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قوانين البيئة والقوانين البحرية

جل�سة ال�سبت الموافق 2008/5/31م

الطعن رقم 2007/417م مدنية اأولى عليا

ثروة وطنية:املياه هي ثروة وطنية  ويقع باطال اأي اتفاق يخالف الن�صو�ص 
القانونية املنظمة لها لأنها ن�صو�ص اآمرة حتقق امل�صلحة العامة.

املياه هي ثروة وطنية اأفرد لها امل�صرع ن�صو�صاً قانونية اآمرة ل يجوز اللتفات 
اأو التحايل عليها باأي طريقة كانت واأن اأي اتفاق على ما يخالفها يعترب اتفاقاً 
باطاًل وملا هو مقرر يف قواعد ال�صرع :«اأن امل�صلحة العامة مقدمة على امل�صلحة 
اأحكام ال�صرع باأن »ال�صرر يزال« »وما بني على باطل  اخلا�صة« وقد جرى يف 

فهو باطل«.

اأفالج:ال�صماح ب�صحب املاء من بطون الأودية التي تتغذى منها الأفالج والآبار 
.نتيجته. اختالل باملوازين والأعراف ويوقع ال�صرر.

ال�صماح لأي كان ب�صحب املاء من بطون الأودية التي ترتبط بها  وتتغذى منها 
املوازين  اإىل اختالل  اأفالج واآبار �صابقة وثبتت امل�صرة منها فاإن هذا �صيوؤدي 

والأعراف واإحلاق ال�صرر باحلرث والن�صل التي نهى ال�صارع احلكيم عنها.

الأفالج . م�صرة

بعد مكان الأودية عن الأفالج ل يربر جواز �صحب املياه من الأودية اإذا ثبتت 
امل�صرة.

الأفالج الُعمانية قد ارتبطت بالإن�صان الُعماين منذ وجوده ت�صتقي من الأودية 
املرتبطة بها مهما تباعدت فال ي�صلح دلياًل ُبعد املكان املتنازع عليه عن بلدان 

اأو اأفالج الآخرين املوجودة يف الأعلى طاملا ثبتت امل�صرة من ذلك.



- 12 -

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

جل�سة ال�سبت الموافق 2009/5/10م

الطعن رقم 2008/601م مدنية ثانية عليا

بئر. �سرر

الأ�صل عدم   ، العامة  للم�صلحة  بئر  املخت�صة حلفر  الرتخي�ص من اجلهة   -
�صررها بالأفالج. علة ذلك. اأنها مبنية على درا�صة علمية. مدعي ال�صرر عليه 

اإثباته.

اإل  اإثبات ال�صرر من حفر البئر وذلك لأن الآبار ل حتفر  -الطاعن ف�صل يف 
اأن  ميكن  ول  املواطنني  كافة  منها  ي�صتفيد  عامة  ومل�صلحة  علمية  بدرا�صة 
توؤثر البئر على الأفالج بعد اإجراء الدرا�صة العلمية والفنية من حفرها ول 
يجوز املطالبة بنقل املكان للحفر اإل عند وقوع ال�صرر الذي ف�صل الطاعن يف 
اإثباته ول يكفي اأن يقال باأن �صرراً �صيلحق اإذ لبد من اإثبات ال�صرر بالبينة 

وامل�صتندات الفنية.

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

جل�سة ال�سبت 2010/1/23م

الطعن رقم 2009/144م مدني عليا

حيازة

 اإذا و�صع املواطن يده على الأر�ص وحفر بئرا مبوافقة اجلهة املخت�صة ومن 
غري اإنكار منها فمن حقه اأن يتملك بقدر ما �صغل من الأر�ص مع اإحرام البئر . 

 الثابت من الأوراق واحلكمني اأول وثاين درجة ومن املعاينة امليدانية اأن موقع 
وم�صمع  مراأى  وعلى  الطاعن من فرتة طويلة  اأقامه  ارتوازي  بئر  به  النزاع 
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قوانين البيئة والقوانين البحرية

من جهات الخت�صا�ص وبالأخ�ص املطعون �صدها وقد حفرها مبوجب ت�صريح 
ر�صمي حكومي واملطعون �صدها تقر بذلك ، ول يقدح يف ذلك كونه منع من  
ا�صتعمالها ب�صبب قربها من الأفالج فالثبوت �صيء وال�صتعمال �صيء اآخر راجع 
اإىل اجلهة املخت�صة يف الإذن بال�صتعمال اأو املنع منه كما اأن باملوقع غرفة مبنية 
بالطابوق وال�صمنت وب�صفة ر�صمية وهذا ما ل تنكره املطعون �صدها وما زالت 
اإن كانت  اإىل هذا التاريخ ومل حترك جهة الخت�صا�ص �صاكناً  الأر�ص يف يده 
ترى عدم احلق له بل وحتى يف مراحل النزاع ومل يرد يف جميع مذكراتها ما 
ي�صري ولو من بعيد اإىل املطالبة برفع اليد بقطع النظر عن بقية الأوراق التي 
اآخر مذكرة  التمليك فقط وحتى  اأن املطعون �صدها امتنعت عن  اإل  بحوزته 
تنادي بعدم املوافقة على التمليك وملا كان الأمر كذلك وكان الطاعن قد و�صع 
يده على  الأر�ص حمل النزاع ب�صفة ر�صمية فقد حفر البئر وبنى والأيام متر 
وهو ينفق الأموال فمن غري املقبول �صرعاً ول قانوناً حرمانه من جميع ذلك 

، والذي تاأخذ به املحكمة وتق�صي به.

اإحرام. بئر

 اإحرام البئر اأربعون ذراعاً من كل جهة.

  وبناء على ما �صبق من اعرتاف املطعون �صدها مبا ذكر اأعاله فاإن للطاعن 
بقدر ما �صغل من الأر�ص وتقدره املحكمة بالفي مرت مربع ويف املكان املنا�صب 
منها ح�صب مالئمة التخطيط ؛ وبيان ذلك اأنه ملا ثبت حفر البئر ووجودها 
ال�صنة  يف  ورد  ما  ح�صب  ذراعاً  اأربعون  جهة  كل  من  حرمي  فلها  الواقع  على 
فله  فالة  يف  بئرا  حفر  »من  والت�صليم  ال�صالة  اأف�صل  �صاحبها  على  املطهرة 

اأربعون ذراعاً عطنا ملا�صيته« ويف رواية اأخرى »حرمي البئر اأربعون ذارعاً« 
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قوانين البيئة والقوانين البحرية وقوانين االتصاالت وقوانين 
حقوق الملكية وحماية التراث وقوانين التعدين وتنظيم التعليم

مرت  و�صتمائة  األف  للبئر  يكون  هذا  فعلى  تقريباً  مرت  ن�صف  الذراع  ويعترب 
مربع واأربعمائة مرت مقابل القطعة امل�صغولة بالبناء.

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

جل�سة يوم الأحد 20/مايو/2012م

الطعن رقم 2011/899م الدائرة  المدنية )اأ(

�سفعة

اأن  البئر من غري متليك. ل ي�صح  ال�صقي من  ال�صخ�ص على منفعة  ح�صول 
يكون ذلك �صببا لل�صفعة. علة ذلك. لأنه غري �صريك.  

الأ�صباب  بتلك  بالبطالن  فيه  املطعون  احلكم  على  ينعي  الطاعن  اإن  وحيث 
املتقدمة عليه قررت املحكمة معاينة موقع النزاع والتاأكد من وجود ال�صراكة 
واملوجب لل�صفعة من عدمه وباملوعد ح�صر الطرفان واأكد الطاعن باأن البئر 
واملعروف  التو�صعة  ب�صبيل  منها  ي�صقى  كان  املبيع  �صفعة  يطلب  ب�صببها  التي 
وقته  املنفعة يف  باب  واإمنا من  �صريكاً  يجعله  ذلك ل  ففعله  البائع  فقط من 
اأنه مل يظهر �صبب بينهما يوجب حق نزع املبيع بال�صفعــة فاإنه يعترب  ، ومبا 

النعي غري �صديد ويتجه راأي املحكمة اإىل رف�ص الطعن 
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قوانين البيئة والقوانين البحرية

جل�سة الثالثاء 2008/11/4

في الطعن رقم 2008/279 جزائي عليا

اآبار. تقادم .

مهجورة  بئر  وتعميق  �صيانة  جرمية  يف  اجلزائّية  الدعوى  بانق�صاء  الدفع 
اأمام  اإبدائه  جواز  .اأثره.عدم  واقع  يخالطه  قانوين  .دفع  م�صخة  وتركيب 

املحكمة العليا لأول مرة .علة ذلك .

جرمية �صيانة وتعميق بئر مهجورة وا�صتغالل مياهها .جرمية م�صتمرة.اأثره.

اأمام  املتهم مل يدفع  اأن  واأوراق الدعوى  البني من حما�صر جل�صات املحاكمة 
واإنَّ كل  اإليه  املن�صوبة  املو�صوع بدرجتيها بانق�صاء الدعوى اجلنائّية  حمكمة 
ما قال به وعلى النحو املبني من حكم حمكمة اأول درجة اأن البئر قدمية منذ 
ثالثني �صنة وقد متلك موكله املوقع مبوجب �صند ملكّية اآلت اإليه اإرثاً كاأر�ص 
زراعّية وملا كانت ملكّية البئر وقدمها لي�صت مثار نزاع بل على العك�ص اأنه ثابت 
من حم�صر املخالفة اأن هذه البئر قدمية ومهجورة اإل اأن املخالفة التي ارتكبها 
املتهم هي �صيانة وتعميق بئر مهجورة وتركيب م�صخة عليها وا�صتغالل مياه 
البئر لري زراعات دون احل�صول على ترخي�ص م�صبق من اجلهة املخت�صة وهو 
الأمر املوؤثم باملادة )8( من قانون حماية الرثوة املائية واملادتني )40 ، 45( من 
الالئحة التنفيذّية لذات القانون واأن املتهم املذكور ارتكب تلك املخالفة بعد 
معاينة اجلهة املخت�صة للبئر 2002 وقبل حترير حم�صر املخالفة 2005م ومن 
اأنه ل  �صديد ف�صاًل عن  ال�صاأن يكون غري  الطاعن يف ذلك  فاإن ما يثريه  ثمَّ 
يجوز له اأن يدفع بهذه الدفوع اأمام املحكمة العليا لأول مرة لأن هذه الدفوع 
واإن كانت من الدفوع القانونّية اإل اأنه يخالطها واقع يحتاج اإىل حتقيق يخرج 
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عن وظيفة املحكمة العليا .

اإن اجلرمية التي اأدين بها الطاعن من اجلرائم امل�صتمرة ما دام املتهم م�صتمراً 
ينازع  ل  ما  وهو  الواقعة  �صبط  حني  اإىل  ترخي�ص  دون  بالبئر  النتفاع  يف 
فيه يف هذا  املطعون  الطاعن على احلكم  فاإن منعى  ثمَّ  ب�صاأنه ومن  الطاعن 
اخل�صو�ص يكون على غري اأ�صا�ص . ملا كان ذلك ، وكانت الواقعة قد مت اكت�صافها 
دفاع  ح�صب  وذلك  2005م  يف  ب�صاأنها  املخالفة  حم�صر  حترير  ومت  2002م  يف 
الطاعن وما هو ثابت باأوراق الدعوى فاإن قانون حماية الرثوة املائية ال�صادر 
باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2000/29 بتاريخ 2000/4/15م يكون هو الذي ينطبق 
على واقعة الدعوى لأنها وقعت بعد �صدوره ويف ظل �صريانه ومن ثمَّ فاإن ما 

ينعاه الطاعن يف ذلك ال�صاأن يكون غري مقبول .

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

جل�سة الثالثاء 2009/5/5

الطعن رقم 2009/19 جزائي عليا

اآبار.

مناط امل�صوؤولية عن جرمية حفر بئر.مبرتكبها ل بتاريخ انتقال امللكية اإليه.
اأثره. 

حترير  وقت  البئر  بها  التي  لالأر�ص  مالكاً  يكن  مل  باأنه  الطاعن  دفاع  عن 
لتحرير  لحق  تاريخ  يف  بالت�صجيل  اإليه  انتقلت  امللكية  واأن  املخالفة  حم�صر 

املح�صر فاإنه وحتى على فر�ص �صحة هذا الدفاع فاإنه ل ينال من عقيـــــــــــــــدة
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قوانين البيئة والقوانين البحرية

مبرتكب  العربة  ولكن  اإليه  امللكية  انتقال  بتاريخ  لي�صت  العربة  اإذ  املحكمة 
املخالفة وهو ما اأثبته احلكم يف حقه ومل يتو�صل الطاعن اإىل نفيه.





المبادئ الصادرة عن أحكام 
محكمة القضاء اإلداري من 

عام 2000م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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قوانين البيئة والقوانين البحرية

-المادة )5(

-  الترخي�ص بحفر بئر هو اإجراء �سابق على الح�سر والت�سجيل _ الأثر المترتب 
على ح�سر البئر وت�سجيله:

اإجراء  هو  الرتاخي�ص  اأن   ، والأفالج  الآبار  تنظيم  اأحكام لئحة  امل�صتفاد من 
�صابق على احل�صر والت�صجيل ، حيث يتم الرتخي�ص بحفر البئر وفى خالل 
املدة املحددة قانونا )�صنة ( ثم يتقدم �صاحب ال�صاأن بطلب ح�صره وت�صجيله ، 
فتقوم اللجنة باإجراء املعاينة الالزمة _ متام اإجراء احل�صر والت�صجيل يكون 
مبثابة �صهادة ميالد لبدء ا�صتغالل البئر والنتفاع  بها ل يكون ثمة ترخي�ص 
با�صتغالل البئر اإل بعد ح�صره وت�صجيله _ اإزاء ما هو ثابت من كون البئر 
حم�صورة اأو م�صجلة با�صم امل�صتاأنف �صده فى 2006/5/28م. فاإنه بذلك يثبت 
له حق ا�صتغالله ، خا�صة واإن جهة الإدارة مل تقدم اأية قرارات تفيد منعه من 

ال�صتغالل اأو اإلغاء ت�صجيل البئر عمال باملادة )5( من الالئحة . 

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم 72 ل�سنة7 ق �ص ال�سادر 
بجل�سة 2007/12/3 ، مج �سنة 2007-2008 �ص 139 (

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

المواد )5و6و18( 

ل يجوز القيام باأية اأعمال من �ساأنها التاأثير �سلبا على التغذية الجوفية لالأبار 
اإل بعد الح�سول على تراخي�ص بذلك :

اإن كان للوزارة �صلطة يف منح الرتخي�ص بنقل املياه من الآبار اأو منعها اإل اأن 
هذه ال�صلطة مقيدة بتوافر �صروطها ، ويكون على الوزارة – حال توافر هذه 
ال�صروط – منح الرتخي�ص ، وهو ما يتوافر معه يف حال امتناع الوزارة عن 
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منح الرتخي�ص قراراً �صلبيا يجوز لذوى ال�صاأن الطعن عليه بعدم ال�صحة .

ومن حيث اإنه عن مدى جواز منح الوزارة امل�صتاأنفة للم�صتاأنف �صده الرتخي�ص 
كانت  ملا  فانه   ، �صمائل  بولية  منال  ببلدة   )286/516( البئر  من  املياه  بنقل 
رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم   ال�صادر  املائية  الرثوة  حماية  قانون  من   )5( املادة 
)2000/29( تن�ص على اأنَّه : » يحظر القيام باأية اأعمال توؤثر �صلباً على التغذية 

اجلوفية للخزان املائي ، اأياً كان مالك الأر�ص التي يقع بها اخلزان ... ».

الوزاري  املادة )6( من لئحة تنظيم الآبار والأفالج ال�صادرة بالقرار  وتن�صُّ 
اأو معنوي القيام  اأنَّه : » ل يجوز لأي �صخ�ص طبيعي  رقم )2000/264( على 
بعمل اأو اأكرث من الأعمال التالية اإل بعد احل�صول على ترخي�ص من الإدارة 

)اإدارة موارد املياه باملنطقة( :

اأ- .. . ب- ... . ج- .. . د- .. . هـ- .. . و- .. . ز- نقـل وبيع املياه .ح- .. . ط- ... 

اأنَّه : » ل يجوز نقل املياه اإىل خارج  وتن�ص املادة )18( من ذات الالئحة على 
موقع البئر باأية و�صيلة لري زراعات حديثة يف اأر�ص بي�صاء اإل برتخي�ص من 

الوزارة »

املحافظة  تعني  قومية  ثروة  اجلويف  املائي  املخزون  باعتبار  اأنه  ذلك  ومفاد 
 ، العامة  امل�صلحة  اإطار ما يحقق  الو�صائل والكفيلة بحمايته يف  عليه واتخاذ 
لذلك و�صع امل�صرع ال�صوابط لتنظيمه وا�صتغالله ال�صتغالل الأمثل ، فنظم 
�صدور  با�صرتاط  و�صيانتها  وتعميقها  وتو�صعتها  وا�صتغاللها  الآبار  ترخي�ص 
�صاأنها  اأعمال يكون من  باأية  القيام  ، كما حظر  ترخي�ص من اجلهة املخت�صة 
التاأثري �صلبـا على التغذية اجلوفية للـخزان املـائي ، واأي�صـا نقـل امليـاه اإىل خـارج 

الـبئر لـرى زراعـات حـديثة اإل برتخي�ص من الوزارة املخت�صة .
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ومن حيث اإن الثابت من الأوراق اأن امل�صتاأنف �صده قام با�صتئجار قطعة اأر�ص 
الدينية مب�صاحة )15000م2(  وال�صوؤون  الأوقاف  ، من وزارة  املال  تابعة لبيت 
مقابل )25( ريال �صنويا . ل�صتغاللها يف الزارعة مبنطقة غربة  وبال )منال 
ثم  1988/8/6م  يف  ال�صادرة  املوافقة  �صهادة  مبقت�صى  �صمائل  بولية  حاليا   )
امل�صتاأنف  اإقرار �صرعي �صادر عن  ال�صهادة ب�صك  املوؤجرة هذه  الوزارة  اأحلقت 
�صده وموؤرخ 1989/8/7م اأقر فيه با�صتئجاره هذه الأر�ص بغر�ص )) .... حب�ص 
2006/3/7م مت  ويف  اأنه  اإل   ))..... بئرا  اأن يحدث  له  ولي�ص   ... فيها  اأغنامه 
�صبطه حال قيامه با�صت�صالح الأر�ص متهيدا لزارعتها بنقل مياه من البئر 
)286/516( ل�صقي هذه الأر�ص دون ترخي�ص وحترر عن ذلك حم�صر �صبط 
 – البتدائية  املحكمة  اإىل  مبقت�صاه  �صده  امل�صتاأنف  واأحيل   ، التاريخ  ذات  يف 
املياه  بنقل  قيامه  �صخة  عن  ملحاكمته  �صمائل-  بولية   – اجلزائية  الدائرة 
النطاق املحدد لري زراعات حديثة على  املرقمة )286/516( خارج  البئر  من 
اأر�ص تابعة لوزارة الأوقاف وال�صوؤون الدينية دون احل�صول على ترخي�ص من 
اجلهة املخت�صة وق�صت املحكمة بجل�صة 2006/6/14م برباءته مما ن�صب اإليه ، 
فا�صتاأنف الدعاء العام احلكم اأمام حمكمة ال�صتئناف بنزوى الدائرة اجلزائية 
بال�صتئناف رقم )2006/223( ، وبجل�صة 2006/11/14م ق�صت املحكمة باإدانته 
مل  ما  املخالفة  اأ�صباب  واإزالة  ريال  مائتي  وبتغرميه  اإليه  املن�صوب  التهام  يف 
يقدم ت�صريح من وزارة املخت�صة خالل اأجل �صتة اأ�صهر من تاريخ احلكم . فقام 
هو بالطعن يف هذا احلكم اأمام املحكمة العليا الدائرة اجلزائية بالطعن رقم 
)2007/11( ، والذي ق�صت فيه املحكمة بجل�صة 2007/2/6م بعدم قبول للتقرير 
به من غري ذي �صفة . وبذلك غدا احلكم ال�صادر من املحكمة ال�صتئنافية دانه 
باتا حائزا حلجية الأمر املق�صي به ، واإعمال لهذا احلكم تقدم امل�صتاأنف �صده 
يف 2007/2/26م بطلب اإىل وزارة البلديات للرتخي�ص له بنقل مياه البئر ، اإل 
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اأنها امتنعت عن منحه الرتخي�ص ملا ثبت لديها من املعانية الفنية التي متت 
مبعرفة جلنة من اخلرباء من وزارة البلديات ، والتي قامت بالنتقال ومعاينة 
املوقع يف 2007/9/10م اأن املنطقة �صيقة ) جمرى واأدي �صيق ( والآبار قريبة 
جداً تف�صل بينها م�صافة ل تتجاوز مائتي مرت ، ومن املتوقع اأن تكون مياهها 
م�صتمدة من م�صدر واحد ، وا�صتطرد التقرير الفني اإىل القول باأنه يبني من 
ال�صورة اجلوية واخلريطة اجليولوجية للمنطقة اأن املوقع يوجد �صمن خانق 
�صيق ويحيط به كتل جبلية من اجلانبني وبه ت�صدعات ذات اجتاه جنوب �صرق 
– و�صمال غرب ، وانتهى التقرير من ذلك اإىل نتيجة موؤداها اأن البئر حمل 
الدعوى يوجد قريباً جداً من البئر امل�صاعد لفلج ال�صيب واأمـام الـفلج والبـئر 
امل�صاعـد لفلج الأ�صفل ، وتقـع هذه الأفالج اأ�صـفل امل�صتجمع بالن�صبة لهـذا الـبئر 

      .

البئر  وموقع  بينها  امل�صافة  وقرب  باملوقع  ال�صخرية  الطبقات  لت�صابه  ونظر 
من  ويبني   ، ال�صيب  فلج  بئر  على  يوؤثر  قد  لالأر�ص  ال�صمالية  اجلهة  يف 
التقرير على النحو ال�صالف ذكره التاأكيد على حدوث ال�صرر مبن�صوب مياه 
اخلزان اجلويف للمنطقة كما اأن ما جاء مبنطوق احلكم ال�صادر من املحكمة 
ال�صتئنافية بنزوى الدائرة اجلزائية من منح امل�صتاأنف �صده مهلة �صتة اأ�صهر 
له  ترخي�ص  با�صت�صدار  الوزارة  اإلزام  موؤداه  لي�ص  الرتخي�ص  على  للح�صول 
على نحو يخالف حكم القانون ، فهي لي�صت �صوى مهله زمنية ميكن للمحكوم 
�صده خاللها توقى احلكم اجلنائي حال ح�صوله على الرتخي�ص حمل التهام 
، وترتبا على ذلك يكون قرار جهة الإدارة بامتناعها عن الرتخي�ص للم�صتاأنف 

�صده بنقل مياه البئر رقم )286/516( قائما على �صند �صحيح من القانون .

مغايرة  نتيجة  اإىل  ق�صائه  يف  انتهى  وقد  فيه  املطعون  احلكم  اإن  حيث  ومن 
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ملا انتهى اإليه هذا احلكم . فاإنه يكون قد �صدر خمالفاً �صحيح حكم القانون 
متعينا اإلغاوؤه، والق�صاء جمددا برف�ص الدعوى .

) حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم295ل�سنة 8  ق �ص ال�سادر 
بجل�سة 2008/6/23 ، مج �سنة 2007-2008 �ص 489(  

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

المادة )12(

الأ�سباب الموجبة لرف�ص طلبات تراخي�ص الآبار:

تنظيم  لئحة  باإ�صدار   )2009/3( رقم  الوزاري  القرار  من   )12( املادة  تن�ص 
الآبار والفالج على اأنه » يجوز املوافقة على طلب اإن�صاء بئر بديلة يف احلالت 

الآتية :

تدهور نوعية اأو كمية املياه بالبئر القدمية بحيث ت�صبح غري �صاحلة اأو عري 
كافية لالأغرا�ص املرخ�ص ب�صد جاجتها من املياه واملو�صحة بامللحق رقم )2( 

اإذا ثبت اأن تعميقها ل ميكن اأن يفيد من حت�صني اإنتاجها . 

ب - .................... ج - ..................... .

ويف جميع احلالت ال�صابقة يجب على �صاحب الرتخي�ص ردم اإحدى البئرين 
 . البديلة  البئر  حفر  اأعمال  من  النتهاء  تاريخ  من  �صهر  خالل  كاماًل  ردماً 

وبح�صور موظفي الوزارة.” 

وحيث اإن ق�صاء هذه املحكمة قد جرى على اأنه » ل يجوز القيام با�صتبدال بئر 
قائمة باأخرى جديدة اإل برتخي�ص من الإدارة كما اأنه ل يجوز املوافقة على 
طلب اإن�صاء بئر بديلة يف حالت معينة ومنها تدهور نوعية اأو كمية املياه بالبئر 
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ب�صد  املرخ�ص  لالأغرا�ص  كافية  غري  اأو  �صاحلة  غري  ت�صبح  بحيث  القدمية 
حاجتها من املياه واأنه وفقاً لالئحة الآبار والفالج فاإنه يجوز اإعطاء ت�صاريح 
حلفر واإن�صاء اآبار بديلة قائمة وحم�صورة وم�صجلة وم�صتخدمة وذلك يف حالة 
تدهور املياه �صواء يف كميتها اأو نوعيتها ولو كان ذلك يف مناطق ذات عجز مائي 
الآبار  يف  تنح�صر  اإمنا  الآبار  تراخي�ص  طلبات  لرف�ص  املوجبة  الأ�صباب  واأن 
اجلديدة ولي�ص الآبار القائمة واملراد ا�صتبدالها ويتعني اللتفات عن ما دفعت 
املنطقة تعاين من عجز مائي واحلكم بعدم �صحة  اأن  الإدارية من  به اجلهة 

القرار .

وحيث اإنه بتطبيق ما تقدم على وقائع املنازعة املاثلة وملا كان البني من الأوراق 
اأن الوزارة امل�صتاأنفة قد رف�صت ال�صتجابة لطلب املدعي – امل�صتاأنف – بحفر 
اأدم  بولية  الرخم  مبنطقة  الكائنة  مبزرعته  املوجود  البئر  عن  بديلة  بئر 
البئر تعاين ب�صكل عام من تدهور نوعيته واإقرارها  باأن  اإقرارها  بالرغم من 
كذلك مبلوحة مياه البئر اإل اأنها تذرعت باأن هذه امللوحة ل توؤثر على الأ�صجار 

القائمة .

للجهة  جتيز  الذكر  �صالفة  والفالج  الآبار  لئحة  من   )12( املادة  اإن  وحيث 
الإدارية امل�صتاأنفة الرتخي�ص بحفر بئر بديلة عن البئر التي ثبت تدهور نوعية 
املياه  متلح  وهي  املاثلة  املنازعة  يف  متوفرة  احلالة  هذه  وان  مياهها  كمية  اأو 
للبئر والذي تقر به اجلهة الإدارية ومل تقدم ما يفيد عدم اإ�صراره باملزروعات 
للمحلق )2( املرفق بالالئحة  اأنه ووفقاً  امل�صتاأنف �صده كما  القائمة مبزرعة 
املذكورة يجوز الرتخي�ص بحفر بئر بديلة اإذا كان الغر�ص منه املحافظة على 
اأ�صجار النخيل والفاكهة وهو ما ينطبق على احلالة املاثلة لوجود اأعداد من 
النخيل املثمرة وغري املثمرة مبزرعة امل�صتاأنف كما واأن الأوراق قد اأجدبت عن 
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ثمة دليل يفيد بوقوع هذا البئر يف منطقة احرامات اأي من الفالج القريبة 
اأو تاأثر اأي من الآبار واملزارع الأخرى باملنطقة بهذا البئر البديل الأمر الذي 
بئر  بحفر  امل�صتاأنف  لطلب  �صدها  امل�صتاأنف  الإدارية  اجلهة  رف�ص  معه  يغدو 
بديلة داخل مزرعته بدًل من البئر الذي تدهورت نوعية وكمية مياهه غري 

قائم على �صند �صحيح من الواقع اأو القانون متعيناً الق�صاء بعدم �صحته .

 )حكم محكمة الق�ساء الإدارى فى ال�ستئناف رقم 120 ل�سنة 12 ق.�ص ال�سادر 
بجل�سة 2012/4/2م ، مج 2012/2011 �ص 415(

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

الترخي�ص بحفر بئر هو اإجراء �سابق على الح�سر والت�سجيل _ الأثر المترتب 
على ح�سر البئر وت�سجيله:

اإجراء  هو  الرتاخي�ص  اأن   ، والأفالج  الآبار  تنظيم  اأحكام لئحة  امل�صتفاد من 
�صابق على احل�صر والت�صجيل ، حيث يتم الرتخي�ص بحفر البئر وفى خالل 
املدة املحددة قانونا )�صنة ( ثم يتقدم �صاحب ال�صاأن بطلب ح�صره وت�صجيله ، 
فتقوم اللجنة باإجراء املعاينة الالزمة _ متام اإجراء احل�صر والت�صجيل يكون 
مبثابة �صهادة ميالد لبدء ا�صتغالل البئر والنتفاع  بها ل يكون ثمة ترخي�ص 
با�صتغالل البئر اإل بعد ح�صره وت�صجيله _ اإزاء ما هو ثابت من كون البئر 
حم�صورة اأو م�صجلة با�صم امل�صتاأنف �صده فى 2006/5/28م. فاإنه بذلك يثبت 
له حق ا�صتغالله ، خا�صة واإن جهة الإدارة مل تقدم اأية قرارات تفيد منعه من 

ال�صتغالل اأو اإلغاء ت�صجيل البئر عمال باملادة )5( من الالئحة . 

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم 72 ل�سنة7 ق �ص ال�سادر 
بجل�سة 2007/12/3 ، مج �سنة 2007-2008 �ص 139 (  





قانون 
حماية البيئة 

ومكافحة التلوث





المبادئ الصادرة عن أحكام 
محكمة القضاء اإلداري من 

عام 2000م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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المادة )1(

ترخي�ص ــ �سرط الم�سافة ــ �سرط �سالحية ل�ستمراره:

ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  التلوث  البيئة ومكافحة  اإن قانون حماية  وحيث 
اأحكام هذا  اأن :« يق�صد يف تطبيق  املادة )1( على  رقم )2001/114( ين�ص يف 
القانون بالكلمات والعبارات التالية املعنى املو�صح قرين كل منها ما مل يقت�صي 

�صياق الن�ص خالف ذلك : ..................

بالوزارة وتت�صمن  التي ت�صدرها اجلهة املخت�صة  املوافقة   : البيئي  الت�صريح 
بيئياً  �صالمته  من  التاأكد  بعد  معني  ن�صاط  مبمار�صة  للمالك  ال�صماح 

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

امل�صدر: العملية اأو الن�صاط الذي يحتمل اأن يكون �صبباً مبا�صراً اأو غري مبا�صر 
للتلوث البيئي ....«.

اأو منطقة عمل  اأي م�صدر  اإقامة  البدء يف  :« ل يجوز  اأن  املادة )9( على  ويف 
قبل احل�صول على ت�صريح بيئي يوؤكد �صالمته من الناحية البيئية وذلك بناًء 
على طلب يتقدم به املالك اإىل الوزارة وي�صدر الوزير قراراً بتحديد اإجراءات 

و�صروط وقواعد احل�صول على الت�صريح البيئي ومدته وجتديده . 

وحيث اإن لئحة تنظيم ا�صت�صدار املوافقات البيئية والت�صريح البيئي النهائي 
ال�صادر بالقرار الوزاري رقم )2001/187( تن�ص يف املادة )1( على اأن : يق�صد 
يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة بالكلمات والعبارات التالية املعنى املو�صح قرين 

كل منها ما مل يقت�ص �صياق الن�ص خالف ذلك ..... 

يف  الواردة  ال�صروط  ا�صتيفاء  بعد  للمن�صاأة  مينح   : النهائي  البيئي  الت�صريح 
املوافقة البيئية املبدئية وتكون مدة �صنتان قابلة للتجديد ملدة اأو  ملدد اأخرى 
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مماثلة ....... «. 

ويف املادة )3( على اأن : يتقدم �صاحب املن�صاأة اإىل الوزارة بطلب احل�صول على 
املوافقة البيئية على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغر�ص .............«. 

ويف املادة )4( على اأن : » يقوم املخت�صون مبعاينة املوقع املقرتح للمن�صاأة لتحديد 
ال�صرتاطات البيئية الواجب توافرها متهيداً لإ�صدار املوافقة البيئية « . 

ويف املادة )8( على اأن :» مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف قانون 
حماية البيئة ومكافحة التلوث امل�صار اإليه ، يجوز للوزارة غلق املن�صاأة يف حالة 
انتهاء  اأو بعد  اأو ت�صريح بيئي نهائي  ممار�صتها للن�صاط بدون موافقة بيئية 

مدتهما « . 

وحيث اإن القرار الوزاري رقم )99/219( باإ�صدار لوائح ال�صرتاطات ال�صحية 
– لئحة ال�صرتاطات ال�صحية مل�صالخ الدواجن – ين�ص يف املادة )1( على اأن 

: ي�صرتط يف موقع امل�صلخ ما ياأتي : 

اأن يكون بعيداً عن الكتلة ال�صكنية وال�صارع العام م�صافة ل تقل عن خم�صمائة 
مرت ..... « . 

القرار  بذات  ال�صادرة   الدواجن  ملزارع  ال�صحية  ال�صرتاطات  لئحة  وتن�ص 
م�صلخ  اإقامة  عند   «  : اأن  على  منها   )27( املادة  يف  �صلفاً  اإليه  امل�صار  الوزاري  
دواجن باأي مزرعة يجب على �صاحبها اأن يتقدم بطلب اإىل البلدية املخت�صة 
وتتم معاينة املوقع املقرتح لإقامة امل�صلخ ويجب احل�صول على موافقة ال�صوؤون 

ال�صحية والبيئة ............«. 

ال�صادر من اجلهة  اأن الرتخي�ص  الإداري  الق�صاء  امل�صتقر عليه يف  اإن  وحيث 
ت�صرف  وهو  مبنحه  ال�صادر  بالقرار  يتم  اإداري  ت�صرف  هو  اإمنا  الإدارية  
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اأو التعديل يف اأي وقت متى اقت�صت  اأو الإلغاء  موؤقت قابل بطبيعته لل�صحب 
امل�صلحة العامة ذلك اأو قامت اأ�صباب تربره ف�صروط الرتخي�ص �صروط ابتداء 
وا�صتمرار ما مل يكن القرار املتخذ ب�صاأنه م�صوباً بعيب اإ�صاءة ا�صتعمال ال�صلطة 
– ول يكون للمرخ�ص له عندئذ اإل احلق يف املطالبة بالتعوي�ص اإن كان لذلك 

مقت�صى .

ال�صروط  من  تعد  ل  وامل�صافة  املوقع  �صرط  اأن  اأي�صاَ  عليه  امل�صتقر  اإن  وحيث 
املقررة ملنح الرتخي�ص فح�صب واإمنا هي مقررة ل�صالحية ا�صتمرار الرتخي�ص 
تخلفت  فاإذا  الرتخي�ص  واإ�صدار  املوقع  �صالحية  بني  ربط  امل�صرع  لأن  اأي�صاً 
اإلغاء الرتخي�ص كون قيود �صالحية موقع املحل هي  هذه ال�صالحية  تعني 
يف الأ�صل مقررة ل�صالح من هم بجوار املحل ذاته ول متلك اجلهة الإدارية  

اخلروج عليها . 

من  الثابت  كان  وملا   – املاثل  النزاع  وقائع  على  تقدم  ما  بتطبيق  اإن  وحيث 
الدواجن احلية  وتغليف  لذبح  م�صلخاً  تدير  امل�صتاأنفة  ال�صركة  – اأن  الأوراق 
اإزكي  بولية  اإمطي  مبنطقة  والكائنة  بها  اخلا�صة  الدواجن  تربية  مبزرعة 
�صادر له ت�صريح بيئي برقم )2449/د خ( ملدة عامني اعتباراً من 2009/1/10 
وينتهي يف 2011/1/9 وبعد انتهاء مدة الت�صريح تقدمت ال�صركة اإىل الوزارة 
املوقع  مبعاينة  الوزارة  فقامت  مماثلة  اأخرى  ملدة  لتجديده  �صدها  امل�صتاأنف 
يعد  مل  امل�صلخ  موقع  باأن  املعانيـة  خالل  من  لها  واأت�صح   2011/1/15 بتاريخ 
حيث   . ال�صكنية  الكتلة  من  قريباً  اأ�صبح  كونه  البيئية  الناحية  من  مالئم 
الوارد  لل�صرط  باملخالفة  )20م2(  اأقل من  عنه مب�صافة  يبعد  منزل  اأقرب  اإن 
بالئحة ال�صرتاطات ال�صحية مل�صالخ الدواجن امل�صار اإليها والذي اأ�صرتط يف 
موقع امل�صلخ اأن يكون بعيداً عن الكتلة ال�صكنية وال�صارع العام م�صافة ل تقل 
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عن خم�صمائة مرتاً ، وعليه اأو�صت جلنة املعاينة بعدم جتديد الت�صريح البيئي 
للم�صلخ التابع لل�صركة امل�صتاأنفة . 

وحيث اإن الوزارة امل�صتاأنف �صدها  يف �صبيل التن�صيق مع الوزارة املعنية باإ�صدار 
الرتخي�ص مبزاولة الن�صاط قامت مبخاطبة وزارة البلديات الإقليمية وموارد 
املياه وعر�ص الأمر عليها وجاء ردها باأنه ل ميكن املوافقة على الطلب لعدم 
مطابقة املوقع لال�صرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبزارع الدواجن وذلك لقربه 
من الكتلة ال�صكانية ومن ثم قامت الوزارة امل�صتاأنف �صدها مبخاطبة ال�صركة 
بتاريخ 2011/3/16 باأن املوقع اأ�صبح غري مالئم من الناحية البيئية واأن عليها 
بانتهاء عقد الإيجار يف  اآخر بديل مع منحها مهلة تنتهي  البحث عن موقع 

 . 2011/12/31

وحيث اإنه – واحلال كذلك – وملا كان �صرط امل�صافة هذا هو يف الأ�صا�ص �صرطاً 
بيئياً الغر�ص من اإقراره هو املحافظة على �صالمة البيئة من الروائح الكريهة 
املنبعثة من خملفات امل�صلخ وكذا احل�صرات ال�صارة والتي تتواجد بكرثة حولها 
الأمر الذي يوؤثر �صلباً ل يريب على البيئة وال�صحة العامة ب�صاكني املنطقة ، 
وبالتايل فاإن هذا ال�صرط هو �صرط يتعني توافره ابتداًء عند منح الت�صريح 
وهو اأي�صاً �صرط ل�صالحية ا�صتمرار الت�صريح البيئي فاإذا تخلف يتعني اإلغاء 
املطعون  القرار  يكون  ثم  ومن  انتهاء مدته  بعد  رف�ص جتديده  اأو  الت�صريح 
فيه ال�صادر برف�ص جتديد الت�صريح البيئي للم�صلخ حمل املنازعة قائماً على 
املاثلة  الدعوى  الذي ت�صحى معه  الأمر  القانون  و�صحيح حكم  �صببه متفقاً 
مفتقرة لل�صند القانوين الذي يربرها جديراً بالرف�ص . ول حماجة يف ذلك 
امل�صلخ  موقع  على  املوافقة  بعد  اأن�صئت  امل�صلخ  من  القريبة  املنازل  تلك  باأن 
حيث   ، ن�صاطه  ومزاولة  به  اخلا�ص  والرتخي�ص  البيئي  الت�صريح  و�صدور 
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الأر�ص  على  بالبناء  للمواطنني  الت�صريح  المتناع عن  املت�صور  اإنه من غري 
الزراعية اململوكة لهم بحجة وجود م�صلخ دواجن قريب منها فالقاعدة تقرر 
اأن » درء املفا�صد مقدم على جلب امل�صالح اأو املنافع » كما ل يحاج يف ذلك اأي�صاً 
على  باملحافظة  مطالبة  الدولة  اإن  حيث   ، باملنطقة  ال�صكانية  الكثافة  بقلة 
ال�صحة العامة للفرد مثلما اجلماعة ف�صاًل عن اأن الكثافة ال�صكانية هذه يف 

زيادة مبرور الوقت . 

وحيث اإن احلكم املطعون فيه انتهى اإىل ذات النتيجة فيكون قد �صدر متفقاً 
و�صحيح حكم القانون ، لذا يتعني تاأييده حمموًل على اأ�صبابه وعلى ما �صطره 

هذا احلكم ال�صتئنايف من اأ�صباب ورف�ص الطعن عليه .

)حكم محكمة الق�ساء الإدارى فى الإ�ستئناف رقم 181 ل�سنة )12( ق.�ص 
ال�سادر بجل�سة 2012/4/16م ، مج 2012/2011 �ص499 (

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

المادة )1(

تراخي�ص – من�ساأت �سناعية – تجديد تراخي�سها البيئية م�سروط بعدم توافر 
منطقة �سناعية مهياأة لال�ستغالل :

رقم  الوزاري  بالقرار  ادرة  ال�صّ الّذكر  �صالفة  الاّلئحة  من   )1( املاّدة  تن�ص 
رقم  الوزاري  بالقرار  تعديلها  مّت  مثلما  2001/6/16م  بتاريخ   )2001/187(
)2004/68( على اأّن: “ املوافقة البيئية املوؤقتة: متنح لكل من املن�صاآت ال�صناعية 
ال�صناعية املحددة من قبل اجلهات املخت�صة، وامل�صاريع  املناطق  املقامة خارج 
املكملة مل�صاريع البنية الأ�صا�صية. ويف جميع الأحوال تكون مدة املوافقة اأق�صاها 
�صنة قابلة للتجديد ملدد اأخرى مماثلة حلني توفر منطقة �صناعية اأو انتهاء 
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م�صروع البنية الأ�صا�صية بح�صب الأحوال« .

وحيث اإّن امل�صتفاد من ا�صتقراء هذه الأحكام اأّن جتديد املوافقات البيئّية املوؤّقتة 
ناعّية اإمّنا  ناعّية التي تبا�صر ن�صاطها خارج املناطق ال�صّ املمنوحة للمن�صاآت ال�صّ
ناعي ومهّياأة  �صة للن�صاط ال�صّ هو م�صروط بعدم توافر منطقة �صناعّية خم�صّ
لال�صتغالل يف الولية التي توجد بها تلك املن�صاآت، ومن ثّم فاإّن توافر هذه 
ناعّية يجعل �صلطة الإدارة مقّيدة برف�ص جتديد املوافقة املبدئّية  املنطقة ال�صّ

التي اأ�صدرتها.

بدائرة  ني  املخت�صّ املوظفني  من  املحّرر  التقرير  مطالعة  من  يبني  وحيث 
التي  ال�ّصكوى  خ�صو�ص  يف  2007/8/28م  بتاريخ  البيئّية  والرقابة  التفتي�ص 
نهايته  يف  ت�صّمن  اأّنه  النزاع  حمّل  الطابوق  م�صنع  �صّد  امل�صتاأنفون  قّدمها 
املنا�صبة  ناعّية  ال�صّ املنطقة  توّفر  حني  اإىل  موقعه  يف  امل�صنع  باإبقاء  اقرتاحا 
ناعة يف جل�صة 2009/1/19م  بالولية، وقد اأّكد احلا�صر عن وزارة التجارة وال�صّ
ناعي بولية  �صة للن�صاط ال�صّ املحّددة لنظر ال�صتئناف املاثل اأّن املنطقة املخ�صّ
اأفاد احلا�صر  الّن�صاط، كما  ال�صويق مل تتّم  تهيئتها بعد ل�صتغاللها يف ذلك 
عن وزارة البيئة وال�ّصوؤون املناخّية بذات اجلل�صة اأّن الوزارة مل ت�صدر اإىل ذلك 

التاريخ تراخي�ص بيئّية يف املنطقة امل�صار اإليها.

وحيث يّت�صح تاأ�صي�صا على ما تقّدم اأّن املنطقة التي مّت تخ�صي�صها لالأن�صطة 
ناعّية بالولية مل يتّم يف تاريخ �صدور قرار وزارة البيئة وال�صوؤون املناخّية  ال�صّ
يف  ال�ّصروع  للطابوق  النعماين  مل�صنع  املمنوحة  البيئّية  املوافقة  بتجديد 
ا�صتغاللها لعدم تهيئتها، واإذ مل يقّدم امل�صتاأنفون اأمام الدائرة البتدائّية ول 
اأمام هذه الّدائرة ما من �صاأنه اأن يثبت عك�ص ذلك، فاإّن رف�ص الوزارة املذكورة 

�صحب تلك املوافقة يغدو قائما على �صند �صحيح من الواقع والقانون.
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القانون  تطبيق  يف  باخلطاأ  امل�صتاأنف  احلكم  على  النعي  وجه  عن  اإّنه  وحيث 
بدائرة  ون  املخت�صّ املوّظفون  بها  قام  التي  الزيارة  تقرير  على  ل�صتناده 
التفتي�ص والرقابة البيئّية مبا يجعله حّجة اأعّدتها الإدارة لنف�صها، فاإّن املاّدة 
ال�ّصلطاين  باملر�صوم  ادر  ال�صّ التلّوث  ومكافحة  البيئة  حماية  قانون  من   )3(
رقم )2001/114( بتاريخ 2001/11/14م تن�ّص على اأن: »يكون ملفّت�صي البيئة 
والأ�صخا�ص الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالّتفاق مع الوزير 
�صفة ال�صبطّية الق�صائّية يف تطبيق هذا القانون والّلوائح والقرارات املنّفذة 

له«.

�صفة  البيئة  مفت�صي  منح  امل�صّرع  اأّن  الأحكام  هذه  من  امل�صتفاد  اإّن  وحيث 
ادرة  ال�صّ والقرارات  والّلوائح  املذكور  القانون  تنفيذ  يف  الق�صائّية  ال�صبطّية 
تنفيذا له ومنها لئحة تنظيم ا�صت�صدار املوافقات البيئّية والت�صريح البيئي 
الّنهائي، ومن ثّم فاإّن ما يحّرره املوّظفون امل�صار اإليهم من حما�صر وتقارير يف 
نطاق مبا�صرتهم لالخت�صا�صات املنوطة بهم يعّد من املحّررات الّر�صمّية التي 

تكون حّجة فيما ت�صّمنته.

