحة وحتديد اخلا�صعني لها مما ي�صتقل امل�صرع به تلبية 
لل�صرورة الجتماعية والقت�صادية التي تدعو اإىل ذلك ، فمن ثم تكون هذه 
الأحكام مبثابة احلدود التي ل يجوز بحال تعديلها اأو الختيار فيما بينها عند 
تعددها وتنوع موؤداها اإذ يخ�صع - حالتئذ - لكل نوع منها تلك الطوائف التي 
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قرر امل�صرع ا�صتظاللها مبظلته ا�صتظالل وجوبيا ل خيار فيه . 

وبالبناء على ما تقدم وملا كان الثابت من الأوراق اأن املعرو�صة حالتهم 
من وزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه اإىل ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه 
وفقا لأحكام قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�صار 
اإليه فاإنه وفقا للمادة 139 من هذا القانون يجب ا�صتمرار معاملتهم باأحكام 
قانون معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ، ويجب 
املعا�صات  ل�صندوق  التقاعدي  النظام  يف  ا�صرتاكاتهم  حتويل  ال�صركة  على 

واملكافاآت . 

ول يغري مما تقدم ورود ن�ص بالعقود املربمة مع املعرو�صة حالتهم 
بتطبيق قانون التاأمينات الجتماعية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطانى رقم 91/72 
وتعديالته ، اإذ اأنه ف�صال عما �صلف ذكره من اأن قواعد النظام التاأميني ومنها 
حتديد اخلا�صعني له من النظام العام التي ل يجوز تعديلها اأو اختيار اخل�صوع 
ملظلة اأخرى غري  املظلة التاأمينية التي يندرج ال�صخ�ص �صمن اخلا�صعني لها 
والتى  الكيان اخللف  املتبعة لدى  التوظف  �صروط  اأن  البيان  فاإنه غنى عن   ،
اإليها جتد  اإليه وفقا حلكم املادة 146 امل�صار  يتم عر�صها على املوظف املنقول 
اإىل نظام تقاعدي  العمل دومنا تعد  حدها فيما يعد �صروطا متعلقة بعالقة 
غري الذى ن�ص امل�صرع على خ�صوع املوظف له لتباين طبيعة اأحكام هذا النظام 
عن طبيعة تلك ال�صروط ل �صيما التفاقي منها ف�صال عن اأن م�صدر احلق 
املوظف والكيان  العمل والتفاق بني  التوظف هو قانون  امل�صتمد من �صروط 
بينما م�صدر   ، القواعد  اآمره ويف غريها من  به من قواعد  اأتى  اخللف فيما 
احلق التاأميني هو النظام التاأميني الذى حدده امل�صرع دون غريه لتعلقه - كما 

�صلف بالنظام العام . 
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حالتهم  املعرو�صة  معاملة  ا�صتمرار  وجوب  اإىل  الراأى  انتهى  لذلك 
احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد   ما  ومكافاآت  معا�صات  قانون  لأحكام  وفقا 
ا�صرتاكات  ب�صداد  واملياه  الطاقة  ل�صراء  العمانية  ال�صركة  ،والتزام  العمانيني 

هوؤلء املوظفني اإىل �صندوق املعا�صات واملكافاآت . 

فتوى رقم ) و �ش ق / م و / 2006/1201/1/21 م بتاريخ 2006/9/30م (.

---------------------

فتاوى المادة رقم )146(

املادة 138 من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة 
به ال�صادر باملر�صوم ال�صلطانى رقم 2004/78 تن�ص على اأنه » مع عدم الإخالل 
باحلقوق واملزايا التي تقررها اللوائح املتعلقة ب�صوؤون املوظفني التي ت�صدرها 
�صركة الكهرباء القاب�صة اأو اأي من ال�صركات املن�صو�ص عليها يف املادة 66 من 
هذا القانون ل يجوز اأن تقل احلقوق واملزايا الوظيفية للموظفني املنتقلني اإىل 
اأي من تلك ال�صركات عن مزاياهم وحقوقهم الوظيفية التي كانوا يتقا�صونها 

يف وزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه .......«.