موّظفني  من  حتريره  مّت  اأّنه  اإليه  امل�صار  التقرير  مطالعة  من  يبني  وحيث 
مدير  من  مراجعته  ومّتت  البيئّية  والرقابة  التفتي�ص  دائرة  من  ني  خمت�صّ
خال�صته  يف  ت�صّمن  وقد  البيئّية،  ال�صوؤون  عام  مدير  من  واعتماده  الّدائرة 
اأّن وجود امل�صنع امل�صتكى به من امل�صتاأنفني ل ي�صّكل �صررا بيئّيا على اأ�صحاب 
ال�ّصكوى، واإذ مل يقّدم امل�صتاأنفون ما يثبت عك�ص ما ت�صّمنه هذا التقرير، فاإّن 
قرار جهة الإدارة برف�ص �صحب املوافقة البيئّية املوؤّقتة املمنوحة لذلك امل�صنع 
يغدو مّتفقا و�صحيح حكم القانون، متعّينا رف�ص الّدعوى الّرامية اإىل احلكم 

بعدم �صّحته.
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�صدر  قد  يكون  فاإّنه  النتيجة  ذات  اإىل  انتهى  واإذ  امل�صتاأنف  احلكم  اإّن  وحيث 
�صحيحا ومطابقا للقانون ويكون الطعن عليه بال�صتئناف املاثل فاقدا ل�صند 

�صحيح من القانون حقيقا بالرف�ص. 

) حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم  321 ل�سنة 8  ق ال�سادر 
بجل�ص2009/2/2 ، مج �سنة 2008-2009 �ص152(  

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

المادة )6(

تراخي�ص – بيئة – ال�سلطة التقديرية لالإدارة اأثناء تجديد التراخي�ص فى 
الموازنة بين حاجة المواطنين اإلى المرافق الخدمية وتاأمين المحافظة على 

البيئة :

باملر�صوم  ال�صادر  التلوث  ومكافحة  البيئة  حماية  قانون  من   )6( املادة  تن�ص 
العمانية  البيئة  ا�صتخدام  يجوز  ل   «  : اأن  على   )2001/114( رقم  ال�صلطاين 
لت�صريف ملوثات البيئة بالأنواع والكميات التي توؤدي اإىل الإخالل ب�صالحيتها 
التاريخي  بالرتاث  اأو  الطبيعة  �صون  مبناطق  اأو  الطبيعية  ومبواردها 
اأنظمة البيئة الطبيعية  واحل�صاري لل�صلطنة . ويح�صر ت�صريف امللوثات يف 

اإل وفقاً للنظم وال�صروط التي ي�صدر بها قرار من الوزير » . 

وال�صوؤون  البيئة  وزارة  يف  ممثلة  الإدارة  جهة  اأن  تقدم  مما  ي�صتفاد  وحيث 
نحو  على  امللوثات  لت�صريف  الالزمة  الأنظمة  و�صع  ب�صلطة  ت�صتقل  املناخية 
يحد من اأثرها ال�صلبي على البيئة العمانية وهي �صاحبة الخت�صا�ص الأ�صيل 
ذي  �صناعي  اأو  خدمي  ن�صاط  بكل  الالزمة  املوؤقتة  البيئية  الرتاخي�ص  مبنح 
اأثر مبا�صر على البيئة وفق �صوابط ت�صعها م�صبقاً لالأن�صطة املذكورة وجتري 
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رقابة لحقة عليها للتحقق من مدى التزام اأ�صحاب ال�صاأن بها . 

وحيث ل خالف يف اأن ما ا�صتظهره احلكم الطعني ب�صاأن قرب املغ�صلة مو�صوع 
النزاع من �صاطىء البحر كان قائماً على �صند �صحيح من الواقع اإل اأنه اإزاء 
ما �صلف تاأكيده ب�صاأن ال�صلطة التقديرية املخولة جلهة الإدارة يف ر�صم وتنفيذ 
اأ�صا�صاً  البيئة واملحيط والقائمة  اعتمادها يف جمال حماية  الواجب  ال�صيا�صة 
وتاأمني  اخلدمية  املرافق  بع�ص  اإىل  املواطنني  حاجة  بني  املوازنة  مبداأ  على 
ال�صروط الالزمة للمحافظة على البيئة وفق خطط مرحلية تاأخذ يف العتبار 
اأن متنح جهة  فاإن مقت�صى ذلك ولزمه  اإحداث مناطق �صناعية  تدرجها يف 
واإلزام  املحيط  حلماية  كافية  تراها  التي  ال�صوابط  لتقدير  جماًل  الإدارة 

�صاحب ال�صاأن بالتقيد بها . 

اأن جهة  املاثل يت�صح يف جالء  اإنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع  وحيث 
الإدارة حر�صت ابتداًء على عدم جتديد املوافقة البيئية املوؤقتة ملغ�صلة ال�صيارات 
مو�صوع النزاع فور انتهاء املوافقة ال�صابقة يف 2008/11/4م اإل اأنها وعلى اإثر 
تلقيها خطاباً من وايل املنطقة يفيد مبطالبة من �صاكني املنطقة با�صتمرار 
من  جملة  و�صع  اإىل  �صعت  املجال  هذا  يف  الوحيدة  باعتبارها  املغ�صلة  ن�صاط 
من  للمحيط  الكاملة  احلماية  تكفل  املغ�صلة  ن�صاط  على  والقيود  ال�صوابط 
اإلزام  املغ�صلة مع  داخل حدود  اإىل  ال�صحي  ال�صرف  تغيري موقع خزان  بينها 
�صاحب امل�صروع بتبطني اأر�صية اخلزان ومنعه من ا�صتخدام الزيوت يف عملية 

غ�صيل ال�صيارات .

وحيث يتجلى يف �صوء ما �صلف بيانه اأن املوافقة البيئية املوؤقتة امل�صلمة للم�صتاأنف 
التي  بال�صوابط  التزامه  من  الإدارة  جهة  ا�صتوثقت  اأن  بعد  2009/6/13م  يف 
و�صعتها لن�صاطه يف املغ�صلة تغدو قائمة على �صند �صحيح من الواقع والقانون 
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اإىل احلكم بعدم �صحة قرار  الرامية  الدعوى  الذي يتعني معه رف�ص  الأمر 
املوافقة �صالفة الذكر . 

وحيث اإن احلكم امل�صتاأنف واإذ انتهى اإىل غري ما تقدم ذكره فقد تعني احلكم 
باإلغائه والق�صاء جمدداً بقبول الدعوى �صكاًل ورف�صها مو�صوعاً . 

) حكم محكمة الق�ساء الإداري في الإ�ستئناف رقم 250 ل�سنة  9  ق . �ص 
ال�سادر بجل�سة 2010/1/4 ، مج �سنة 2009-2010 �ص92(

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



الفتاوى الصادرة عن وزارة 
الشؤون القانونية 

من عام 2000م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )9(

بالإ�صارة اإىل كتاب معاليكم رقم: .......... بتاريخ .......... املوافق........... 
ب�صاأن طلب الإفادة بالراأي القانوين حول تداخل وازدواجية اخت�صا�صات هيئة 
املنطقة القت�صادية اخلا�صة بالدقم املن�صو�ص عليها يف املر�صوم ال�صلطاين رقم 
2011/119 باإن�صاء هيئة املنطقة القت�صادية اخلا�صة بالدقم واإ�صدار نظامها 
املر�صومني  يف  عليها  املن�صو�ص  املناخية  وال�صوؤون  البيئة  وزارة  واخت�صا�صات 
ال�صلطانيني رقمي 2001/114 باإ�صدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث و 
2001/115 باإ�صدار قانون حماية م�صادر مياه ال�صرب من التلوث، وذلك فيما 

يتعلق باإ�صدار الت�صاريح والنظم البيئية.

واإذ ت�صتطلعون الراأي يف املو�صوع نفيد بالآتي:

باملر�صوم  ال�صادر  التلوث  البيئة ومكافحة  املادة )9(  من قانون حماية  تن�ص 
اأو  اأي م�صدر  اإقامة  يف  البدء  يجوز  " ل  اأنه  على   2001/114 رقم  ال�صلطاين 
الناحية  من  �صالمته  يوؤكد  بيئي  ت�صريح  على  احل�صول  قبل  عمل  منطقة 
البيئية وذلك بناء على طلب يتقدم به املالك اإىل الوزارة، وي�صدر الوزير قرارا 
ومدته  البيئي  الت�صريح  على  احل�صول  وقواعد  و�صروط  اإجراءات  بتحديد 

وجتديده".

وتن�ص املادة )4( من املر�صوم ال�صلطاين رقم 114 /2001 امل�صار اإليه على اأن" 
ين�صر هذا املر�صوم يف اجلريدة الر�صمية ،ويعمل به من تاريخ ن�صره ".

وتن�ص املادة الأوىل من املر�صوم ال�صلطاين رقم 119 /2011 باإن�صاء هيئة املنطقة 
 " ت�صمى  هيئة  " تن�صاأ  اأن  على  نظامها  واإ�صدار  بالدقم  اخلا�صة  القت�صادية 

هيئة املنطقة القت�صادية اخلا�صة بالدقم " تتبع جمل�ص الوزراء" .
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كما تن�ص املادة الرابعة من ذات املر�صوم على اأن "يكون موقع وحدود املنطقة 
القت�صادية اخلا�صة بولية الدقم وفقا للمخطط املرفق ".

املر�صوم  هذا  يخالف  ما  كل  "يلغى  اأن  على  منه  ع�صرة  الرابعة  املادة  وتن�ص 
والنظام املرفق اأو يتعار�ص مع اأحكامهما ".

اجلريدة  يف  املر�صوم  هذا  ين�صر  اأن"  على  منه  ع�صرة  اخلام�صة  املادة  وتن�ص 
الر�صمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره ". 

وتن�ص املادة )2(  من نظام هيئة املنطقة القت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر 
الإ�صراف  اإىل  الهيئة  تهدف   " اأنه  على   2011/119 رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم 
وتطويرها  وتنميتها  املنطقة  واإدارة  الدقم  ولية  تطوير  م�صروع  تنفيذ  على 
مبراعاة نظام  املنطقة للم�صاهمة يف حتقيق التنمية القت�صادية والجتماعية 

ال�صاملة".

وتن�ص املادة )3( من ذات النظام على اأن " يكون للهيئة يف �صبيل حتقيق اأهدافها 
ممار�صة الخت�صا�صات الآتية:

1ـ....................................................................................
.............................................

البيئة  حلماية  الالزمة  الإجراءات  واتخاذ   ، البيئية  الت�صاريح  اإ�صدار  ـ   11
وفقا  ،وذلك  التلوث  من  ال�صرب  مياه  م�صادر  وحماية  التلوث،  ومكافحة 

للقوانني املعمول بها .

12ـ اإعداد نظم الرقابة ال�صحية والبيئية ...".

ومفاد ما تقدم اأن امل�صرع قد منح وزارة البيئة وال�صوؤون املناخية مبوجب قانون 
 2001/114 رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  التلوث  ومكافحة  البيئة  حماية 
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وقواعد  و�صروط  اإجراءات  وحتديد  البيئية  الت�صاريح  مبنح  عاماً  اخت�صا�صاً 
م�صدر  اأي  اإقامة  يف  البدء  قبل  وذلك   ، وجتديدها  ومدتها  عليها  احل�صول 
اأن�صاأ مبوجب املر�صوم ال�صلطاين رقم 119 /2011 هيئة  اأو منطقة عمل ، كما 
واحلدود  واملعامل  املوقع  املحددة  بالدقم  اخلا�صة  القت�صادية  املنطقة  لإدارة 
وفقا للمخطط املرفق بهذا املر�صوم ، ت�صمى هيئة املنطقة القت�صادية اخلا�صة 
باإ�صدار  الخت�صا�ص  اأهدافها  حتقيق  �صبيل  يف  الهيئة  بتلك  وناط   ، بالدقم 
الت�صاريح البيئية واتخاذ الإجراءات الالزمة حلماية البيئة ومكافحة التلوث 
وحماية م�صادر مياه ال�صرب من التلوث واإعداد نظم الرقابة ال�صحية والبيئية  

باملنطقة ، وذلك وفقا للقوانني املعمول بها يف هذا ال�صاأن. 

وحيث اإنه بناء على ما تقدم وملا كان املر�صومان ال�صلطانيان امل�صار اإليهما قد 
واتخاذ  البيئية  الت�صاريح  اإ�صدار  وهو   ، املو�صوع  ذات  على  بالتنظيم  تواردا 
مياه  م�صادر  وحماية  التلوث  ومكافحة  البيئة  حلماية  الالزمة  الإجراءات 
اأحدهما  وكان   ، والبيئية  ال�صحية  الرقابة  نظم  واإعداد  التلوث  من  ال�صرب 
  2001/114 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  �صدر  اإذ  الآخر  على  �صدوره  يف  لحقا  
، ون�صر يف  م  املوافق 14 من نوفمرب �صنة 2001  يف 28من �صعبان �صنة 1422هـ 
تاريخ  من  به  2001/11/17وعمل  بتاريخ   )707( العدد  يف  الر�صمية  اجلريدة 
ن�صره ، يف حني �صدر املر�صوم ال�صلطاين رقم 2011/119 امل�صار اإليه  يف 28 من 
ذي القعدة �صنة 1432هـ املوافق 26 من اأكتوبر �صنة 2011م وعمل به من اليوم 
بتاريخ  العدد )949(  الر�صمية يف  ن�صر يف اجلريدة  ن�صره حيث  لتاريخ  التايل 
2011/10/29، وقد ت�صمن الأول حكما يق�صي بتخويل وزارة البيئة وال�صوؤون 
املناخية  هذه الخت�صا�صات يف كافة اأنحاء ال�صلطنة يف حني ناط الثاين  ذات 
املنطقة  حدود  يف  بالدقم  اخلا�صة  القت�صادية  املنطقة  بهيئة  الخت�صا�صات 
باملر�صوم  املرفق  التخطيطي  بالر�صم  املبينة  واحلدود  للموقع  وفقا  املذكورة 
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من  النوعني  عالقة  تكون  ثم  فمن   ، اإليه  امل�صار   2011/  119 رقم  ال�صلطاين 
الن�صو�ص ببع�صهما هي عالقة خا�ص بعام ، فيعمل بالن�ص الوارد يف املر�صوم 
بالدقم  اخلا�صة  القت�صادية  املنطقة  نطاق  يف   2011/119 رقم  ال�صلطاين 
املو�صحة احلدود واملعامل وفقا للمخطط املرفق يف املر�صوم امل�صار اإليه باعتباره 
ن�صاً خا�صاً مع بقاء اخت�صا�ص وزارة البيئة وال�صوؤون املناخية  يف ذات ال�صاأن 

قائما يف كافة اأنحاء ال�صلطنة عدا  تلك املنطقة .
املنطقة  هيئة  نظام  ن�صو�ص  كانت  ملا  اأنه  ال�صاأن  هذا  يف  القول  نافلة  ومن 
 2011/119 رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  بالدقم  اخلا�صة  القت�صادية 
باإ�صدار  اخت�صا�صها  متار�ص  الهيئة  اأن  عن  جهري  اإعالن  يف  اأف�صحت  قد 
الت�صاريح البيئية واإعداد نظم الرقابة البيئية وفقا للقوانني املعمول بها  يف 
ال�صلطنة  يف نطاق املنطقة ، وهي ذات القوانني النافذة واملطبقة من قبل وزارة 
بني   التن�صيق  دون  قانونا  يحول  ما  ثمة  لي�ص  فاإنه  املناخية  وال�صوؤون  البيئة 
ممار�صتهما  يف  بالدقم  اخلا�صة  القت�صادية  املنطقة  وهيئة  املوقرة  وزارتكم  
لخت�صا�صاتهما باإ�صدار الت�صاريح  البيئية  وغريها من الخت�صا�صات امل�صار 

اإليها.
املنطقة  هيئة  اخت�صا�صات  بني  تداخل  وجود  عدم  اإىل  الراأي  انتهى  لذا 
املناخية  وال�صوؤون  البيئة  وزارة  واخت�صا�صات  بالدقم  اخلا�صة  القت�صادية 
اأن الن�صو�ص التي ناطت بالهيئة  باإ�صدار الت�صاريح والنظم البيئية  باعتبار 
املذكورة هذا الخت�صا�ص تعد ن�صو�صا خا�صة و من ثم تقدم يف التطبيق على 
الن�صو�ص العامة  التي ناطت بوزارة البيئة وال�صوؤون املناخية ذات الخت�صا�ص، 

وذلك على النحو املبني بالأ�صباب.

فتوى رقم و �ص ق/م و/2012/1681/16/45 بتاريخ 2012/9/23



القانون 
البحري





المبادئ الصادرة عن أحكام 
المحكمة العليا 

من عام 2006م اإىل 2012م
ب�صاأن هذا القانون
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جل�سة يوم الأربعاء الموافق 2007/11/7م

الطعن رقم 2007/49م تجاري عليا

التقــــــــــــــــــــادم
التقادم الوارد يف املادة 278من القانون البحري خا�ص بنقل امل�صافرين واأمتعتهم 

موؤداه . عدم انطباق الن�ص على عقود اإيجارات ال�صفن.
الدعوى  ت�صمع  »ل  الذكر  �صالفة  الُعماين  البحري  القانون  املادة )278( من   
النا�صئة عن عقد نقل امل�صافرين واأمتعتهم التي مل يحرر بها اإي�صال مب�صي 
يعترب  فعل  عن  نا�صئة  الدعوى  كانت  اإذا  ذلك  ومع  الو�صول  تاريخ  من  �صنة 

جرمية فال تنق�صي اإل بانق�صاء الدعوى العمومية«.
وحيث يخل�ص من عبارة هذا الن�ص اأنه يتعلق بعقد لنقل الأ�صخا�ص اأي بني 
الإخالل  ن�صاأ عن  الطرفني  القائم بني  النـزاع  اأن  وامل�صافرين يف حني  الناقل 
بعقد اإيجار �صفينة مما يجعله خارجاً عن جمال انطباق املادة 278 من القانون 

البحري.
------------------------------------

جل�سة الأربعاء 2009/10/28م

الطعن رقم 2009/172م تجاري عليا

نقل. اإخطار. قرينة
اأو تلف الب�صاعة املر�صلة قرينة ب�صيطة  عدم توجيه الإخطار الكتابي بهالك 
ــ وفقا لن�ص املادة )255( من القانون البحري ــ على اأن الناقل �صلم الب�صاعة 
اإثبات العك�ص . املدة املحددة  باحلالة التي و�صفت بها يف �صند ال�صحن وي�صح 

لالإخطار لي�صت من النظام العام .
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اأن عدم  املادة )255( من القانون البحري والذي موؤداه  باإلزامية ن�ص  القول 
توجيه الإخطار الكتابي بهالك اأو تلف الب�صاعة املر�صلة قرينة على اأن الناقل 
لي�ص �صحيحاً   ، ال�صحن  �صند  بها يف  و�صفت  التي  باحلالة  الب�صاعة  �صلم  قد 
على اإطالقة ذلك اأن ما ورد يف هذا الن�ص جمرد قرينة قابلة لإثبات العك�ص 
من قبل املر�صل اإليه اأو من يحل حمله واأن املدة املحددة لالإخطار لي�صت من 
)وكيل  الثانية  �صدها  املطعون  خاطبت  قد  الطاعنة  اأن  ومبا   ، العام  النظام 
واأن املطعون �صدهما ردت عليها مبا  العجز يف الأعمدة  ب�صاأن ذلك  ال�صفينة( 
يفيد باإكمال النق�ص فاإن هذا يكفي ل�صتبعاد تطبيق اأحكامه املادة )255( من 

القانون البحري ل�صتمرار املكاتبات بني الطرفني . 
------------------------------------------

جل�سة يوم الأربعاء الـموافق 2011/5/4م

الطعن رقم 2010/250م الدائـرة التجــارية

الناقل. ال�سفينة
رفع الدعوى �صد ال�صفينة ين�صرف اإىل الناقل �صواء كان مالكا اأو جمهزا لها. 
اإن كان يحمل ا�صم ال�صاحن والناقل مًعا فاإّن رفع الدعوى على  �صند ال�صحن 

ال�صفينة ين�صرف اإىل الناقل. 
املقرر يف ق�صاء هذه املحكمة اأن رفع الدعوى �صد ال�صفينة اإمنا ين�صرف اإىل 
الناقل �صواء كان هو املالك املجهز لها اأم غريه اإذ اإن جمهز ال�صفينة هو الذي 
يقوم با�صتغاللها حل�صابه حتى ولو كان م�صتاأجًرا لها ، لذلك فاإّن و�صف الناقل 
ال�صاحن  ا�صم  يحمل  ال�صحن  �صند  كان  واإذا   ، كناقل  �صفته  ينفي  ل  باملجّهز 
اإن  اإذ  الناقل  اإىل  ين�صرف  اإمنا  ال�صفينة  على  الدعوى  رفع  فاإّن  مًعا  والناقل 
اأن  ولذلك جند   ، البحري  النقل  بعقد  ال�صاحن  مع  يرتبط  الذي  هو  الناقل 
الن�ص يف املادة )237( من القانون البحري على اأنه )عقد النقل البحري عقد 
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م�صتاأجرها  اأو  اأو جمهزها  ال�صفينة  مالك  كان  �صواء  الناقل  يتعهد مبقت�صاه 
بنقل ب�صائع بطريق البحر من ميناء اإىل اآخر لقاء اأجرة .... ( ومن ثّم فاإّن 
اأ�صا�ًصا  ي�صلح  ل  قول  �صفتها  يفقدها  ال�صفينة  على  الدعوى  رفع  باأن  القول 

للحكم بعدم قبول الدعوى كما ذهب الطاعنون.
وبح�صب ن�ص املادة )238( فاإن عقد النقل يثبت ب�صند ال�صحن ، اإذ يقوم الناقل 
باإ�صدار هذا ال�صند عند ت�صّلم الب�صاعة من ال�صاحن ، ووفًقا لن�ص املادة )245( 
فيما  وذلك  عليها  ي�صتمل  التي  البيانات  اإثبات  يف  حجة  ال�صحن  �صند  يعترب 
بني الناقل وال�صاحن وبالن�صبة للغري ويجوز يف العالقة بني الناقل وال�صاحن 

اإثبات عك�ص ما ورد يف �صند ال�صحن.
اأما بالن�صبة للغري فال يجوز للناقل اإثبات عك�ص ما جاء به واإمنا يجوز ذلك 

للغري.
--------------------------------------------

جل�سة يوم الأربعاء الـموافق 2011/6/22م

الطعن رقم 2010/508م الدائـرة التجــارية

الوكيل المالحي
الوكيل املالحي غري م�صوؤول عن تلف اأو نق�ص اأو فقدان الب�صاعة ما مل يكن 

قد ت�صبب يف ذلك وهي يف عهدته.
قد ا�صتقرت اأحكام املحكمة العليا على تاأكيد عدم م�صوؤولّية الوكيل املالحي عن 
تلف اأو نق�ص اأو فقدان الب�صاعة ما مل يكن قد ت�صبب يف ذلك وهي يف عهدته.

اأّن الطاعنني الثواين هم وكالء مالحة ولي�صوا ناقلني  واإذ يبني من الأوراق 
بحريني وبالتايل ل ي�صاألون عن تنفيذ عقد النقل البحري فاإّن احلكم باإلزامهم
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باأداء البلغ املحكوم به بالت�صامن مع الناقلني ل يكون �صحيًحا مما يتعنّي معه 
نق�ص احلكم جزئًيا يف هذا ال�صق.



 القانون 
الصيد البحري





الفتاوى الصادرة عن وزارة 
الشؤون القانونية 

من عام 2000م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )29(

احلية  املائية  الرثوة  وحماية  البحري  ال�صيد  قانون  من   )  1( املادة 
ال�صادر باملر�صوم ال�صلطانى رقم 81/53 تن�ص على اأنه« فى تطبيق اأحكام هذا 

القانون يكون للم�صطلحات التالية املعنى املن�صو�ص عليه اأمام كل منها :

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

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

تنظيم  عن  وامل�صوؤولة  للوزير  التابعة  الإدارية  اجلهة  هي  املخت�صة  ال�صلطة 
وا�صتغالل وحماية وتطوير الرثوات املائية احلية    ....................... » . 

كما  تن�ص املادة 29 من ذات القانون معدلة بالر�صوم ال�صلطانى رقم   
93/59 على اأن »:

ال�صيد والأن�صطة  الرقابة على عمليات  املخت�صة  ال�صلطة  تبا�صر   - 1
واجلهات  ال�صلطانية  عمان  ب�صرطة  ذلك  فى  ال�صتعانة  ولها   ، بها  املرتبطة 
قرار  بتحديدهم  ي�صدر  الذين  للموظفني  ويكون  الأخرى  املعنية  احلكومية 
هذا  فى  عليها  املن�صو�ص  املخالفات  �صبط  �صالحيات  املخت�صة  ال�صلطة  من 

القانون ولوائحه التنفيذية . 

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

امل�صادرة  عقوبتها  تت�صمن  التي  املخالفات  فى  املخت�صة  لل�صلطة   -3
ممار�صة اأي من ال�صالحيات التالية :
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اأ – بيع الرثوات املائية احلية اأو منتجاتها التي يتم �صبطها وحفظ 
ثمنها اإىل حني �صدور احلكم النهائي فى املخالفة.................. » 

وامل�صتفاد من هذه الن�صو�ص اأن امل�صرع اأناط بال�صلطة املخت�صة بوزارة 
الزراعة �صبط املخالفات املن�صو�ص عليها فى قانون ال�صيد البحري وحماية 
الرثوة املائية احلية وبيع الرثوات املائية احلية اأو منتجاتها التي يتم �صبطها 

على اأن حتتفظ بثمن بيعها اإىل حني �صدور حكم نهائي فى املخالفة . 

لبيع  بالن�صبة  املخت�صة  ال�صلطة  ت�صرف  حدود  اأن  تقدم  ما  وموؤدى 
بيعها  حد  عند  يقف   ، �صبطها  يتم  التي  منتجاتها  اأو  احلية  املائية  الرثوات 
والحتفاظ بثمنها اإىل اأن ي�صدر حكم نهائي فى املخالفة فاإذا ما ق�صى احلكم 
تورد  اأن  املخت�صة  ال�صلطة  على  املتعني  من  كان  امل�صبوطة  الرثوة  مب�صادرة 
تنفيذ  وحدها  امل�صرع  بها  اأناط  التي  ال�صلطة  اإىل  امل�صادرة  امل�صبوطات  قيمة 

هذه الأحكام للت�صرف فى ح�صيلتها ح�صبما تقرره الن�صو�ص املعمول بها . 

باملر�صوم  ال�صادر  الإجراءات اجلزئية  قانون  285 من  املادة  اإن  وحيث 
الأحكام  تنفيذ  العام  الدعاء  على   « اأنه  على  تن�ص   99/97 رقم  ال�صلطانى 
بال�صلطة  ي�صتعني  اأن  وله   ، العمومية  الدعوى  فى  ال�صادرة  التنفيذ  الواجبة 

العامة عند اللزوم .............« 

وحيث اإن املادة 1 من قانون الدعاء العام ال�صادر باملر�صوم ال�صلطانى 
با�صم  العمومية  الدعوى  العام  الدعاء  يتوىل   « اأن  على  تن�ص   99/92 رقم  
املجتمع وي�صرف على �صوؤون  ال�صبط الق�صائي وي�صهر على تطبيق القوانني 
الخت�صا�صات  من  ذلك  وغري  الأحكام  وتنفيذ  املذنبني  ومالحقة  اجلزائية 

التي يقررها القانون » 
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ومن حيث اأنه ي�صتفاد من ن�صي هاتني املادتني اأن امل�صرع اأناط بالدعاء 
العام وحده الخت�صا�ص بتنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ ال�صادرة فى الدعوى 

العمومية. 

ومن حيث اأن الثابت بالأوراق اأن ال�صلطة املخت�صة بوزارة الزراعة بعد اأن تبيع 
البحري  ال�صيد  قانون  لأحكام  باملخالفة  ت�صبطها  التي  احلية  املائية  الرثوة 
وحماية الرثوة املائية احلية �صالف الإ�صارة ، تقوم بتوريد ثمنها اإىل اخلزانة 
العامة اعتقادا منها باأن هذا الإجراء هو من اإجراءات الت�صرف وذلك باملخالفة 
لالخت�صا�ص املنوط بالدعاء العام بتوريد هذه املبالغ بح�صبانها متح�صله من 
جرمية ق�صى فيها بامل�صادرة اأي بح�صبانها اإجراء من اإجراءات تنفيذ الأحكام ، 
ومن ثم فاإنه يتعني التزام الوزارة بت�صويب الو�صع وذلك بتوريد املبالغ امل�صار 

اإليها اإىل الدعاء العام ليت�صرف فيها ح�صب النظم املعمول بها .

ول ينال مما تقدم قول الوزارة من اأن ما تقوم به من اإجراءات توريد 
املبالغ املحكوم نهائيا مب�صادرتها اإىل وزارة املالية ل تتعار�ص مع الخت�صا�صات 
املنوط بها الدعاء العام قانونا  ، اإذ اأن امل�صرع ر�صم لكل من ال�صلطة املخت�صة 
ب�صدور  الخت�صا�صني  بني  الفا�صلة  احلدود  وبني  اخت�صا�صه  العام  والدعاء 
حكم نهائي فى خمالفات قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية 
املنوط  امل�صادرة فال�صلطة املخت�صة تبا�صر �صالحيتها  التي تت�صمن عقوبتها 
احلكم  هذا  �صدور  بعد  اأما  املخالفة  فى  النهائي  احلكم  �صدور  حني  اإىل  بها 
فالخت�صا�ص ب�صاأنه لالدعاء العام وحده باعتباره اإجراء من اإجراءات تنفيذ 

الأحكام . 

اأن  اإليه من  كما ل ينال مما تقدم ما قررته الوزارة فى كتابها امل�صار 
القرار الوزاري رقم 6 /2003 املذكور قد نظم م�صاألة التنفيذ ، وذلك لأن قانون 
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تنفيذ  كيفية  نظما  اإليهما  امل�صار  العام  الدعاء  وقانون  اجلزئية  الإجراءات 
الأحكام مبوجب ن�صو�ص اآمرة ل يجوز خمالفتها ، واأنه وفقا لقاعدة التدرج 
الت�صريعي الد�صتورية واملن�صو�ص عليها باملادة رقم )80( من النظام الأ�صا�صي 
بحكم  التقيد  يتعني  فاإنه   96/101 رقم  ال�صلطانى  باملر�صوم  ال�صادر  للدولة 

القانون دون ما هو اأدنى منه درجة من قرارات ولوائح . 

وزارة  بها  تقوم  التي  الإجراءات  اإىل :عدم �صحة  الراأى  انتهى  لذلك 
املحكوم نهائيا مب�صادرتها  املبالغ  ال�صمكية واملتعلقة بتوريد  الزراعة والرثوة 
وحماية الرثوة املائية احلية – اإىل  البحري  ال�صيد  قانون  خمالفات  – فى 
اخلزانة العامة بوزارة املالية ، واأن الدعاء العام وحده هو املخت�ص بذلك على 

النحو املبني بالأ�صباب . 

فتوى رقم ) و �ص ق / م و /2006/1180/1/11 م بتاريخ 2006/9/23م (

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



قانون 
تنظيم المالحة 

البحرية في المياه 
اإلقليمية





الفتاوى الصادرة عن وزارة 
الشؤون القانونية 

من عام 2000م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )6(

ال�صادر  الإقليمية  املياه  يف  البحرية  املالحة  تنظيم  قانون  من   )6( املادة 
باملر�صوم ال�صلطاين رقم 81/98 تن�ص على اأن " تتقدم اإدارة كل ميناء بقواعد 
ونظم تو�صح ما يتعني على ال�صفن واملتعاملني مع امليناء اتباعه حل�صن �صري 
العمل بامليناء على اأن يتم الت�صديق على هذه القواعد والنظم بقرار من وزير 

املوا�صالت."

كما ين�ص امللحق رقم )1( املرفق باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/19 بتحديد 
اخت�صا�صات وزارة النقل والت�صالت واعتماد هيكلها التنظيمي على اأن وزارة 

النقل والت�صالت تخت�ص بالآتي:
ال�صلطنة و�صبل توجيهها  للنقل والت�صالت يف  العامة  ال�صيا�صة  اقرتاح   -1"

مبا يتفق والأهداف القت�صادية والجتماعية للدولة.
باأعمال الطرق واملوانئ  اإعداد الدرا�صات واملخططات والربامج اخلا�صة   -  2
امل�صتقبلية  الحتياجات  وحتديد  والربيد،  واملالحة  والأر�صاد  واملطارات 
من تلك الأعمال بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة بالدولة، والإ�صراف على 

تنفيذها و�صيانتها.
والعمل  الوزارة،  باخت�صا�صات  املتعلقة  القوانني  م�صروعات  اقرتاح   -  3
بتلك  املتعلقة  والنظم  والقرارات  اللوائح  واإ�صدار  تطبيقها،  ح�صن  على 

الخت�صا�صات.
"...  

املياه  يف  البحرية  املالحة  تنظيم  قانون  من   )6( املادة  ن�ص  مفاد  اإن  وحيث 
الإقليمية امل�صار اإليه ، اأن امل�صرع اأوجب على اإدارة كل ميناء اأن تتقدم اإىل وزارة 
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النقل والت�صالت بقواعد ونظم تو�صح ما يتعني على ال�صفن واملتعاملني مع 
اإىل وزير النقل والت�صالت  ، وو�صد  امليناء اتباعه حل�صن �صري العمل بامليناء 
وزارة  اإىل  اأ�صند  قد  امل�صرع  واأن   ، والنظم  القواعد  الت�صديق على هذه  �صلطة 
اإليه  امل�صار   2008/19 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  مبوجب  والت�صالت  النقل 
و�صبل  ال�صلطنة  يف  والت�صالت  للنقل  العامة  ال�صيا�صة  باقرتاح  الخت�صا�ص 
واإعداد   ، للدولة  والجتماعية  القت�صادية  والأهداف  يتفق  مبا  توجيهها 
واملطارات  واملوانئ  الطرق  باأعمال  اخلا�صة  والربامج  واملخططات  الدرا�صات 
والأر�صاد واملالحة والربيد ، وحتديد الحتياجات امل�صتقبلية من تلك الأعمال 
بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة بالدولة ، والإ�صراف على تنفيذها و�صيانتها، 
واقرتاح م�صروعات القوانني املتعلقة باخت�صا�صات الوزارة ، والعمل على ح�صن 

تطبيقها، واإ�صدار اللوائح والقرارات والنظم املتعلقة بتلك الخت�صا�صات.

وحيث اإن امل�صتقر عليه فقها وق�صاء اأن العام يجرى على عمومه مامل يرد ما 
يخ�ص�صه واأنه ل ا�صتثناء بدون ن�ص.

وحيث اأنه متى كان ما تقدم وكان امل�صرع قد ن�ص يف اإف�صاح جهري على اخت�صا�ص 
وزير النقل والت�صالت بالت�صديق على القواعد والنظم اخلا�صة باملوانئ التي 
اإ�صدار اللوائح  تن�صاأ يف ال�صلطنة ، وو�صد اإىل وزارة النقل والت�صالت �صلطة 
والقرارات والنظم املتعلقة باخت�صا�صاتها املحددة قانونا، واإذ وردت الن�صو�ص 
�صالفة الذكر خلوا من ا�صتثناء ميناء........ من وجوب تقدمي القواعد والنظم 
اخلا�صة به اإىل وزارة النقل والت�صالت للت�صديق عليها واإ�صدارها من قبل 
الوزير، فمن ثم فالريب يف اخت�صا�ص وزير النقل والت�صالت باإ�صدار تلك 
هذا  من  الفحل  ميناء  ا�صتثناء  اأراد  لو  امل�صرع  اأن  بح�صبان  والنظم،  القواعد 

الخت�صا�ص ملا اأعوزه الن�ص على ذلك.
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قواعد  باإ�صدار  والت�صالت  النقل  وزير  اخت�صا�ص  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
ونظم ميناء الفحل مبوجب قرار وزاري، وذلك لالأ�صباب املنوه بها.

فتوى رقم و �ص ق /م و/2012/1050/1/26 بتاريخ 2012/5/29م

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





قانون 
تنظيم

اإلتصاالت





المبادئ الصادرة عن أحكام 
المحكمة العليا 

من عام 2006م اإىل 2012م
ب�صاأن هذا القانون
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جل�سة ال�سبت 2009/10/10م

الطعن رقم 2008/827م مدني عليا

دعوى. هيئة تنظيم الت�سالت 

اللجوء اإىل الق�صاء يف ال�صكاوي املتعلقة بتنظيم الت�صالت . �صرطه . الرجوع 
اأوًل �صبب لرف�ص  اأوًل اإىل هيئة تنظيم الت�صالت . عدم اللجوء اإىل الهيئة 

الدعوى 

ن�ص املادة )18/8( من قانون تنظيم الت�صالت اأعطى هيئة تنظيم الت�صالت 
وهي املرفقة يف املادة )2/1( من القانون اأعطاها �صلطات وا�صعة لتحديد اأهدافها 
ومنها ما جاء باملادة )18/8( والتي تقراأ : تبا�صر الهيئة جميع الخت�صا�صات 
اأهدافها وعلى الأخ�ص  وجتري جميع الت�صرفات والأعمال الالزمة لتحقيق 

ما ياأتي : 

فح�ص ال�صكاوى املقدمة من املنتفعني اأو املرخ�ص لهم اأو من اأي �صخ�ص اآخر 
ذي �صفة واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�صاأنها . 

     اأما ن�صا املادتني )51 مكرر( و)51مكراً )1( فاإن الن�ص الأول اأعطى الهيئة 
واللوائح  القانون  لأحكام  خمالفة  ثبوت  حالة  يف  معينة  اإجراءات  اتخاذ  حق 
تلك  �صده  اتخذت  من  اأعطى  الآخر  والن�ص   ، له  تنفيذاً  ال�صادرة  والقرارات 
الإجراءات اأن يطلب من الهيئة مراجعة قرارها خالل �صهر من تاريخ اإخطاره 
، �صحيح اأن هذين الن�صني ل مينعان من حق اللجوء اإىل الق�صاء ولكن امل�صرع 
اأراد تنظيم عملية الت�صالت باإقامة هيئة الت�صالت ككيان، وعهد اإليها ببع�ص 
الخت�صا�صات قبل اللجوء اإىل الق�صاء والهدف من ذلك هو احلد من اللجوء 
اإىل الق�صاء يف كل �صغرية وكبرية ، فرتب الإجراءات ب�صاأن اخلدمة التي توؤدى 



- 78 -

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

للعمالء  فال�صكوى تكون اأوًل للهيئة فاإذا نهت الأمر ل�صالح ال�صاكي كان بها 
واإذا راأى اللجوء اإىل الق�صاء فالطريق اأمامه مفتوح بعد ا�صتيفاء القيد الوارد 

باملادتني )18/8 و51 مكرر(.
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جل�سة الثالثاء 2008/4/22

الطعن رقم 2008/89 جزائي عليا

ات�سالت. قانون “القانون الأ�سلح للمتهم”.

�صدور قانون اأ�صلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل احلكم نهائياً .اأثره . اتباعه 
دون غريه . علة ذلك.

القانون  مبقت�صى  اجلرائم  على  يعاقب  اأنه  العامة  للقواعد  طبقاً  املقرر  اإن   
احلكم  وقبل  الفعل  وقوع  بعد  �صدر  اإذا  هذا  ومع  ارتكابها  وقت  به  املعمول 
اأن  اأ�صلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غري وعلة هذا ال�صتثناء  قانون  نهائياً 
�صلطة املجتمع يف توقيع العقاب حمدودة بحدود فكرتي ال�صرورة الجتماعية 
والفائدة الجتماعية ، فاإن مل تكن للعقوبة �صرورة اأو فائدة فال حمل لتوقيعها 
اأو خفف منها فذلك اعرتاف من ال�صارع  األغى القانون اجلديد العقوبة  واإذا 
، واإن رجعية  ال�صابقة فال وجه لالإ�صرار على توقيعها  بعدم جدوى العقوبة 
ل  اإذ  والعقوبات  اجلرائم  �صرعية  مبداأ  مت�ص  ل  للمتهم  الأ�صلح  الن�صو�ص 
تنطوي على اإهدار للحريات فال يكون �صائغاً التم�صك بقاعدة زالت علتها ، كما 
اأن الفر�ص يف القانون اجلديد اأنه اأ�صلح من القدمي وتتطلب م�صلحة املجتمع 
النحو جتتمع  املتهم ذلك  وعلى هذا  تاأبى م�صلحة  �صريانه فور �صدوره ول 
م�صلحة املجتمع وم�صلحة املتهم ومتليان نف�ص احلل وهو الأثر الفوري لهذه 
الأ�صلح  اجلديد  القانون  �صدور  ال�صتثناء  هذا  لإعمال  وي�صرتط  القوانني 

للمتهم قبل اأن يحكم على املتهم نهائياً .

اعتبار  اأثره   . الفعل  تاأثيم  من  خال  بن�ص  الت�صالت  تنظيم  قانون  تعديل 
التعديل قانوناً اأ�صلح ووجب تطبيقه.�صرطه.
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ال�صلطاين رقم 2007/64  املر�صوم  يوليو 2007  بتاريخ 3 من  كان قد �صدر  ملا 
تنظيم  وقانون   2002/30 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  اأحكام  بع�ص  بتعديل 
الت�صالت ، املرافق له والذي عمل به اعتباراً من 16 يوليو 2007 وقد ا�صتبدل 
هذا املر�صوم ن�ص املادة رقم )61( من قانون تنظيم الت�صالت رقم 2002/30 
والتي على اأ�صا�صها مت اإحالة وحماكمة املتهمةـ  بن�ص اآخر خال من تاأثيم الفعل 
الذي ارتكبته املتهمة والذي جرت حماكمتها على اأ�صا�صه ، ومن ثم فاإن الفعل 
امل�صند اإىل الطاعنة قد اأ�صحى مبوجب هذا التعديل فعاًل غري موؤثم1 ، ملا كان 
القانون  فاإن  بات  بحكم  بعد  فيها  يف�صل  اجلنائية مل  الدعوى  وكانت   ، ذلك 
واجب  يكون  للمتهم  الأ�صلح  القانون  باعتباره  بالتعديل  ال�صادر  الأخري 

التطبيق عليها.

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

1-يراعى اأنه تعدل ن�س املادة )61( من قانون االت�صاالت مبوجب املر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/59 
بالعدد  الر�صمية  اجلريدة  يف  ن�صره  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  ليعمل  2008/4/15م  بتاريخ  ال�صادر 

)862( وعلى هداه اأ�صبح هذا الفعل موؤثما.



- 81 -

قوانين االتصاالت وقوانين حقوق الملكية 
وقوانين حماية التراث

جل�سة الثالثاء2009/4/6م

الطعن رقم 485، 486 ، 487 ، 488 ، 489 ، 490 ، 491، 492 ، 493 ، 
2009/494م  ، جزائي عليا

قانون الت�صالت » تطبيق املادة 1 و 53 من املر�صوم ال�صلطاين رقم 2007/64م 
املعدل للمر�صوم ال�صلطاين رقم 2002/30م » الت�صال الراديوي » ماهيته ».

حيازة جهاز ي�صتخدم يف الت�صال الرديوي على نحو ما عرفه املر�صوم �صالف 
الذكر يف مادته الأوىل ، فاإنه يخ�صع للتاأثيم الوارد يف املادة )2/53( من املر�صوم 

ال�صلطاين املذكور . تف�صيل ذلك . 

 وملا كان ذلك وكانت الفقرات 14 ، 15 ، 16 من املادة الأوىل من املر�صوم ال�صلطاين 
قانون  باإ�صدار  2002/30م  رقم  ال�صلطاين  للمر�صوم  املعدل  2007/64م  رقم 
تنظيم الت�صالت قد عرفت اأولها البث الإذاعي باأنه الت�صال الراديوي الذي 
ي�صتخدم الرتددات الإذاعية الواردة يف جدول توزيع الطيف الرتددي ... وعرفت 
ثانيها الطيف الرتددي )املوجات الراديوية( باأنها املورد الطبيعي املحدود وهو 
... كما عرفت ثالثها الت�صال  الكهرومغناطي�صية  عبارة عن ترددات املوجات 
الرديوي باأنه نقل اأو بث اأو اإر�صال اأو ا�صتقبال الإ�صارات اأو الرموز اأو العالقات 
 ، الراديوية  املوجات  بوا�صطة   ... املرئية  وغري  املرئية  ال�صور  اأو  الكتابة  اأو 
ال�صلطاين �صالف الذكر املعدلة للمادة 30 من  املادة )25( من املر�صوم  وكانت 
قانون تنظيم الت�صالت قد ن�صت على اأنه : » ل يجوز لأي �صخ�ص اإن�صاء اأو 
ا�صتخدام نظام اأو جهاز ي�صتخدم الطيف الرتددي اأو تقدمي خدمات الت�صالت 
اأو خدمات البث الإذاعي اإل بعد اأن ترخ�ص له الهيئة بذلك طبقاً لأحكام هذا 
القانون .. » وكانت املادة 38 من املر�صوم قد اأحلت املادة 53 منه حمل املادتني 
فقرتها  يف  ن�صت  وقد  2002/30م  رقم  الت�صالت  تنظيم  قانون  من   54  ،  53
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الثانية على اأنه : » يعاقب بال�صجن مدة ل تزيد على �صنتني وبغرامة ل تزيد 
على خم�صني األف ريال ُعماين اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من ي�صبط يف 
على  احل�صول  بدون  الرديوية  الت�صالت  اأجهزة  من  اأياً  ي�صتخدم  اأو  حوزته 
تق�صي  الأحوال  جميع  ويف   ، القانون  هذا  لأحكام  طبقــــــاً  راديوي  ترخي�ص 
قد  فيه  املطعون  احلكم  وكان  ذلك  كان  ملا   .  « امل�صبوطات  مب�صادرة  املحكمة 
اأثبت يف حق الطاعن با�صل عمران حيازته جلهازي ات�صالت ل �صلكي يعمالن 
على نطاق )uhf( ـ )تردد فائق ال�صرعة( بها زر البحث التلقائي عن الرتددات 
ويعمالن على نف�ص نطاق الرتددات التي ت�صتخدمها �صرطة ُعمان ال�صلطانية 
واأجهزة اأمنية اأخرى وقد اأو�صح تقرير الإدارة العامة لتقنية املعلومات ب�صرطة 
بغري  ا�صتخدامها  يجوز  التي ل  الأجهزة  النوع من  هذا  اأن  ال�صلطانية  ُعمان 
ترخي�ص من هيئة تنظيم الت�صالت . ملا كان ذلك ، وكان اجلهازان املذكوران 
امل�صبوطان مع الطاعن ي�صتخدمان يف الت�صال الرديوي على نحو ما عرفه 
املادة  يف  الوارد  للتاأثيم  يخ�صع  فاإنه   ، الأوىل  مادته  يف  الذكر  �صالف  املر�صوم 
)2/53( من املر�صوم ال�صلطاين والذي اأعمل احلكم املطعون فيه اأحكامه ـ بحق 
ـ على الطاعن ، فاإنه يكون قد اأ�صاب �صحيح القانون ويكون النعي عليه يف هذا 

اخل�صو�ص غري �صديد . 
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جل�سة يوم الثنين3/اأكتوبر/2011م

الطعن رقم 2011/258م الدائرة الجزائية

جنحة اإر�صال ر�صائل خمالفة للنظام العام والآداب العامة » �صرط حكم الإدانة 
بها » . تطبيق ن�ص املادة )220( من قانون الإجراءات اجلزائية.