  وتن�ص املادة 139 من هذا القانون على اأنه »ا�صتثناء من اأحكام قانون 
باملادة  املذكورين  املوظفني  معاملة  ت�صتمر  اإليه  امل�صار  الجتماعية  التاأمينات 
احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�صات  قانون  باأحكام  ال�صابقة 
وفقا  التقاعدية  حقوقهم  وت�صوى  ا�صرتاكاتهم  وت�صدد  اإليه  امل�صار  العمانيني 
لأحكامه ويكون الكيان اخللف ملزما ب�صداد ا�صرتاكات املوظفني املنتقلني اإليه 
اإىل �صندوق املعا�صات واملكافاآت التي ت�صتمل على ح�صة املوظف املنتقل وح�صة 
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الكيان اخللف » .

�صندوق  يلتزم   « اأنه  على  اإليه  امل�صار  القانون  من   145 املادة  وتن�ص 
بت�صوية  يلتزم  كما   ، املنتقلني  املوظفني  ا�صرتاكات  بتلقي  واملكافاآت  املعا�صات 
حقوقهم التقاعدية عند انتهاء خدمتهم طبقاً لأحكام قانون معا�صات ومكافاآت 
ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني وذلك مبراعاة اأحكام هذا القانون 

.«

وتن�ص املادة 146 من هذا القانون على اأنه » يجب على الكيان اخللف اأن 
يعر�ص على املوظف املنتقل اإليه حقه يف التوظيف مبوجب �صروط التوظيف 
املوظف  بني  التفاق  ويجوز   ، املنتقلني  غري  املوظفني  �صاأن  يف  لديه  املتبعة 
املنتقل والكيان اخللف على اأن ت�صرى يف �صاأنه هذه ال�صروط ، ويف هذه احلالة 

تطبق اأحكام هذا التفاق مبا يرتتب على ذلك من اآثار  ».

واملزايا  احلقوق  بكفالة  عنى  امل�صرع  اأن  املتقدمة  الن�صو�ص  وموؤدى 
اإىل  واملياه  الكهرباء  الإ�صكان  وزارة  من  املنقولني  للموظفني  الوظيفية 
�صركة الكهرباء القاب�صة اأو اأي من ال�صركات املن�صو�ص عليها يف املادة 66 من 
قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة امل�صار اإليه ، فق�صى 
املوظفني عن مزاياهم  لهوؤلء  الوظيفية  واملزايا  تقل احلقوق  اأن  بعدم جواز 
وحقوقهم التي كان يتقا�صونها يف الوزارة ، كما ق�صى با�صتثناء هوؤلء املوظفني 
من اخل�صوع لأحكام قانون التاأمينات الجتماعية مقررا ا�صتمرار معاملتهم 
باأحكام قانون املعا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني 
املعا�صات  ل�صندوق  املوظفني  هوؤلء  ا�صرتاكات  ب�صداد  اخللف  الكيان  ملزما   ،
واملكافاآت ، وملزما هذا ال�صندوق بتلقي ا�صرتاكات املوظفني املنقولني وت�صوية 
حقوقهم التقاعدية ، عند انتهاء خدمتهم ، وفقاً لأحكام قانون املعا�صات امل�صار 
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اإليه ومراعاة اأحكام قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة 
به ، كما اأوجب امل�صرع على الكيان اخللف اأن يعر�ص �صروط التوظيف املتبعة 
لديه يف �صاأن املوظفني غري املنقولني على املوظف املنقول وقرر جواز التفاق 
بني الكيان اخللف واملوظف على �صريان هذه ال�صروط يف �صاأنه على اأن تطبق 

اأحكام التفاق يف هذه احلالة مبا يرتتب على ذلك من اآثار . 