جنحة اإر�صال ر�صائل خمالفة للنظام العام والآداب املوؤثمة باملادة )3/61( من 
قانون تنظيم الت�صالت تقت�صي تف�صيل ما ا�صتملت عليه  الر�صائل ، خمالفة 
ذلك موؤداه خمالفة مقت�صى املادة )220( من قانون الإجراءات اجلزائية ، اأثر 

ذلك نق�ص احلكم . تف�صيل ذلك.

خمالفة  ر�صائل  اإر�صال  بجنحة  الطاعنة  اإدانة  ب�صاأن  نعي  من  ورد  فيما  اأما 
للنظام العام والآداب املوؤثمة باملادة )3/61( من قانون تنظيم الت�صالت ، فاإن 
اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )220( املادة  اأن  ذلك  �صديد  نعي  من  جاء  ما 
للعقوبة  امل�صتوجبة  الواقعة  بيان  على  بالإدانة  حكم  كل  ي�صتمل  اأن  اأوجبت   ،
التي  الأدلة  و  فيها  وقعت  التي  والظروف  اجلرمية  اأركان  به  تتحقق  مبا 
ا�صتخل�صت منها املحكمة ثبوت وقوعها من املتهم وموؤدى تلك الأدلة ، حتى 
يت�صح وجه ا�صتدللها بها و�صالمة ماأخذها واإل كان قا�صراً . ملا كان ذلك وكان 
والآداب  العام  للنظام  خمالفة  ر�صائل  اأر�صل  اأنه  الطاعن  اإىل  املن�صوب  التهام 
اإعماًل للن�ص املذكور على املحكمة بيان تلك الر�صائل وفحواها ووجه  ، فاإنه 
خمالفتها للنظام العام والآداب فال يكفي القول من احلكم تفريع كم هائل من 
الر�صائل املتبادلة بني هاتفي الطاعن واملتهمة الثانية لأن الإ�صارة اإىل الر�صائل 
ل يك�صف عما ا�صتملت عليه وم�صمونها ومن ثم فاإن احلكم املطعون فيه مل 
يبني واقعة التهام وكنه اجلرم املتهم به الطاعن حتى ميكن م�صاءلته عنه ، 
فاإن احلكم املطعون فيه يكون قا�صراً ق�صوراً يحمل هذه املحكمة اإىل نق�صه 
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واإعادة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�صدرتاحلكم لتف�صل فيها من جديد فيما 
يتعلق بالتهام حتت املادة )3/61( من قانون تنظيم الت�صالت . 



الفتاوى الصادرة عن وزارة 
الشؤون القانونية 

من عام 2000م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )5 مكررا(

الفتوى الأوىل :

املادة )2( من قانون تنظيم الت�صالت امل�صار اإليه تن�ص على اأن » ت�صرى اأحكام 
املوزعة  الرتددات  نطاقات  ومنها  الت�صالت  اأنواع  جميع  على  القانون  هذا 
�صبكات  اأحكامه  تطبيق  من  وي�صتثنى  والأمنية  الع�صكرية  لال�صتخدامات 

الت�صالت الأخرى التي ت�صتخدمها اجلهات امل�صار اإليها.«

الوزارات  تنتفع   « اأن  على  القانون  ذات  من  مكرر1   )5( املادة  وتن�ص 
ووحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات واملوؤ�ص�صات العامة وكافة الأ�صخا�ص 
العتبارية العامة باخلدمات التي تقدمها الهيئة وذلك لتحقيق الأغرا�ص التي 
خ�ص�صت لها مقابل �صداد الر�صوم املقررة عليها...................................« 

والبني من الن�صو�ص امل�صار اإليها اأن قانون تنظيم الت�صالت امل�صار اإليه ي�صرى 
املوزعة لال�صتخدامات  الرتددات  الت�صالت ومنها نطاقات  اأنواع  على جميع 
الع�صكرية والأمنية وقد ا�صتثنى امل�صرع من تطبيق اأحكامه �صبكات الت�صالت 
الوزارات ووحدات اجلهاز  واأن  اإليها،  امل�صار  التي ت�صتخدمها اجلهات  الأخرى 
العتبارية  الأ�صخا�ص  وكافة  العامة  املوؤ�ص�صات  و  والهيئات  للدولة  الإداري 
التي تقدمها هيئة تنظيم الت�صالت- فى حتقيق  تنتفع باخلدمات-  العامة 
اأغرا�صها من اخلدمات التي خ�ص�صت لها وذلك مقابل �صداد الر�صوم املقررة 

على النتفاع بها.

ولقد ا�صتقر اإفتاء وزارة ال�صوؤون القانونية على اأن الدولة وم�صاحلها 
وفروعها ل يقع على عاتقها عبء اأداء ال�صرائب والر�صوم اإل اإذا ن�ص القانون 
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�صراحة على اإلزامها بذلك.

وحيث اأن املادة )5( مكررا 1 قد ن�صت �صراحة على �صداد الر�صوم املقررة 
واملوؤ�ص�صات  والهيئات  للدولة  الإداري  الوزارات ووحدات اجلهاز  انتفاع  مقابل 

العامة باخلدمات التي تقدمها الهيئة.

باأحكام  وملا كان ذلك وكانت وزارة الإعالم من بني اجلهات املخاطبة 
املادتني امل�صار اإليهما من قانون تنظيم الت�صالت باعتبار اأنها تنتفع  باخلدمات 
التي تقدمها الهيئة من خالل ا�صتخدام نطاقات الرتددات الراديوية لإذاعة 
ال�صلطنة ،ومن ثم فاإنها تلتزم ب�صداد الر�صوم امل�صار اإليها حيث ل اجتهاد مع 
اأو  اأو وحدة حكومية  اأية وزارة  �صراحة الن�ص خا�صة واأن القانون مل ي�صتثن 
هيئة اأو موؤ�ص�صة عامة من �صداد الر�صوم مقابل اخلدمات التي تقدمها الهيئة.

عليه فقد انتهى الراأى اإىل وجوب التزام وزارة الإعالم ب�صداد الر�صم   
ال�صنوي مقابل انتفاعها بالنطاقات الرتددية الراديوية التي تبث عليها الإذاعة 

العمانية.

)فتوى رقم: و �ص ق/م و/2007/1617/1/15م بتاريخ 2007/12/16م  

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

فتاوى المادة رقم )6(

بالإ�صارة اإىل الكتاب رقم ....... بتاريخ ..... املوافق ..... ب�صاأن طلب 
طبقاً  موظفيها  رواتب  جدول  هيئة.....بتعديل  التزام  مدى  يف  الراأي  اإبداء 
تنفيذاً   )2008/1 رقمي)2006/14،   .... وزارة  من  ال�صادرين  للتعميمني 
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لالأوامر ال�صامية، وكيفية احت�صاب العالوة ال�صنوية.

بتاريخ  اأنه  يف  الأوراق  من  ظاهر  هو  ح�صبما  الوقائع  وتتلخ�ص 
الوزارات  كافة  اإىل   2006/14 رقم   .... وزارة  تعميم  �صدر  2006/12/27م 
تنفيذاً  للدولة  الإداري  اجلهاز  وحدات  من  وغريها  احلكومية  والوحدات 
لالأوامر ال�صامية ملولنا ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان املعظم -حفظه اهلل 
ورعاه- برفع الرواتب الأ�صا�صية للموظفني املدنيني مبختلف وحدات اجلهاز 
اأو لأنظمة وظيفية  املدنية  لقانون اخلدمة  �صواًء اخلا�صعني  للدولة  الإداري 
يناير  الأول من  بن�صبة )15%(اعتباراً من  الق�صائية  الهيئات  واأع�صاء  خا�صة 
اإثر ذلك قامت تلك اجلهات بتعديل جداول رواتبها مبا يعك�ص  2007، وعلى 
تلك الزيادة  ، اإل اأن الهيئة مل تقم بتطبيق تلك الزيادة على جدول الرواتب، 

واعتربتها م�صتحقة للموظفني املوجودين يف اخلدمة بتاريخ 2007/1/1م، 

الذين مت  اأو  التاريخ  بعد هذا  املعينني  املوظفني  به  تاأثر  الذي  الأمر 
ترقيتهم اأو تعديل اأو�صاعهم الوظيفية بعد ذلك التاريخ.

الرواتب  جدول  بتعديل  الهيئة  قامت   2008 يناير  من  الأول  ويف   
الأ�صا�صية وعالوات امل�صتوى الوظيفي بالقرار رقم )2008/4(، الأمر الذي نتج 
عنه زيادة رواتب بع�ص الدرجات الوظيفية من الدرجة )4ب اإىل 1(، ا�صتناداً 

اإىل الدرا�صة التي اأجريت بغر�ص حت�صني اأو�صاع املوظفني.

 2008/1 رقم   ... وزارة  تعميم  �صدر  2008م  فرباير  من   10 وبتاريخ 
الإداري  الوزارات والوحدات احلكومية وغريها من وحدات اجلهاز  اإىل كافة 
للدولــة، مبــا تف�صل املقــام ال�صامــي ملولنــا ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان 
اجلهاز  وحدات  موظفي  رواتب  بزيادة  واأمر  ورعاه-  اهلل  -حفظه  املعظم 
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الإداري للدولة من الوزارات والوحدات احلكومية والهيئات و الهيئات العامة 
واملوؤ�ص�صات العامة وغريها من الأ�صخا�ص العتبارية العامة اعتباراً من �صهر 

فرباير 2008م، ومل تقم الهيئة بتعديل جدول رواتبها تبعاً لذلك.

للموظفني  ال�صنوية  العالوة   احت�صاب  على  داأبت   ...... هيئة  اأن  كما 
ال�صنة  خالل  الوظيفية  اأو�صاعهم  تعديل  اأو  ترقيتهم  مت  الذين  اأو  املعينني 

بن�صبة وتنا�صب من تاريخ التعيني وحتى نهاية العام.

و اإذ ت�صتظهرون راأي وزارة ال�صوؤون القانونية يف

ما 	  �صوء  يف  موظفيها  رواتب  جدول  بتعديل  الهيئة  التزام  مدى 
قررته الأوامر ال�صامية �صالفة الذكر، وما يرتتب على ذلك من 

فروقات يف الرواتب ملوظفي الهيئة.

مدى م�صروعية الطريقة التي تتبعها الهيئة يف ح�صاب العالوات 	 
ال�صنوية ملوظفيها.

باملر�صوم  ال�صادر  للدولة  الأ�صا�صي  النظام  باأن  نفيد  ذلك  على  ورداً 
ال�صلطاين رقم 96/101 ين�ص يف املادة )41( على اأن »ال�صلطان رئي�ص الدولة و 
القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، ذاته م�صونة ل مت�ص، واحرتامه واجب، و اأمره 

مطاع، ....«

باملر�صوم  ال�صادر  الت�صالت  تنظيم  قانون  من   )6( املادة  وتن�ص 
العتبارية  بال�صخ�صية  الهيئة  تتمتع   « اأن  على   2002/30 رقم  ال�صلطاين 
واملنقولة  الثابتة  الأموال  متلك  حق  لها  ويكون  واملايل  الإداري  وال�صتقالل 

الالزمة لتحقيق اأهدافها، و تعترب اأموالها اأمواًل عامة.
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للهيئة  امل�صتحقة  املبالغ  من  وغريها  الر�صوم  حت�صيل  ب�صاأن  وي�صري 
نظام حت�صيل ال�صرائب والر�صوم وغريها من املبالغ امل�صتحقة لوحدات اجلهاز 

الإداري للدولة امل�صار اإليها.

الهيئات  نظام  اأحكام  اأو  املايل  القانون  لأحكام  الهيئة  تخ�صع  ول 
واملوؤ�ص�صات العامة، اأو غريه من القوانني والنظم التي تطبق يف �صاأن الهيئات 

واملوؤ�ص�صات العامة.«

وتن�ص املادة )7( من هذا القانون على اأن » تهدف الهيئة ب�صفة اأ�صا�صية 
اإىل حتقيق الآتي:

�صمان توفري خدمات الت�صالت يف جميع اأنحاء ال�صلطنة يف - 1
احلدود وبالأ�صعار املعقولة...«

وتن�ص املادة )11( من ذات القانون على اأن »يتوىل املجل�ص اإدارة �صوؤون 
اأعمالها، وتناط به كافة ال�صالحيات و املهام  الهيئة و الإ�صراف على 

الالزمة لذلك وب�صفة خا�صة الآتي:

اإقرار اللوائح املنظمة لأعمال الهيئة، �صواًء فيما يتعلق بالهيكل - 2
 ، تقاعدهم  بنظام  اأو  الهيئة  موظفي  بنظام  اأو   ، التنظيمي 
بالقواعد  التقيد  دون   ، الإدارية وغريها  و  املالية  �صوؤونها  اأو 

والنظم احلكومية، وذلك بالتن�صيق مع اجلهات املعنية«

ال�صادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )36( املادة  تن�ص  كما      
عالوة  املوظف  ي�صتحق  اأن«  على   2004/120 رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم 
التي  وظيفتـــه  لدرجــة  املقررة  بالفئة  عام  كل  من  يناير  اأول  يف  دورية 
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القانون  بهذا  امللحق  والرواتب  الدرجات  بجدول  مبني  هو  طبقاملا  ي�صـغلها 
باخلدمة. تعيينه  على  �صتةاأ�صهرعلىالأقل  قدم�صت  تكون  اأن   وب�صرط 
مبرتبة  وظيفي  اأداء  تقومي  تقرير  عنه  منقدم  الدورية  العالوة  من  ويحرم 

�صعيف يف ال�صنة التالية لتلك املقدم عنهاالتقرير.«

ومفاد ما �صبق ويف �صوء ما ا�صتقرت عليه وزارة ال�صوؤون القانونية من 
اأن  قانون تنظيم الت�صالت امل�صار اإليه ناط بهيئة تنظيم الت�صالت تنظيم 
وال�صتقالل  املعنوية  ال�صخ�صية  ومنحها   الت�صالت،  مرفق  هو   عام  مرفق 
من  واأحلها  العام  املال  �صفة  اأموالها  على  امل�صرع  واأ�صفى  والإداري،  املايل 
اخل�صوع لأحكام نظام الهيئات واملوؤ�ص�صات العامة وغريه من القوانني والنظم 
اإدارتها  اإىل جمل�ص  اأعمالها  اإدارة �صوؤونها وتنظيم  التي تطبق ب�صاأنها، واأوكل 
الالزمة  الإجراءات  كافة  اتخاذ  اإليه  وعهد  القانون،  من   )10( للمادة  وفقا 
لتحقيق اأهدافها وت�صريف اأمورها وعلى الأخ�ص ما ت�صمنته بنود املادة )11( 
اأو  التنظيمي  بالهيكل  يتعلق  ما  �صواء  لأعمالها  املنظمة  اللوائح  اإقرار  ومنها 
بنظام موظفيها اأو نظام تقاعدهم  اأو �صوؤونها املالية والإدارية مع التحرر من 
التقيد بالقواعد والنظم احلكومية، وملا كان ثمة ا�صتقرار يف اأن اإنزال التكييف 
القانوين ال�صحيح على �صخ�ص معنوي ومدى اعتباره من اأ�صخا�ص القانون 
العام من عدمه، يرتبط مبا يتوافر له من مقومات وما يتمتع به من �صلطات 
اأو مكنات وفق اأحكام القانون ، ومدى مبا�صرته لن�صاطه يف نطاق اأحد فرعى 
القانون، العام اأو اخلا�ص، وكان البني من فحوى الن�صو�ص الأنف ذكرها اأن 
الهيئة منحها امل�صرع �صخ�صية معنوية م�صتقلة وجعلها هي القوامة على مرفق 
عام هو مرفق الت�صالت، و�صبغ اأموالها ب�صبغة املال العام بعموم ما ت�صتلزمه 
هذه ال�صبغة من حماية وح�صانة، واأعفاها من جميع ال�صرائب والر�صوم ، كما 
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تراخي�ص ممار�صة  اأهدافها كمنح  و�صلطات متكنها من حتقيق  خولها حقوق 
الأن�صطة التي تدخل يف نطاق تطبيق اأحكام القانون امل�صار اإليه ت�صيرياً للمرفق 
الذي تقوم عليه، واإقرار اللوائح املنظمة لأعمالها مبا يف ذلك نظام موظفيها 
ممــا  ـ  احلكومية   والنظم  بالقواعد  تقيد  دون  والإدارية  املالية  �صوؤونها  وكذا 
ي�صفى عليها ـ دون ريب ـ طبيعة ال�صخ�ص العتباري العام ، ول يغري من ذلك 
ما قرره امل�صرع من عدم خ�صوع الهيئة لأحكام نظام الهيئات واملوؤ�ص�صات العامة 
اإذ ل يعنى ذلك �صوى   ، اأو غريها من القوانني والنظم التي تطبق يف �صاأنها 
املرفق  ت�صيري  يف  وفعالية  حترراً  اأ�صد  لتكون  الأحكام  هذه  ربقة  من  حتررها 
الذي تقوم عليه دون اأن يوؤدى ذلك اإىل اأن تلحقها �صفة وطبيعة الأ�صخا�ص 
وخ�صائ�ص  مقومات  من  للهيئة  توافر  ملا  ذلك  ملنافاة  اخلا�صة  العتبارية 

و�صلطات وامتيازات الأ�صخا�ص العتبارية العامة وفق ما �صلف ذكره .

واإنه اإذا كانت الهيئة ـ وفقا لذلك ـ �صخ�صا معنويا عاما من اأ�صخا�ص 
مبهام  القيام  يتولون  عموميون  موظفون  موظفيها  فاإن  العام،  القانون 
وم�صوؤوليات وظائف عامة، وي�صري عليهم يف �صوء ذلك ما ي�صري على املوظفني 
بوحدات اجلهاز الإداري للدولة، وبالتايل ي�صري يف �صانهم ما ق�صت به الأوامر 
ال�صامية املنقولة مبوجب تعميمي وزارة املالية )2006/4( و)2008/1(�صالفي 
بوحدات  املوظفني  على  �صريانهما  على  �صراحة  ن�صا  قد  باعتبارهما  الذكر، 
اجلهاز الإداري للدولة اخلا�صعني لأنظمة وظيفية خا�صة، وقد كان يتوجب 
الهيئة  التذرع بعدم خ�صوع  الهيئة تعديل جدول رواتب موظفيها، دون  على 
للقواعد والنظم احلكومية باعتبار اأن ذلك ل يغري من تكييفها القانوين على 

النحو املبني �صابقاً.

اإل اأنه ونظراً لقيام الهيئة بتعديل جدول الرواتب الأ�صا�صية وعالوات 
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امل�صتوى الوظيفي بالقرار رقم )2008/4(، الأمر الذي نتج عنه زيادة رواتب 
بع�ص الدرجات الوظيفية من الدرجة )4ب اإىل 1(، ا�صتناداً اإىل الدرا�صة التي 
توخته  الذي  الهدف  يحقق  مما  املوظفني،  اأو�صاع  حت�صني  بغر�ص  اأجريت 
مبوجب  املقررة  الزيادات  فاإن  ثم  ومن  الزيادات،  تلك  من  ال�صامية  الأوامر 
الأوامر ال�صامية ت�صري ب�صاأن الدرجات الوظيفية التي مل ت�صملها تلك الزيادة، 
ما  يفوق  اأو  مياثل  ب�صكل  رواتبها  زيادة  متت  التي  الدرجات  من  غريها  دون 

ق�صت به الأوامر ال�صامية.

وعطفا على ما �صبق، واإزاء خلو لئحة املوارد الب�صرية للهيئة من ن�ص 
يحكم منح العالوات الدورية فاإنه ل منا�ص من الرجوع اإىل قانون اخلدمة 
يف  ي�صري  ثم  ومن  العموميني،  للموظفني  العامة  ال�صريعة  باعتباره  املدنية 
قررتها  التي  والأو�صاع  لل�صروط  )36(وفقاً  املادة  اأحكام  الهيئة  موظفي  �صاأن 
العالوة  بالهيئة  املوظف  ي�صتحق  ذلك  وعلى   ، الدورية  العالوة  ل�صتحقاق 
الدورية بالفئة املقررة لدرجــة وظيفتـــه التي ي�صـغلها طبقاملا هو مبني بجدول 
تكون  ب�صرطاأن  للهيئة  الب�صرية  املوارد  بالئحة  املبني  والرواتب  الدرجات 

قدم�صت �صتةاأ�صهرعلىالأقل على تعيينه باخلدمة.

اجلدير بالذكر يف هذا ال�صدد اأن العديد من الإ�صكالت التي تواجهها 
به يف  املعمول  الإدارية   وال�صوؤون  الب�صرية  املوارد  دليل  اأن  اإىل  ترجع  الهيئة  
ال�صلطنة،  املتعارف عليها يف  الت�صريعية  اإعداده وفقاً لالأ�صول  الهيئة مل يتم 
اإعماًل  القانونية  ال�صوؤون  وزارة  قبل  من  مراجعته  يتم  مل  اأنه  عن  ف�صاًل 
لخت�صا�صها املن�صو�ص عليه يف املر�صوم ال�صلطاين رقم 94/14 توطئة لن�صره 
يف اجلريدة الر�صمية  لتتحقق قرينة العلم باأحكامه من قبل الكافة، ومن ثم 
ميكن ملجل�ص اإدارة الهيئة وفقا لالخت�صا�ص املخول له مبوجب اأحكام القانون 



- 95 -

قوانين االتصاالت وقوانين حقوق الملكية 
وقوانين حماية التراث

اإعادة النظر يف �صياغة الالئحة املنظمة ل�صوؤون موظفي الهيئة مبا يتالفى 
امل�صاكل القانونية الناجتة عن تطبيق الالئحة احلالية.

لذلك انتهى الراأي اإىل :

التزام هيئة ..... بتعديل جدول رواتب  موظفيها يف �صوء ما ق�صت - 1
به الأوامر ال�صامية مع مراعاة، الزيادات التي اأجرتها الهيئة على 

جدول الرواتب مبوجب القرار رقم )2008/4(.

ا�صتحقاق موظفي الهيئة للعالوات الدورية يف �صوء ما تق�صي به - 2
املادة )36( من قانون اخلدمة املدنية �صالف الذكر.

 )فتوى رقم:و �ص ق/م و/ 13/26/ 2011/1443م  بتاريخ 7 / 8 /  2011م (

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

فتاوى المادة رقم )7(

الفتوى الأوىل :

املادة 7 من قانون تنظيم الت�صالت ال�صادر باملر�صوم ال�صلطانى رقم 
2002/30 تن�ص على اأن :

» تهدف الهيئة – ب�صفة اأ�صا�صية – اإىل حتقيق ما ياأتي : 

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

5- مراعاة م�صالح املنتفعني واملتعاملني فيما يتعلق باأثمان الأجهزة 
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واأ�صعار تقدمي خدمات الت�صالت ونوعيتها وكفاءتها » 

كما تن�ص املادة 8 من القانون امل�صار اإليه على اأنه : » مع عدم الإخالل 
وجترى  الخت�صا�صات  جميع  الهيئة  تبا�صر  القانون  هذا  من   9 املادة  بحكم 

جميع الت�صرفات والأعمال الالزمة لتحقيق اأهدافها وعلى الأخ�ص :

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

12- الرقابة على تنفيذ املرخ�ص لهم �صروط الرتخي�ص . 

 .......................................................-13

14-اتخاذ الإجراءات الالزمة للك�صف عن الت�صرفات اأو الوقائع التي 
حتول دون توفري املناف�صة فى قطاع الت�صالت . ...........« 

قانون  باإ�صدار   90/55 رقم  ال�صلطانى  املر�صوم  من   1 املادة  وتن�ص 
التجارة على اأن » ت�صرى اأحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال 

التجارية التي يقوم بها اأي �صخ�ص ولو كان غري تاجر » .

اأعمال  تعترب   «  : اأن  على  اإليه  امل�صار  القانون  من   )11( املادة  وتن�ص 
اأو  ال�صابقة  املواد  فى  املذكورة  التجارية  باملعامالت  املرتبطة  الأعمال  جتارية 

امل�صهلة لها ، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر حلاجات جتارية » .

رقم  ال�صلطانى  باملر�صوم  املرفق   )1  ( امللحق  من   )  4( البند  وين�ص   
هيكلها  واعتماد  وال�صناعة  التجارة  وزارة  اخت�صا�صات  بتحديد   2005/102
العمل على تطبيق وح�صن   -4  »: الخت�صا�صات  اأنه من هذه  على  التنظيمي 
تنفيذ القوانني املتعلقة باخت�صا�صات الوزارة واإعداد اللوائح والنظم الالزمة 
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لذلك ومراقبة ال�صركات واملن�صاآت التجارية الأخرى طبقا للقوانني واملرا�صيم 
واللوائح ال�صارية » .

العرو�ص  بتنظيم   95/208 رقم  الوزاري  القرار  )1( من  املادة  وتن�ص 
الرتويجية على اأنه » يحظر على املن�صاأة التجارية وال�صناعية اإجراء العرو�ص 
الرتويجية ) العمومية ( اأو الإعالن  عنها اإل بعد احل�صول على ترخي�ص من 
وزارة التجارة وال�صناعة وفقا لأحكام هذا القرار ويق�صد بالعرو�ص الرتويجية 

العرو�ص التي تقام للرتويج ملنتج معني اأو جمموعة منتجات » .

  كما تن�ص املادة 3 من القرار الوزاري امل�صار اإليه على اأن :« يجب اأن 
يت�صمن طلب اإقامة العر�ص الرتويجي ما يلي : 

اأ – حتديد طريقة اإجراء العر�ص و�صروط ال�صرتاك فيه .

ب  حتديد فرتات واأماكن اإجراء العرو�ص وتواريخ ال�صحب .

ج- اإرفاق قائمة باأنواع اجلوائز والهدايا التي �صتمنح للفائزين »

التي  الأهداف  اأنه ولئن كان من بني  املتقدمة  الن�صو�ص  والبني من 
ترمى اإىل حتقيقها هيئة تنظيم الت�صالت مراعاة م�صالح املنتفعني والعاملني 
فى �صاأن اأثمان الأجهزة واأ�صعار خدمات الت�صالت ونوعيتها وكفاءتها بح�صبان 
اأن الهيئة هي القوامة على تنظيم قطاع الت�صالت فى ال�صلطنة وفقا لقانون 
وجترى  الخت�صا�صات  جميع  الهيئة  وتبا�صر   ، اإليه  امل�صار  الت�صالت  تنظيم 
جميع الت�صرفات والأعمال التي من خاللها حتقق اأهدافها ، غري اأن الثابت 
من اأحكام قانون التجارة اأنه ي�صرى على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية 
التي يقوم بها اأي �صخ�ص حتى ولو كان غري تاجر وقد حدد القانون على �صبيل 
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احل�صر ما يعترب اأعمال جتارية وما ل يعترب كذلك ، وقرر �صراحة اأن جميع 
الأعمال التي يقوم بها التاجر حلاجات جتارية تعترب اأعمال جتارية . 

التي  الرتويجية  العرو�ص  وال�صناعة  التجارة  وزير  نظم  عليه  وبناء 
 95/208 رقم  الوزاري  القرار  مبوجب  وال�صناعية  التجارية  املن�صاآت  جتريها 
فى  وتدخل  جتارية  حلاجات  التاجر  بها  يقوم  التي  الأعمال  من  بح�صبانها 
امللحق  من   4 للبند  وفقا  وال�صناعة  التجارة  بوزارة  املنوطة  الخت�صا�صات 
رقم 1 من مر�صوم اخت�صا�صاتها امل�صار اإليه وقد حظرت املادة )1 ( من القرار 
اإجراء عرو�ص ترويجية  التجارية وال�صناعية  املن�صاآت  اإليه على جميع  امل�صار 
اأو الإعالن عنها اإل بعد احل�صول على ترخي�ص من وزارة التجارة وال�صناعة 
من  بل  التجارية  بالأعمال  املرتبطة  الأعمال  من  العمل  هذا  اأن  بح�صبان   ،
�صميمها ذلك اأن هذه العرو�ص تقام للرتويج ملنتج معني اأو جمموعة معينة 

من املنتجات بق�صد ت�صويقها وحتقيق الربح من ورائها . 

وغنى عن البيان اأن اأحكام هذا القرار تخاطب كافة ال�صركات واملن�صاآت 
جمال  عن  النظر  ب�صرف  ترويجية  عرو�ص  عمل  فى  ترغب  التي  التجارية 
الن�صاط الذى متار�صه و�صواء كان فى قطاع الت�صالت اأو غريه من القطاعات 
عمال  وميار�ص  تاجرا  الرتويجي  بالعر�ص  القائم  يكون  باأن  العربة  اأن  اإذ   ،

جتاريا اأو عمال مرتبطا بالعمل التجاري .

تنظيم  قانون  اأحكام  من  الثابت  كان  وملا   ، تقدم  ما  على  وبالبناء 
الت�صالت اأنه ولئن كانت هيئة تنظيم الت�صالت هي املخت�صة مبنح تراخي�ص 
الت�صالت  تنظيم  بقانون  الواردة  الأهداف  حتقيق  على  والعمل  الت�صالت 
غري اأن هذا القانون خال من ن�ص يق�صى باخت�صا�ص الهيئة مبنح تراخي�ص 
العرو�ص الرتويجية باعتبار اأن وزارة التجارة وال�صناعة هي اجلهة املخت�صة 



- 99 -

قوانين االتصاالت وقوانين حقوق الملكية 
وقوانين حماية التراث

مبنح هذه الرتاخي�ص على النحو امل�صار اإليه.

ال�صركات  قانون  مبوجب  اأن�صئت  النور�ص  �صركة  اأن  وحيث   
التجارية، ومت قيدها فى ال�صجل التجاري حتت رقم 77152/3 /1 حيث متار�ص 
عمال جتاريا ومن ثم فاإنها تلتزم باحل�صول على تراخي�ص باإقامة عرو�صها 
رقم  الوزاري  القرار  لأحكام  طبقا  وال�صناعة  التجارة  وزارة  من  الرتويجية 
95/208 ، يوؤكد ذلك اأنه قد �صبق لها احل�صول على ترخي�ص باإقامة عرو�ص 
اإىل  ا�صتناد  بتاريخ 2005/5/18 وذلك  التجارة وال�صناعة  ترويجية من وزارة 

القرار الوزاري رقم 95/208 امل�صار اإليه 

لذلك انتهى الراأى اإىل اأن وزارة التجارة وال�صناعة هي اجلهة املنوط 
بها اإ�صدار تراخي�ص اإقامة العرو�ص الرتويجية لل�صركة املذكورة .

 فتوى و �ص ق رقم/ م و/2006/1505/13/26م بتاريخ 2006/12/9م   

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

الفتوى الثانية :

بالإ�صارة اإىل الكتاب رقم ....... بتاريخ ..... املوافق ..... ب�صاأن طلب 
طبقاً  موظفيها  رواتب  جدول  هيئة.....بتعديل  التزام  مدى  يف  الراأي  اإبداء 
تنفيذاً   )2008/1 رقمي)2006/14،   .... وزارة  من  ال�صادرين  للتعميمني 

لالأوامر ال�صامية، وكيفية احت�صاب العالوة ال�صنوية.

بتاريخ  اأنه  يف  الأوراق  من  ظاهر  هو  ح�صبما  الوقائع  وتتلخ�ص 
الوزارات  كافة  اإىل   2006/14 رقم   .... وزارة  تعميم  �صدر  2006/12/27م 
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تنفيذاً  للدولة  الإداري  اجلهاز  وحدات  من  وغريها  احلكومية  والوحدات 
لالأوامر ال�صامية ملولنا ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان املعظم -حفظه اهلل 
ورعاه- برفع الرواتب الأ�صا�صية للموظفني املدنيني مبختلف وحدات اجلهاز 
اأو لأنظمة وظيفية  املدنية  لقانون اخلدمة  �صواًء اخلا�صعني  للدولة  الإداري 
يناير  الأول من  بن�صبة )15%(اعتباراً من  الق�صائية  الهيئات  واأع�صاء  خا�صة 
اإثر ذلك قامت تلك اجلهات بتعديل جداول رواتبها مبا يعك�ص  2007، وعلى 
تلك الزيادة  ، اإل اأن الهيئة مل تقم بتطبيق تلك الزيادة على جدول الرواتب، 

واعتربتها م�صتحقة للموظفني املوجودين يف اخلدمة بتاريخ 2007/1/1م، 

الذين مت  اأو  التاريخ  بعد هذا  املعينني  املوظفني  به  تاأثر  الذي  الأمر 
ترقيتهم اأو تعديل اأو�صاعهم الوظيفية بعد ذلك التاريخ.

الرواتب  جدول  بتعديل  الهيئة  قامت   2008 يناير  من  الأول  ويف   
الأ�صا�صية وعالوات امل�صتوى الوظيفي بالقرار رقم )2008/4(، الأمر الذي نتج 
عنه زيادة رواتب بع�ص الدرجات الوظيفية من الدرجة )4ب اإىل 1(، ا�صتناداً 

اإىل الدرا�صة التي اأجريت بغر�ص حت�صني اأو�صاع املوظفني.

 2008/1 رقم   ... وزارة  تعميم  �صدر  2008م  فرباير  من   10 وبتاريخ 
الإداري  الوزارات والوحدات احلكومية وغريها من وحدات اجلهاز  اإىل كافة 
للدولــة، مبــا تف�صل املقــام ال�صامــي ملولنــا ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان 
اجلهاز  وحدات  موظفي  رواتب  بزيادة  واأمر  ورعاه-  اهلل  -حفظه  املعظم 
الإداري للدولة من الوزارات والوحدات احلكومية والهيئات و الهيئات العامة 
واملوؤ�ص�صات العامة وغريها من الأ�صخا�ص العتبارية العامة اعتباراً من �صهر 

فرباير 2008م، ومل تقم الهيئة بتعديل جدول رواتبها تبعاً لذلك.
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للموظفني  ال�صنوية  العالوة   احت�صاب  على  داأبت   ...... هيئة  اأن  كما 
ال�صنة  خالل  الوظيفية  اأو�صاعهم  تعديل  اأو  ترقيتهم  مت  الذين  اأو  املعينني 

بن�صبة وتنا�صب من تاريخ التعيني وحتى نهاية العام.

و اإذ ت�صتظهرون راأي وزارة ال�صوؤون القانونية يف

ما 	  �صوء  يف  موظفيها  رواتب  جدول  بتعديل  الهيئة  التزام  مدى 
قررته الأوامر ال�صامية �صالفة الذكر، وما يرتتب على ذلك من 

فروقات يف الرواتب ملوظفي الهيئة.

مدى م�صروعية الطريقة التي تتبعها الهيئة يف ح�صاب العالوات 	 
ال�صنوية ملوظفيها.

باملر�صوم  ال�صادر  للدولة  الأ�صا�صي  النظام  باأن  نفيد  ذلك  على  ورداً 
ال�صلطاين رقم 96/101 ين�ص يف املادة )41( على اأن »ال�صلطان رئي�ص الدولة و 
القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، ذاته م�صونة ل مت�ص، واحرتامه واجب، و اأمره 

مطاع، ....«

باملر�صوم  ال�صادر  الت�صالت  تنظيم  قانون  من   )6( املادة  وتن�ص 
العتبارية  بال�صخ�صية  الهيئة  تتمتع   « اأن  على   2002/30 رقم  ال�صلطاين 
واملنقولة  الثابتة  الأموال  متلك  حق  لها  ويكون  واملايل  الإداري  وال�صتقالل 

الالزمة لتحقيق اأهدافها، و تعترب اأموالها اأمواًل عامة.

للهيئة  امل�صتحقة  املبالغ  من  وغريها  الر�صوم  حت�صيل  ب�صاأن  وي�صري 
نظام حت�صيل ال�صرائب والر�صوم وغريها من املبالغ امل�صتحقة لوحدات اجلهاز 

الإداري للدولة امل�صار اإليها.
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الهيئات  نظام  اأحكام  اأو  املايل  القانون  لأحكام  الهيئة  تخ�صع  ول 
واملوؤ�ص�صات العامة، اأو غريه من القوانني والنظم التي تطبق يف �صاأن الهيئات 

واملوؤ�ص�صات العامة.«

وتن�ص املادة )7( من هذا القانون على اأن » تهدف الهيئة ب�صفة اأ�صا�صية 
اإىل حتقيق الآتي:

�صمان توفري خدمات الت�صالت يف جميع اأنحاء ال�صلطنة يف - 3
احلدود وبالأ�صعار املعقولة...«

وتن�ص املادة )11( من ذات القانون على اأن »يتوىل املجل�ص اإدارة �صوؤون 
اأعمالها، وتناط به كافة ال�صالحيات و املهام  الهيئة و الإ�صراف على 

الالزمة لذلك وب�صفة خا�صة الآتي:

اإقرار اللوائح املنظمة لأعمال الهيئة، �صواًء فيما يتعلق بالهيكل - 4
 ، تقاعدهم  بنظام  اأو  الهيئة  موظفي  بنظام  اأو   ، التنظيمي 
بالقواعد  التقيد  دون   ، الإدارية وغريها  و  املالية  �صوؤونها  اأو 

والنظم احلكومية، وذلك بالتن�صيق مع اجلهات املعنية«

باملر�صوم  ال�صادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )36( املادة  تن�ص  كما 
يف  دورية  عالوة  املوظف  ي�صتحق  اأن«  على   2004/120 رقم  ال�صلطاين 
ي�صـغلها  التي  وظيفتـــه  لدرجــة  املقررة  بالفئة  عام  كل  من  يناير  اأول 
القانون  بهذا  امللحق  والرواتب  الدرجات  بجدول  مبني  هو  طبقاملا 
باخلدمة. تعيينه  على  �صتةاأ�صهرعلىالأقل  قدم�صت  تكون  اأن   وب�صرط 
مبرتبة  وظيفي  اأداء  تقومي  تقرير  عنه  منقدم  الدورية  العالوة  من  ويحرم 

�صعيف يف ال�صنة التالية لتلك املقدم عنهاالتقرير.«
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ومفاد ما �صبق ويف �صوء ما ا�صتقرت عليه وزارة ال�صوؤون القانونية من 
اأن  قانون تنظيم الت�صالت امل�صار اإليه ناط بهيئة تنظيم الت�صالت تنظيم 
وال�صتقالل  املعنوية  ال�صخ�صية  ومنحها   الت�صالت،  مرفق  هو   عام  مرفق 
من  واأحلها  العام  املال  �صفة  اأموالها  على  امل�صرع  واأ�صفى  والإداري،  املايل 
اخل�صوع لأحكام نظام الهيئات واملوؤ�ص�صات العامة وغريه من القوانني والنظم 
اإدارتها  اإىل جمل�ص  اأعمالها  اإدارة �صوؤونها وتنظيم  التي تطبق ب�صاأنها، واأوكل 
الالزمة  الإجراءات  كافة  اتخاذ  اإليه  وعهد  القانون،  من   )10( للمادة  وفقا 
لتحقيق اأهدافها وت�صريف اأمورها وعلى الأخ�ص ما ت�صمنته بنود املادة )11( 
اأو  التنظيمي  بالهيكل  يتعلق  ما  �صواء  لأعمالها  املنظمة  اللوائح  اإقرار  ومنها 
بنظام موظفيها اأو نظام تقاعدهم  اأو �صوؤونها املالية والإدارية مع التحرر من 
التقيد بالقواعد والنظم احلكومية، وملا كان ثمة ا�صتقرار يف اأن اإنزال التكييف 
القانوين ال�صحيح على �صخ�ص معنوي ومدى اعتباره من اأ�صخا�ص القانون 
العام من عدمه، يرتبط مبا يتوافر له من مقومات وما يتمتع به من �صلطات 
اأو مكنات وفق اأحكام القانون ، ومدى مبا�صرته لن�صاطه يف نطاق اأحد فرعى 
القانون، العام اأو اخلا�ص، وكان البني من فحوى الن�صو�ص الأنف ذكرها اأن 
الهيئة منحها امل�صرع �صخ�صية معنوية م�صتقلة وجعلها هي القوامة على مرفق 
عام هو مرفق الت�صالت، و�صبغ اأموالها ب�صبغة املال العام بعموم ما ت�صتلزمه 
هذه ال�صبغة من حماية وح�صانة، واأعفاها من جميع ال�صرائب والر�صوم ، كما 
تراخي�ص ممار�صة  اأهدافها كمنح  و�صلطات متكنها من حتقيق  خولها حقوق 
الأن�صطة التي تدخل يف نطاق تطبيق اأحكام القانون امل�صار اإليه ت�صيرياً للمرفق 
الذي تقوم عليه، واإقرار اللوائح املنظمة لأعمالها مبا يف ذلك نظام موظفيها 
ممــا  ـ  احلكومية   والنظم  بالقواعد  تقيد  دون  والإدارية  املالية  �صوؤونها  وكذا 
ي�صفى عليها ـ دون ريب ـ طبيعة ال�صخ�ص العتباري العام ، ول يغري من ذلك 
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ما قرره امل�صرع من عدم خ�صوع الهيئة لأحكام نظام الهيئات واملوؤ�ص�صات العامة 
�صوى  ذلك  يعنى  اإذ ل  �صاأنها،  التي تطبق يف  والنظم  القوانني  اأو غريها من 
املرفق  ت�صيري  يف  وفعالية  حترراً  اأ�صد  لتكون  الأحكام  هذه  ربقة  من  حتررها 
الذي تقوم عليه دون اأن يوؤدى ذلك اإىل اأن تلحقها �صفة وطبيعة الأ�صخا�ص 
وخ�صائ�ص  مقومات  من  للهيئة  توافر  ملا  ذلك  ملنافاة  اخلا�صة  العتبارية 

و�صلطات وامتيازات الأ�صخا�ص العتبارية العامة وفق ما �صلف ذكره .

واإنه اإذا كانت الهيئة ـ وفقا لذلك ـ �صخ�صا معنويا عاما من اأ�صخا�ص 
مبهام  القيام  يتولون  عموميون  موظفون  موظفيها  فاإن  العام،  القانون 
وم�صوؤوليات وظائف عامة، وي�صري عليهم يف �صوء ذلك ما ي�صري على املوظفني 
بوحدات اجلهاز الإداري للدولة، وبالتايل ي�صري يف �صانهم ما ق�صت به الأوامر 
ال�صامية املنقولة مبوجب تعميمي وزارة املالية )2006/4( و)2008/1(�صالفي 
بوحدات  املوظفني  على  �صريانهما  على  �صراحة  ن�صا  قد  باعتبارهما  الذكر، 
اجلهاز الإداري للدولة اخلا�صعني لأنظمة وظيفية خا�صة، وقد كان يتوجب 
الهيئة  التذرع بعدم خ�صوع  الهيئة تعديل جدول رواتب موظفيها، دون  على 
للقواعد والنظم احلكومية باعتبار اأن ذلك ل يغري من تكييفها القانوين على 

النحو املبني �صابقاً.

اإل اأنه ونظراً لقيام الهيئة بتعديل جدول الرواتب الأ�صا�صية وعالوات 
امل�صتوى الوظيفي بالقرار رقم )2008/4(، الأمر الذي نتج عنه زيادة رواتب 
بع�ص الدرجات الوظيفية من الدرجة )4ب اإىل 1(، ا�صتناداً اإىل الدرا�صة التي 
توخته  الذي  الهدف  يحقق  مما  املوظفني،  اأو�صاع  حت�صني  بغر�ص  اأجريت 
مبوجب  املقررة  الزيادات  فاإن  ثم  ومن  الزيادات،  تلك  من  ال�صامية  الأوامر 
الأوامر ال�صامية ت�صري ب�صاأن الدرجات الوظيفية التي مل ت�صملها تلك الزيادة، 



- 105 -

قوانين االتصاالت وقوانين حقوق الملكية 
وقوانين حماية التراث

ما  يفوق  اأو  مياثل  ب�صكل  رواتبها  زيادة  متت  التي  الدرجات  من  غريها  دون 
ق�صت به الأوامر ال�صامية.

وعطفا على ما �صبق، واإزاء خلو لئحة املوارد الب�صرية للهيئة من ن�ص 
يحكم منح العالوات الدورية فاإنه ل منا�ص من الرجوع اإىل قانون اخلدمة 
يف  ي�صري  ثم  ومن  العموميني،  للموظفني  العامة  ال�صريعة  باعتباره  املدنية 
قررتها  التي  والأو�صاع  لل�صروط  )36(وفقاً  املادة  اأحكام  الهيئة  موظفي  �صاأن 
العالوة  بالهيئة  املوظف  ي�صتحق  ذلك  وعلى   ، الدورية  العالوة  ل�صتحقاق 
الدورية بالفئة املقررة لدرجــة وظيفتـــه التي ي�صـغلها طبقاملا هو مبني بجدول 
تكون  ب�صرطاأن  للهيئة  الب�صرية  املوارد  بالئحة  املبني  والرواتب  الدرجات 

قدم�صت �صتةاأ�صهرعلىالأقل على تعيينه باخلدمة.