اأف�صل  تقاعدية  معاملة  �صمان  اإىل  رمى  امل�صرع  اأن  ذلك  ومقت�صى 
العمانية  ال�صركة  بينها  ومن  اإليها  امل�صار  ال�صركات  اإىل  املنقولني  للموظفني 
ل�صراء الطاقة واملياه - وذلك جتنبا لالإ�صرار بهم من جراء نقلهم اإىل اأي من 
هذه ال�صركات التي يخ�صع العاملون فيها - بح�صب الأ�صل - لقانون التاأمينات 
اإليها لذات النظام  الجتماعية وذلك مبا قرره من ا�صتمرار خ�صوع املنقولني 

التقاعدي الذى كان يظلهم قبل النقل. 

ترمى  بح�صبانها  العام  النظام  من  التاأميني  النظام  قواعد  كانت  وملا 
اإىل حتقيق م�صلحة اجتماعية بل واقت�صادية يف �صوء املبادئ املوجهة ل�صيا�صة 
الدولة واملن�صو�ص عليها يف النظام الأ�صا�صي ، وكان تنظيم الأحكام التي توؤدى 
اإىل حتقيق هذه امل�صلحة وحتديد اخلا�صعني لها مما ي�صتقل امل�صرع به تلبية 
لل�صرورة الجتماعية والقت�صادية التي تدعو اإىل ذلك ، فمن ثم تكون هذه 
الأحكام مبثابة احلدود التي ل يجوز بحال تعديلها اأو الختيار فيما بينها عند 
تعددها وتنوع موؤداها اإذ يخ�صع - حالتئذ - لكل نوع منها تلك الطوائف التي 

قرر امل�صرع ا�صتظاللها مبظلته ا�صتظالل وجوبيا ل خيار فيه . 

وبالبناء على ما تقدم وملا كان الثابت من الأوراق اأن املعرو�صة حالتهم 
من وزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه اإىل ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه 
وفقا لأحكام قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�صار 
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اإليه فاإنه وفقا للمادة 139 من هذا القانون يجب ا�صتمرار معاملتهم باأحكام 
قانون معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ، ويجب 
املعا�صات  ل�صندوق  التقاعدي  النظام  يف  ا�صرتاكاتهم  حتويل  ال�صركة  على 

واملكافاآت . 

ول يغري مما تقدم ورود ن�ص بالعقود املربمة مع املعرو�صة حالتهم 
بتطبيق قانون التاأمينات الجتماعية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطانى رقم 91/72 
وتعديالته ، اإذ اأنه ف�صال عما �صلف ذكره من اأن قواعد النظام التاأميني ومنها 
حتديد اخلا�صعني له من النظام العام التي ل يجوز تعديلها اأو اختيار اخل�صوع 
ملظلة اأخرى غري  املظلة التاأمينية التي يندرج ال�صخ�ص �صمن اخلا�صعني لها 
والتى  الكيان اخللف  املتبعة لدى  التوظف  �صروط  اأن  البيان  فاإنه غنى عن   ،
اإليها جتد  اإليه وفقا حلكم املادة 146 امل�صار  يتم عر�صها على املوظف املنقول 
اإىل نظام تقاعدي  العمل دومنا تعد  حدها فيما يعد �صروطا متعلقة بعالقة 
غري الذى ن�ص امل�صرع على خ�صوع املوظف له لتباين طبيعة اأحكام هذا النظام 
عن طبيعة تلك ال�صروط ل �صيما التفاقي منها ف�صال عن اأن م�صدر احلق 
املوظف والكيان  العمل والتفاق بني  التوظف هو قانون  امل�صتمد من �صروط 
بينما م�صدر   ، القواعد  اآمره ويف غريها من  به من قواعد  اأتى  اخللف فيما 
احلق التاأميني هو النظام التاأميني الذى حدده امل�صرع دون غريه لتعلقه - كما 

�صلف بالنظام العام . 

حالتهم  املعرو�صة  معاملة  ا�صتمرار  وجوب  اإىل  الراأى  انتهى  لذلك 
احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد   ما  ومكافاآت  معا�صات  قانون  لأحكام  وفقا 
ا�صرتاكات  ب�صداد  واملياه  الطاقة  ل�صراء  العمانية  ال�صركة  ،والتزام  العمانيني 

هوؤلء املوظفني اإىل �صندوق املعا�صات واملكافاآت . 
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