اجلدير بالذكر يف هذا ال�صدد اأن العديد من الإ�صكالت التي تواجهها 
به يف  املعمول  الإدارية   وال�صوؤون  الب�صرية  املوارد  دليل  اأن  اإىل  ترجع  الهيئة  
ال�صلطنة،  املتعارف عليها يف  الت�صريعية  اإعداده وفقاً لالأ�صول  الهيئة مل يتم 
اإعماًل  القانونية  ال�صوؤون  وزارة  قبل  من  مراجعته  يتم  مل  اأنه  عن  ف�صاًل 
لخت�صا�صها املن�صو�ص عليه يف املر�صوم ال�صلطاين رقم 94/14 توطئة لن�صره 
يف اجلريدة الر�صمية  لتتحقق قرينة العلم باأحكامه من قبل الكافة، ومن ثم 
ميكن ملجل�ص اإدارة الهيئة وفقا لالخت�صا�ص املخول له مبوجب اأحكام القانون 
اإعادة النظر يف �صياغة الالئحة املنظمة ل�صوؤون موظفي الهيئة مبا يتالفى 

امل�صاكل القانونية الناجتة عن تطبيق الالئحة احلالية.

لذلك انتهى الراأي اإىل :

التزام هيئة ..... بتعديل جدول رواتب  موظفيها يف �صوء ما ق�صت - 3
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به الأوامر ال�صامية مع مراعاة، الزيادات التي اأجرتها الهيئة على 
جدول الرواتب مبوجب القرار رقم )2008/4(.

ا�صتحقاق موظفي الهيئة للعالوات الدورية يف �صوء ما تق�صي به - 4
املادة )36( من قانون اخلدمة املدنية �صالف الذكر.

 )فتوى رقم:و �ص ق/م و/ 13/26/ 2011/1443م  بتاريخ 7 / 8 /  2011م (

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

فتاوى المادة رقم )8(

الفتوى الأوىل :

املادة 7 من قانون تنظيم الت�صالت ال�صادر باملر�صوم ال�صلطانى رقم 
2002/30 تن�ص على اأن :

» تهدف الهيئة – ب�صفة اأ�صا�صية – اإىل حتقيق ما ياأتي : 

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

5- مراعاة م�صالح املنتفعني واملتعاملني فيما يتعلق باأثمان الأجهزة 
واأ�صعار تقدمي خدمات الت�صالت ونوعيتها وكفاءتها » 

كما تن�ص املادة 8 من القانون امل�صار اإليه على اأنه : » مع عدم الإخالل 
وجترى  الخت�صا�صات  جميع  الهيئة  تبا�صر  القانون  هذا  من   9 املادة  بحكم 

جميع الت�صرفات والأعمال الالزمة لتحقيق اأهدافها وعلى الأخ�ص :
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 .............................................................

12- الرقابة على تنفيذ املرخ�ص لهم �صروط الرتخي�ص . 

 ......................................................-13 

14-اتخاذ الإجراءات الالزمة للك�صف عن الت�صرفات اأو الوقائع التي 
حتول دون توفري املناف�صة فى قطاع الت�صالت . ...........« 

قانون  باإ�صدار   90/55 رقم  ال�صلطانى  املر�صوم  من   1 املادة  وتن�ص 
التجارة على اأن » ت�صرى اأحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال 

التجارية التي يقوم بها اأي �صخ�ص ولو كان غري تاجر » .

اأعمال  تعترب   «  : اأن  على  اإليه  امل�صار  القانون  من   )11( املادة  وتن�ص 
اأو  ال�صابقة  املواد  فى  املذكورة  التجارية  باملعامالت  املرتبطة  الأعمال  جتارية 

امل�صهلة لها ، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر حلاجات جتارية » .

رقم  ال�صلطانى  باملر�صوم  املرفق   )1  ( امللحق  من   )  4( البند  وين�ص   
هيكلها  واعتماد  وال�صناعة  التجارة  وزارة  اخت�صا�صات  بتحديد   2005/102
العمل على تطبيق وح�صن   -4  »: الخت�صا�صات  اأنه من هذه  على  التنظيمي 
تنفيذ القوانني املتعلقة باخت�صا�صات الوزارة واإعداد اللوائح والنظم الالزمة 
لذلك ومراقبة ال�صركات واملن�صاآت التجارية الأخرى طبقا للقوانني واملرا�صيم 

واللوائح ال�صارية » .

العرو�ص  بتنظيم   95/208 رقم  الوزاري  القرار  )1( من  املادة  وتن�ص 
الرتويجية على اأنه » يحظر على املن�صاأة التجارية وال�صناعية اإجراء العرو�ص 
الرتويجية ) العمومية ( اأو الإعالن  عنها اإل بعد احل�صول على ترخي�ص من 
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وزارة التجارة وال�صناعة وفقا لأحكام هذا القرار ويق�صد بالعرو�ص الرتويجية 
العرو�ص التي تقام للرتويج ملنتج معني اأو جمموعة منتجات » .

  كما تن�ص املادة 3 من القرار الوزاري امل�صار اإليه على اأن :« يجب اأن 
يت�صمن طلب اإقامة العر�ص الرتويجي ما يلي : 

اأ – حتديد طريقة اإجراء العر�ص و�صروط ال�صرتاك فيه .

ب  حتديد فرتات واأماكن اإجراء العرو�ص وتواريخ ال�صحب .

ج- اإرفاق قائمة باأنواع اجلوائز والهدايا التي �صتمنح للفائزين »

التي  الأهداف  اأنه ولئن كان من بني  املتقدمة  الن�صو�ص  والبني من 
ترمى اإىل حتقيقها هيئة تنظيم الت�صالت مراعاة م�صالح املنتفعني والعاملني 
فى �صاأن اأثمان الأجهزة واأ�صعار خدمات الت�صالت ونوعيتها وكفاءتها بح�صبان 
اأن الهيئة هي القوامة على تنظيم قطاع الت�صالت فى ال�صلطنة وفقا لقانون 
وجترى  الخت�صا�صات  جميع  الهيئة  وتبا�صر   ، اإليه  امل�صار  الت�صالت  تنظيم 
جميع الت�صرفات والأعمال التي من خاللها حتقق اأهدافها ، غري اأن الثابت 
من اأحكام قانون التجارة اأنه ي�صرى على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية 
التي يقوم بها اأي �صخ�ص حتى ولو كان غري تاجر وقد حدد القانون على �صبيل 
احل�صر ما يعترب اأعمال جتارية وما ل يعترب كذلك ، وقرر �صراحة اأن جميع 

الأعمال التي يقوم بها التاجر حلاجات جتارية تعترب اأعمال جتارية . 

التي  الرتويجية  العرو�ص  وال�صناعة  التجارة  وزير  نظم  عليه  وبناء 
 95/208 رقم  الوزاري  القرار  مبوجب  وال�صناعية  التجارية  املن�صاآت  جتريها 
فى  وتدخل  جتارية  حلاجات  التاجر  بها  يقوم  التي  الأعمال  من  بح�صبانها 
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امللحق  من   4 للبند  وفقا  وال�صناعة  التجارة  بوزارة  املنوطة  الخت�صا�صات 
رقم 1 من مر�صوم اخت�صا�صاتها امل�صار اإليه وقد حظرت املادة )1 ( من القرار 
اإجراء عرو�ص ترويجية  التجارية وال�صناعية  املن�صاآت  اإليه على جميع  امل�صار 
اأو الإعالن عنها اإل بعد احل�صول على ترخي�ص من وزارة التجارة وال�صناعة 
من  بل  التجارية  بالأعمال  املرتبطة  الأعمال  من  العمل  هذا  اأن  بح�صبان   ،
�صميمها ذلك اأن هذه العرو�ص تقام للرتويج ملنتج معني اأو جمموعة معينة 

من املنتجات بق�صد ت�صويقها وحتقيق الربح من ورائها . 

وغنى عن البيان اأن اأحكام هذا القرار تخاطب كافة ال�صركات واملن�صاآت 
جمال  عن  النظر  ب�صرف  ترويجية  عرو�ص  عمل  فى  ترغب  التي  التجارية 
الن�صاط الذى متار�صه و�صواء كان فى قطاع الت�صالت اأو غريه من القطاعات 
عمال  وميار�ص  تاجرا  الرتويجي  بالعر�ص  القائم  يكون  باأن  العربة  اأن  اإذ   ،

جتاريا اأو عمال مرتبطا بالعمل التجاري .

تنظيم  قانون  اأحكام  من  الثابت  كان  وملا   ، تقدم  ما  على  وبالبناء 
الت�صالت اأنه ولئن كانت هيئة تنظيم الت�صالت هي املخت�صة مبنح تراخي�ص 
الت�صالت  تنظيم  بقانون  الواردة  الأهداف  حتقيق  على  والعمل  الت�صالت 
غري اأن هذا القانون خال من ن�ص يق�صى باخت�صا�ص الهيئة مبنح تراخي�ص 
العرو�ص الرتويجية باعتبار اأن وزارة التجارة وال�صناعة هي اجلهة املخت�صة 

مبنح هذه الرتاخي�ص على النحو امل�صار اإليه.

وحيث اأن �صركة النور�ص اأن�صئت مبوجب قانون ال�صركات التجارية ، ومت 
قيدها فى ال�صجل التجاري حتت رقم 77152/3 /1 حيث متار�ص عمال جتاريا 
ومن ثم فاإنها تلتزم باحل�صول على تراخي�ص باإقامة عرو�صها الرتويجية من 
وزارة التجارة وال�صناعة طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 95/208 ، يوؤكد ذلك 
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وزارة  ترويجية من  باإقامة عرو�ص  لها احل�صول على ترخي�ص  �صبق  اأنه قد 
التجارة وال�صناعة بتاريخ 2005/5/18 وذلك ا�صتناد اإىل القرار الوزاري رقم 

95/208 امل�صار اإليه 

لذلك انتهى الراأى اإىل اأن وزارة التجارة وال�صناعة هي اجلهة املنوط 
بها اإ�صدار تراخي�ص اإقامة العرو�ص الرتويجية لل�صركة املذكورة .

 فتوى و �ص ق رقم/ م و/2006/1505/13/26م بتاريخ 2006/12/9م   

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

فتاوى المادة رقم )11(

الفتوى الأوىل :

ال�صادر  الت�صالت  املادة )11( من قانون تنظيم  باأن  نفيد  على ذلك  ورداً 
رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  تعديلها  قبل   2002/30 رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم 
2008/134 تن�ص على اأن »يتوىل اأع�صاء الهيئة اإدارة �صوؤونها وتنظيم اأعمالها، 
التى  الأهداف  لتحقيق  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  اأ�صا�صية  ب�صفة  لهم  ويكون 

اأن�صئت من اأجلها، وت�صريف اأمورها، وعلى الأخ�ص ما ياأتي:

مبلغ الر�صم ال�صنوي الذي يفر�ص على ال�صادر لهم    أ
تراخي�ص ات�صالت يف احلالة التي يزيد فيها اإجمايل الإيرادات 
ال�صنوية للمرخ�ص له على مليون ريال عماين، وذلك بن�صبة 
الالزم  القدر  ح�صيلتها  جتاوز  ل  الإجمايل  هذا  من  مئوية 
لخت�صا�صاتها  الهيئة  مبا�صرة  وم�صروفات  تكاليف  ملواجهة 
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وفقاً لآخر ميزانية تقديرية معتمدة ..«.

 2008/134 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  اإ�صدار  مواد  من  الأوىل  املادة  وتن�ص 
جترى   « اأن  على  اإليه  امل�صار  الت�صالت  تنظيم  قانون  اأحكام  بع�ص  بتعديل 

التعديالت املرفقة على اأحكام قانون تنظيم الت�صالت امل�صار اإليه«.

هذا  يخالف  ما  كل  يلغى   « اأن  على  املر�صوم  ذات  من  الثانية  املادة  وتن�ص 
املر�صوم اأو يتعار�ص مع اأحكامه«.

وتن�ص املادة الثالثة من ذات املر�صوم على اأن » ين�صر هذا املر�صوم يف اجلريدة 
الر�صمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره«.

وقد ن�صر هذا املر�صوم يف اجلريدة الر�صمية بتاريخ 2008/12/15م عدد رقم 
.)877(

وتن�ص املادة )11( من قانون تنظيم الت�صالت ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين 
رقم 2002/30 بعد تعديلها باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/134 على اأن » يتوىل 
اأع�صاء الهيئة اإدارة �صوؤونها وتنظيم اأعمالها ويكون لهم ب�صفة اأ�صا�صية اتخاذ 
الإجراءات الالزمة لتحقيق الأهداف التي اأن�صئت من اأجلها وت�صريف اأمورها، 

وعلى الأخ�ص ما ياأتي:

............. -5 ............ -4 ......... -3 .......... -2 ........ -1    

  6- حتديد ما ياأتي:

مبلغ الر�صم ال�صنوي الذي يفر�ص على املرخ�ص لهم بتقدمي أ- 
الإيرادات  اإجمايل  من   %1 على  تزيد  ل  بن�صبة  الت�صالت  خدمات 
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ال�صنوية للمرخ�ص له ، ويف حالة  وجود عجز يف امليزانية يتم متويله 
من اخلزانة العامة .....«.

رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  املعدلة  القانون  ذات  من   )24( املادة  وتن�ص 
والثانية  الأوىل  الفئتني  من  الرتخي�ص  تعديل  يجوز   « اأنه  على   2007/64
باتفاق الطرفني، وللهيئة تعديل هذا الرتخي�ص يف اأي وقت باإرادتها املنفردة 

اإذا اقت�صت امل�صلحة العامة ذلك.

 ويف غري هذه احلالة يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ص مبراعاة ما ياأتي:

انق�صاء املدة املحددة يف الرتخي�ص الذي ل يجوز تعديله قبل - 1
انق�صائها.

مرور ثالث �صنوات بني كل تعديل وما يليه.- 2

اإجرائه والت�صاور - 3 اإخطار املرخ�ص له بالتعديل قبل �صنة من 
معه خالل تلك  ال�صنة ....«.

القواعد  باإ�صدار   2007/17 رقم  الوزاري  القرار  من   )4( املادة  وتن�ص 
وال�صروط اخلا�صة بالرتخي�ص من الفئة الثانية لتقدمي خدمات الت�صالت 

العامة الإ�صافية على اأنه » الإتاوة ور�صوم الرتخي�ص:

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

يدفع املرخ�ص له للهيئة الر�صوم الآتية:- 2

.......أ- 
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احلالة ب-  يف  ال�صنوي  الر�صم  من  له  املرخ�ص  ح�صة 
ريال  مليون  على  ال�صنوية  اإيراداته  اإجمايل  فيها  يزيد  التي 
عماين بدءا من التاريخ الفعلي ل�صريان الرتخي�ص ، بحيث ل 
جتاوز القدر الالزم لتكاليف الت�صغيل والنفقات املتوقعة لكل 
القادمة  لل�صنة  التقديرية  مليزانيتها  وفقا  للهيئة  مالية  �صنة 
خم�صوما منها ما تفر�صه الهيئة على مرخ�صني اآخرين وفقا 
للمادة )11-6- اأ( من القانون، على اأن يتم اإبالغ املرخ�ص له 
اأول  وتدفع يف  �صنة،  كل  اأكتوبر من  نهاية  قبل  بهذه احل�صة 
التاأخر عن الدفع يف هذا  يناير من ال�صنة التالية، ويف حالة 
امليعاد يتحمل املرخ�ص له ن�صبة مبقدار الفائدة ال�صنوية على 
قرو�ص البنوك التجارية التي يتم ن�صرها من وقت لآخر من 

قبل البنك املركزي العماين عن كل يوم تاأخري.

........«ت- 

اإل  اأنه » ل يجوز تعديل الرتخي�ص  وتن�ص املادة )6( من ذات القرار على 
وفقا للمادة )24( من القانون، مع مراعاة اأنه اإذا كان التعديل وفقا ملقت�صيات 
امل�صلحة العامة فيتعني اإخطار املرخ�ص له كتابة بهذا التعديل قبل )90( يوما 

من تاريخ �صريانه«.

وتن�ص املادة الأوىل من قرار رئي�ص هيئة تنظيم الت�صالت رقم 2008/150 
بتاريخ  ال�صادر   - الت�صالت  خدمات  تقدمي  تراخي�ص  ر�صوم  اإ�صدار  ب�صاأن 
الت�صالت  خدمات  تقدمي  تراخي�ص  ر�صوم  »تعدل  اأن  على   - 2008/11/23م 

لت�صبح على النحو املو�صح باجلدول املرافق«.
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وتن�ص املادة الثانية من ذات القرار على اأن » على املعنيني تنفيذ هذا القرار 
كل يف جمال اخت�صا�صه«.

وتن�ص املادة الثالثة من هذا القرار على اأن » يلغى كل ما يخالف اأحكام هذا 
القرار«.

يف  القرار  هذا  ين�صر   « اأن  على  القرار  ذات  من  الرابعة  املادة  وتن�ص   
اجلريدة الر�صمية، ويعمل به اعتبارا من 2009/1/1م«.

تنظيم  هيئة  باأع�صاء  ناط  امل�صرع  اأن  ال�صابقة  الن�صو�ص  من  وي�صتفاد 
من  يح�صل  الذى  ال�صنوي  الر�صم  مبلغ  حتديد  �صلطة  )املجل�ص(  الت�صالت 
املرخ�ص له بتقدمي خدمات الت�صالت الذي يزيد اإجمايل اإيراداته ال�صنوية 
على مليون ريال عماين بدءاً من التاريخ الفعلي ل�صريان الرتخي�ص، بحيث 
جتاوز  ل  لهم  للمرخ�ص  ال�صنوية  الإيرادات  من  مئوية  ن�صبة  حت�صيل  يتم 
ح�صيلتها القدر الالزم ملواجهة تكاليف وم�صروفات الهيئة وفق اآخر ميزانية 
لل�صنة  التقديرية  ميزانيتها  بو�صع  الهيئة  تقوم  لها، حيث  تقديرية معتمدة 
الر�صم  ومقدار  الر�صم  عليهم  ي�صتحق  الذين  لهم  املرخ�ص   وحتدد  القادمة 
املر�صوم  مبوجب   ) )املجل�ص  الهيئة  اأع�صاء  وخول   ، منهم  كل  على  الواجب 
ال�صلطاين رقم 2008/134 حتديد مقدار هذا الر�صم بن�صبة مئوية ل تزيد على 
1% من اإجمايل الإيرادات ال�صنوية لكل من املرخ�ص لهم ب�صرف النظر عما اإذا 
كان اإجمايل اإيراداته ال�صنوية يزيد على مليون ريال عماين من عدمه، واإذا ما 
حدث عجز يف ميزانية الهيئة ب�صب عدم كفاية اإيرادات الر�صوم لتغطية تكاليف 
العامة للدولة،  الهيئة تقوم الدولة بتغطية هذا العجز من اخلزانة  ونفقات 
املن�صو�ص  احلالت  من  حالة  اأي  يف  الرتخي�ص  تعديل  للهيئة  امل�صرع  واأجاز 

عليها يف املادة )24( من القانون امل�صار اإليه.
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تبداأ  مبا�صر  اأثر  من  له  مبا  اجلديد  القانون  اأن  عليه  امل�صتقر  اإن  وحيث 
وليته من يوم نفاذه لي�ص فقط على ما �صوف ين�صاأ من اأو�صاع قانونية يف ظله 
ولكن كذلك على الآثار امل�صتقبلية التي ترتتب ابتداء من تاريخ نفاذه بالن�صبة 
لو�صع قانوين تكون قبل هذا التاريخ، واأنه اإذا تزاحمت الت�صريعات وقام بينها 

التعار�ص فاإن املناط فى الف�صل عند التعار�ص هو اأن الأعلى ي�صود الأدنى.

الرتاخي�ص  اأن  الأوراق  من  الثابت  وكان  تقدم  ما  هدى  على  اأنه  وحيث 
�صدرت  قد  143و144و2008/145  اأرقام  الوزارية  بالقرارات  ال�صادرة 
 2007/17 رقم  الوزاري  القرار  عليها  ن�ص  التي  وال�صروط  للقواعد  وفقا 
امل�صار  الت�صالت  تنظيم  قانون  من   ) اأ   -6-11( املادة  تعديل  وقبل 
باأع�صاء  ناطت  التي   2008/134 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  مبوجب   اإليه 
ال�صادر  على  يفر�ص  الذي  ال�صنوي  الر�صم  مبلغ  حتديد  )املجل�ص(  الهيئة 
اإجمايل  التي يزيد فيها  الثانية يف احلالة  الفئة  ات�صالت من  لهم تراخي�ص 
الإيرادات ال�صنوية للمرخ�ص له على مليون ريال عماين ، وذلك بن�صبة مئوية 
من هذا الإجمايل ل جتاوز ح�صيلتها القدر الالزم ملواجهة تكاليف وم�صروفات 
كما   ، معتمدة  تقديرية  ميزانية  لآخر  وفقاً  لخت�صا�صاتها  الهيئة  مبا�صرة 
ل�صركة  بالرتخي�ص  2009/1/7م  بتاريخ   2009/4 رقم  الوزاري  القرار  �صدر 
اإعادة بيع خدمات الت�صالت العامة  ........................... لتقدمي خدمة 
الوزاري  القرار  عليها  ن�ص  التي  وال�صروط  للقواعد  وفقا  الأ�صا�صية  املتنقلة 
اأ�صدر  قد  الت�صالت  تنظيم  هيئة  رئي�ص  وكان  ذلك  كان  ملا   ،2007/17 رقم 
بتاريخ 2008/11/23م القرار رقم 2008/150 ون�ص يف البند ثانيا من اجلدول 
ن�صبة  يكون  الثانية  الفئة  من  للرتخي�ص  ال�صنوي  الر�صم  اأن  على  به  املرفق 
لتتجاوز1% من الإيرادات الإجمالية ال�صنوية للمرخ�ص له - اأي بغ�ص النظر 
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اإذا كانت هذه الإيرادات تتجاوز مليون ريال عماين من عدمه -  وكانت  عما 
هذا  �صدر  والتي  اإليه  امل�صار  الت�صالت  تنظيم  قانون  من  اأ(   -6-11( املادة 
رقم 2008/134 مل تخول  ال�صلطاين  باملر�صوم  تعديلها  القرار يف ظلها وقبل 
الهيئة حتديد مبلغ الر�صم ال�صنوي الذي يحق للهيئة حت�صيله من املرخ�ص 
لهم من الفئة الثانية اإل اإذا جاوز اإجمايل اإيرادات املرخ�ص له ال�صنوية مليون 
ريال عماين ، فمن ثم فاإن هذا القرار يكون واحلال كذلك قد �صدر خمالفا 
لأحكام املادة امل�صار اإليها قبل تعديلها باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/134، اإل 
اأنه واإذ �صدر هذا املر�صوم يف تاريخ لحق ل�صدور القرار رقم 2008/150، ون�ص 
على اأن الر�صم ال�صنوي الذي يحق للهيئة حت�صيله من املرخ�ص لهم من الفئة 
الثانية يكون بن�صبة ل تتجاوز 1% من الإيرادات الإجمالية للمرخ�ص له، وهو 
ذات احلكم الذى ت�صمنه القرار امل�صار اإليه، فمن ثم فاإن هذا املر�صوم يكون قد 
�صوب العيب الذي حلق بهذا القرار، ويغدو هو الواجب التطبيق دون القرار 
الوزاري  2007/17 وذلك فيما يتعلق ب�صالحيات اأع�صاء الهيئة ) املجل�ص( يف 
حتديد مبلغ الر�صم ال�صنوي الذي يحق للهيئة حت�صيله من املرخ�ص لهم من 
الفئة الثانية، على اأن يعمل بالقرار رقم 2008/150 ابتداء من 2008/12/16م 
- تاريخ العمل باملر�صوم ال�صلطاين رقم 134 /2008- ولي�ص من التاريخ الذى 

حدده هذا القرار للعمل به.

وحيث اإن الثابت من الأوراق اأن هيئة تنظيم الت�صالت مل تقم بتح�صيل 
ر�صم �صنوي من املعرو�صة حالتهم املذكورين بكتاب طلب الراأي حتى تاريخه، 
على �صند من اأن اإجمايل الإيرادات ال�صنوية لأي منهم مل تتجاوز مليون ريال 
عماين وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 2007/17، فاإن م�صلكها يكون واحلال 
اأن ذلك  ال�صلطاين رقم  2008/134، بح�صبان  املر�صوم  كذلك خمالفا لأحكام 
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رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  مبوجب  اإلغائه  مت  اأن  بعد  القرار  لهذا  تطبيقا  يعد 
فاإن  التعار�ص  بينها  وقام  الت�صريعات  تزاحمت  اإذا  اأنه  والقاعدة   ،2008/134
املناط فى الف�صل عند التعار�ص هو اأن الأعلى ي�صود الأدنى، الأمر الذي يتعني 
معه على هيئة تنظيم الت�صالت حت�صيل ر�صم �صنوي من املعرو�صة حالتهم 

وفقا لأحكام القرار رقم 2008/150 ابتداء من 2008/12/16م وحتى تاريخه.

املعرو�صة  من  ال�صنوي  الر�صم  حت�صيل  اأن  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك   
حالتهم يكون وفقا لأحكام قرار رئي�ص هيئة تنظيم الت�صالت رقم 2008/150 

ابتداء من 2008/12/16م وحتى تاريخه، وذلك على النحو الوارد بالأ�صباب.

فتوى رقم و �ص ق/م و/2012/1368/13/26 تاريخ 2012/7/18م

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

الفتوى الثانية :

ونفيد باأنه مما جتدر الإ�صارة اإليه – بادئ ذي بدء – اأنه �صبق لوزارة 
و/407/13/26  ق/م  �ص  رقم)و  فتواها  مبوجب  انتهت  اأن  القانونية  ال�صوؤون 
�صخ�ص من  الت�صالت  تنظيم  اأن هيئة  اإىل   ، 23 مار�ص 2003  ال�صادرة فى   )
اأ�صخا�ص القانون العام ، واأن موظفيها موظفون عموميون ، واأنهم خا�صعون 
لأحكام قانون معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني 

ال�صادر باملر�صوم ال�صلطانى رقم 86/26 دون غريها من اأحكام .

املادة )1( من قانون معا�صات ومكافاآت ما  اأن  وبناء على ذلك، وحيث 
ت�صرى   « اأنه  تن�ص على  اإليه  امل�صار  العمانيني  بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة 
اأحكام هذا القانون على جميع املوظفني العمانيني العاملني باجلهاز الإداري 
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للدولة ، وي�صغلون وظائف دائمة ، ول ت�صرى ب�صاأنهم قوانني اأو مرا�صيم خا�صة 
باملعا�صات اأو مكافاآت ما بعد اخلدمة ». 

وتن�ص املادة )4( من ذات القانون على اأنه » ل يجوز اجلمع بني الراتب 
واملعا�ص ، كما ل يجوز �صرف اأكرث من معا�ص واحد من اخلزانة العامة ، �صواء 
كان املعا�ص م�صتحقاً طبقا لأحكام هذا القانون اأو اأي قانون اأخر ، واإذا ا�صتحق 

اأكرث من معا�ص �صرف الأكرب ».

كما تن�ص املادة )17( من القانون امل�صار اإليه على اأنه » اإذا اأعيد �صاحب 
تلك  �صواء  للدولة  الإداري  اجلهاز  باإحدى وحدات  يعمل  كان  الذى   - املعا�ص 
التي تطبق اأحكام هذا القانون اأو اأي نظم معا�صات اأخرى - اإىل اخلدمة ومل 
يكن قد بلغ �صن التقاعد ت�صم مدة خدمته ال�صابقة اإىل مدة خدمته اجلديدة 

ويعامل عندا انتهائها على اأ�صا�ص املدتني معاً ».

وامل�صتفاد من هذه الن�صو�ص ، اأن املوظفني العمانيني الذين ي�صغلون 
و  معا�صات  قانون  لأحكام  يخ�صعون  للدولة  الإداري  باجلهاز  دائمة  وظائف 
ت�صرى  الذين  املوظفون  اإل  هوؤلء  من  ي�صتثنى  ول  اخلدمة  بعد  ما  مكافاآت 
اأو مكافاآت ما بعد اخلدمة، واأنه ل يجوز لهم  ب�صاأنهم نظم خا�صة باملعا�صات 
اجلمع بني الراتب واملعا�ص التقاعدي اأو �صرف اأكرث من معا�ص من اخلزانة 
معا�صات  نظام  من   )3( باملادة  عليها  املن�صو�ص  القاعدة  ذات  وهى   ، العامة 
ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملنت�صبي وزارة الدفاع وقوات ال�صلطان امل�صلحة ال�صادر 
الن�ص وجوب  ب�صريح  قرر  امل�صرع  اأن  كما   ، رقم 2002/3  ال�صلطاين  باملر�صوم 
�صم مدة خدمة �صاحب املعا�ص ال�صابقة التي ق�صاها باإحدى وحدات اجلهاز 
اخلدمة  بعد  من  ومكافاآت  معا�صات  قانون  لأحكام  اخلا�صعة  للدولة  الإداري 
اإذا اأعيد اإىل اخلدمة ومل  اأو لنظم معا�صات اأخرى اإىل مدة خدمته اجلديدة 



- 119 -

قوانين االتصاالت وقوانين حقوق الملكية 
وقوانين حماية التراث

يكن قد بلغ �صن التقاعد ، ويعامل عند انتهاء خدمته على اأ�صا�ص املدتني معا ، 
وقد ورد الن�ص عاما ومطلقا وبالتاىل فاإنه ي�صمل من يعاد اإىل اخلدمة ل�صغل 
العام  اأن  وهو  عليه  امل�صتقر  للمبداأ  طبقا  وذلك  عقد  مبوجب  دائمة  وظيفة 

واملطلق يوؤخذ على عموميته واإطالقه ما مل يخ�ص�ص و يقيد بن�ص . 

خدمته  انتهت  حالته  املعرو�صة  اأن  الثابت  وكان   ، ذلك  ا�صتبان  واإذا 
من وزارة الدفاع وا�صتحق عنها معا�صا تقاعديا ومل يكن قد بلغ �صن التقاعد 
العتيادي ) اخلام�صة واخلم�صني ( ، و اأنه التحق بالعمل مبوجب عقد ل�صغل 
درجة مالية فى هيئة تنظيم الت�صالت – بتاريخ 2005/1/1 م التي يخ�صع 
ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�صات  قانون  لأحكام  فيها  العاملون 
والأ�صعار  املوا�صفات  اعتماد  دائرة  وكانت وظيفة مدير   ، العمانيني  احلكومة 
التي ي�صغلها من الوظائف الدائمة ،  واأنه ي�صتحق راتبها وخم�ص�صاتها وفقا 
جلدول الرواتب املطبق بالهيئة ، ومن ثم فاإنه ل يجوز للمهند�ص املعرو�صة 
والراتب  الدفاع  وزارة  من  امل�صتحق  التقاعدي  املعا�ص  بني  يجمع  اأن  حالته 
يلزم  اأنه  ، كما  البيان  ال�صالفة  للمادة )4(  اإعمال  الهيئة  يتقا�صاه من   الذى 
اإىل مدة خدمته احلالية بالهيئة  ال�صابقة فى وزارة الدفاع  �صم مدة خدمته 
التزاما ب�صريح ن�ص املادة )17( امل�صار اإليها ، ودون حاجة اإىل موافقة املهند�ص 
، الأمر الذى يلزم  اآمر ل يدع جمال لالختيار  املذكور لأن ذلك مقرر بن�ص 
معه ا�صتمرار الهيئة فى حتويل ال�صرتاكات املن�صو�ص عليها فى القانون امل�صار 
اإليه عن املعرو�صة حالته اإىل �صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية  كما ذهب 

اإىل ذلك وبحق هذا ال�صندوق . 

تنظيم  قانون  من   )11( املادة  عليه  ن�صت  ما  تقدم  فيما  يقدح  ول 
الت�صالت ال�صادر باملر�صوم ال�صلطانى رقم 2002/30 من اأن » يتوىل اأع�صاء 
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اتخاذ  اأ�صا�صية  ب�صفة  لهم  يكون   ، اأعمالها  وتنظيم  �صوؤونها  اإدارة  الهيئة 
وت�صريف   ، اأجلها  من  اأن�صئت  التي  الأهداف  لتحقيق  الالزمة  الإجراءات 
اأمورها ، وعلى الأخ�ص ما ياأتي : 1- ............... 2- اإقرار اللوائح املنظمة 
لأعمال الهيئة �صواء فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي ، اأو بنظام موظفي الهيئة ، 
اأو �صوؤونها املالية والإدارية وغريها دون التقيد بالقواعد والنظم احلكومية ... 
» بح�صبان اأنه ولئن كان للهيئة اإ�صدار اللوائح اخلا�صة بنظام موظفيها دون 
التقيد بالنظم احلكومية ، بيد اأن ذلك ينح�صر فى نظام املوظفني دون امتداد 
اإىل نظام التقاعد واملعا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ، ومن ثم فاإن اإ�صدار اأي 
لئحة ب�صاأن النظام التقاعدي ملوظفي الهيئة يكون جماوزا حدود التفوي�ص 
من  النيل  بحال  عليه  يرتتب  ول  املادة  هذه  فى  عليه  املن�صو�ص  الت�صريعي 
حتمية خ�صوع موظفي الهيئة لأحكام قانون معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة 

امل�صار اإليه لعدم ورود ن�ص بقانون تنظيم الت�صالت يجيز اخل�صوع لغريه . 

اأما فيما يتعلق بطلب الإفادة بالراأي حول مدى اأحقيه الهيئة – ب�صكل 
عام – فى تعيني بع�ص املوظفني املتقاعدين فى وظائف دائمة دون �صم مدد 
خدماتهم ال�صابقة ، فقد �صبق لوزارة ال�صوؤون القانونية اأن اأفادت بكتابها رقم 
) و �ص ق / م و / 2005/1416/13/26 ( بتاريخ 16 نوفمرب 2005 م ، اأن وليتها 
فى اإبداء الراأى القانوين ل تقوم اإل حيث توجد حالة واقعية حمددة ي�صتغلق 
فيها وجه الراأى على اجلهة الإدارية طالبة الراأى ، وذلك حتى تبدى ال�صوؤون 
القانونية راأيها فى �صوء الوقائع وامل�صتندات اخلا�صة بتلك احلالة ، وقد انتهى 

الراأى فى احلالة الواقعية املعرو�صة اإىل النتيجة ال�صالف بيانها . 

لذلك انتهى الراأى: اإىل وجوب �صم مدة اخلدمة ال�صابقة التي ق�صاها 
املهند�ص املعرو�صة حالته بوزارة الدفاع اإىل مدة خدمته احلالية بهيئة تنظيم 
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الت�صالت . 

فتوى رقم ) و �ص ق / م و / 2006/367/13/26 بتاريخ 2006/3/13 م(

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

فتاوى المادة رقم )21(

الفتوى الأوىل :

الت�صالت  تنظيم  قانون  )2/21( من  املادة  باأن  نفيد  ذلك  على  وردا 
ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 30 /2002م تن�ص على اأنه:« 1 - ............  

�صعة  ا�صتغالل  على  تعتمد  التي  العامة  الت�صالت  تقدمي خدمات  يكون    -2
العامة  الت�صالت  خدمات  وتقدمي  الأوىل  الفئة  من  عامة  ات�صالت  ل�صبكة 
الإ�صافية والتي تقت�صى ا�صتغالل املوارد الوطنية )الرتقيم( ودون اأن تقت�صى 
الثانية  الفئة  ، برتخي�ص من  لل�صلطنة  الطبيعية  املوارد  ا�صتغالل مورد من 
ي�صدر بقرار من الوزير بناء على اقرتاح الهيئة وبعد موافقتها ، ويحدد القرار 

مدة الرتخي�ص، مبا ل يجاوز ع�صر �صنوات .

ال�صروط ملدة ل جتاوز  ويجوز للهيئة جتديد هذه الرتاخي�ص بذات 
ثلثي املدة الأ�صلية ، واإذا زادت املدة عن ذلك يكون جتديدها ب�صروط جديدة 
ومبر�صوم �صلطاين للرتخي�ص من الفئة الأوىل ، وبقرار من الوزير للرتخي�ص 
من الفئة الثانية ، وللهيئة بذات الإجراءات تعديل اأو خف�ص مدة الرتخي�ص 

كلما اقت�صت امل�صلحة العامة  ذلك............ . 
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و تن�ص املادة )24( من ذات القانون واملعدلة باملر�صوم ال�صلطاين رقم 
2007/64 على اأنه »يجوز تعديل الرتخي�ص من الفئتني الأوىل والثانية باتفاق 
اإذا  املنفردة  باإرادتها  وقت  اأي  يف  الرتخي�ص  هذا  تعديل  وللهيئة   ، الطرفني 

اقت�صت امل�صلحة العامة ذلك . 

وفى غري هذه احلالة يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ص مبراعاة ماياأتي   

قبل  تعديله  يجوز  ل  الذي  الرتخي�ص  يف  املحددة  املدة  انق�صاء   -1  
انق�صائها.

2- مرور ثالث �صنوات بني كل تعديل وما يليه .  

اإجرائه والت�صاور معه  3- اإخطار املرخ�ص له بالتعديل قبل �صنة من   
خالل تلك ال�صنة .

اأو  - تعديل  العامة ذلك  امل�صلحة  اقت�صت  اإذا   - بقرار م�صبب  ويجوز 
اإلغاء الرتاخي�صمن الفئة الثالثة والرتاخي�ص الراديوية » .

و تن�ص املادة )7( من اجلزء الأول ) تعريفات وقواعد عامة ( من قرار 
اخلا�صة  وال�صروط  القواعد  باإ�صدار   2007/17 رقم  والت�صالت  النقل  وزير 
الإ�صافية  العامة  الت�صالت  خدمات  لتقدمي  الثانية  الفئة  من  بالرتخي�ص 
على اأن » الإلغاء:ل يجوز اإلغاء الرتخي�ص اإل وفقا للمادة )24( من القانون ».

اأناط  امل�صرع  اأن  الذكر  �صالفة  الن�صو�ص  من  امل�صتفاد  اأن  حيث  ومن 
بوزير النقل والت�صالت اإ�صدار تراخي�ص الفئة الثانية ، بناء على اقرتاح هيئة 
تنظيم الت�صالت وبعد موافقتها ، وخول الهيئة جتديد هذه الرتاخي�ص بذات 
ال�صروط ملدة ل جتاوز ثلثي املدة الأ�صلية ، واأناط بالوزير جتديدها اإذا زادت 
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عن ذلك ، واأجاز تعديل الرتاخي�ص امل�صار اإليها باتفاق الطرفني، وخول الهيئة 
املذكورة تعديلها يف اأي وقت باإرادتها املنفردة اإذا اقت�صت امل�صلحة العامة ذلك 
، كما خولها يف غري هذه احلالة تعديل ذلك الرتخي�ص ب�صروط وقيود معينة. 

ومن حيث اأن امل�صتقر عليه فقها وق�صاء اأن القرارات الفردية مثلها مثل 
القرارات الالئحية يجوز اإلغاوؤها يف اأي وقت ، اإل اأن امل�صرع ي�صرتط لإلغائها 
�صروطا مو�صوعية و�صكلية ل ي�صرتطها عادة لإلغاء القرارات الالئحية ، اإذ اأن 
، بينما يحدد  اإلغاء القرارات الالئحية  امل�صرع يرتك لالإدارة حرية كبرية يف 
بدقة �صروطا لإلغاء القرار الفردي ل يرتك فيها حرية لالإدارة ، مما يجعل 

اإلغاء القرار الفردي مقيدا ولكنه غري م�صتحيل .

كما اأن امل�صتقر عليه اأي�صا اأن من ميلك اإ�صدار القرار الإداري ميلك 
اإلغاءه اإعمال لقاعدة توازى ال�صالحيات ، على اأن تتبع ذات الإجراءات ال�صكلية 

التي يتطلبها القانون عند اإ�صدار القرار و عند اإلغائه اأو تعديله .

اأن  الأوراق  من  الثابت  كان  وملا  تقدم  ما  هدى  على  اأنه  حيث  ومن 
الثانية مبوجب  الفئة  ترخي�صا من  املعرو�صة حالتهما قد منحتا  ال�صركتني 
القرارين الوزاريني رقمى 2008/143 و2008/146 ، وورد يف كتاب طلب الراأي 
اأنهما تقدمتا بطلب اإىل هيئة تنظيم الت�صالت لإلغاءالرتخي�صني املذكورين 
اإليه  امل�صار  الت�صالت  تنظيم  قانون  ن�صو�ص  من  البني  وكان  ذلك  كان  ملا   ،
 ، الثانية  الفئة  تراخي�ص  وتعديل  اإ�صدار  بها  املنوط  ال�صلطة  قد حددت  اأنها 
، فمن ثم فاإنه واإعمال  باإلغائها  ال�صلطة املخت�صة  اأنها �صكتت عن حتديد  اإل 
لقاعدة توازى ال�صالحيات امل�صار اإليها، فال منا�ص من اخت�صا�ص وزير النقل 
به  املنوط  اأنه  بح�صبان   ، الرتاخي�ص  تلك  باإلغاء  قرار  باإ�صدار  والت�صالت 
لوزير  الذي يجوز معه واحلال كذلك  الأمر  الثانية،  الفئة  تراخي�ص  اإ�صدار 
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النقل والت�صالت اإ�صدار قرار باإلغاء الرتخي�صني املمنوحني لل�صركتني امل�صار 
اإليهما .

لذلك انتهى الراأي اإىل اأنه يجوز لوزير النقل والت�صالت اإ�صدار قرار 
على  وذلك   ،  ............. ل�صركتي  املمنوحني  الثانية  الفئة  ترخي�صي  باإلغاء 

النحو املبني بالأ�صباب .

فتوى رقم : )و �ص ق / م و/1/26/ 871 /2010م( بتاريخ 2010/5/5م .

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

فتاوى المادة رقم )24(

الفتوى الأوىل :

الت�صالت  تنظيم  قانون  )2/21( من  املادة  باأن  نفيد  ذلك  على  وردا 
ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 30 /2002م تن�ص على اأنه:« 1 - ............  

�صعة  ا�صتغالل  على  تعتمد  التي  العامة  الت�صالت  تقدمي خدمات  يكون    -2
العامة  الت�صالت  خدمات  وتقدمي  الأوىل  الفئة  من  عامة  ات�صالت  ل�صبكة 
الإ�صافية والتي تقت�صى ا�صتغالل املوارد الوطنية )الرتقيم( ودون اأن تقت�صى 
الثانية  الفئة  ، برتخي�ص من  لل�صلطنة  الطبيعية  املوارد  ا�صتغالل مورد من 
ي�صدر بقرار من الوزير بناء على اقرتاح الهيئة وبعد موافقتها ، ويحدد القرار 

مدة الرتخي�ص، مبا ل يجاوز ع�صر �صنوات .

ال�صروط ملدة ل جتاوز  ويجوز للهيئة جتديد هذه الرتاخي�ص بذات 



- 125 -

قوانين االتصاالت وقوانين حقوق الملكية 
وقوانين حماية التراث

ثلثي املدة الأ�صلية ، واإذا زادت املدة عن ذلك يكون جتديدها ب�صروط جديدة 
ومبر�صوم �صلطاين للرتخي�ص من الفئة الأوىل ، وبقرار من الوزير للرتخي�ص 
من الفئة الثانية ، وللهيئة بذات الإجراءات تعديل اأو خف�ص مدة الرتخي�ص 

كلما اقت�صت امل�صلحة العامة  ذلك............ ». 

و تن�ص املادة )24( من ذات القانون واملعدلة باملر�صوم ال�صلطاين رقم 
2007/64 على اأنه »يجوز تعديل الرتخي�ص من الفئتني الأوىل والثانية باتفاق 
اإذا  املنفردة  باإرادتها  وقت  اأي  يف  الرتخي�ص  هذا  تعديل  وللهيئة   ، الطرفني 

اقت�صت امل�صلحة العامة ذلك . 

وفى غري هذه احلالة يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ص مبراعاة ماياأتي   

قبل  تعديله  يجوز  ل  الذي  الرتخي�ص  يف  املحددة  املدة  انق�صاء   -1  
انق�صائها.

2- مرور ثالث �صنوات بني كل تعديل وما يليه .  

اإجرائه والت�صاور معه  3- اإخطار املرخ�ص له بالتعديل قبل �صنة من   
خالل تلك ال�صنة .

اأو  - تعديل  العامة ذلك  امل�صلحة  اقت�صت  اإذا   - بقرار م�صبب  ويجوز 
اإلغاء الرتاخي�صمن الفئة الثالثة والرتاخي�ص الراديوية » .

و تن�ص املادة )7( من اجلزء الأول ) تعريفات وقواعد عامة ( من قرار 
اخلا�صة  وال�صروط  القواعد  باإ�صدار   2007/17 رقم  والت�صالت  النقل  وزير 
الإ�صافية  العامة  الت�صالت  خدمات  لتقدمي  الثانية  الفئة  من  بالرتخي�ص 
على اأن » الإلغاء:ل يجوز اإلغاء الرتخي�ص اإل وفقا للمادة )24( من القانون ».
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اأناط  امل�صرع  اأن  الذكر  �صالفة  الن�صو�ص  من  امل�صتفاد  اأن  حيث  ومن 
بوزير النقل والت�صالت اإ�صدار تراخي�ص الفئة الثانية ، بناء على اقرتاح هيئة 
تنظيم الت�صالت وبعد موافقتها ، وخول الهيئة جتديد هذه الرتاخي�ص بذات 
ال�صروط ملدة ل جتاوز ثلثي املدة الأ�صلية ، واأناط بالوزير جتديدها اإذا زادت 
عن ذلك ، واأجاز تعديل الرتاخي�ص امل�صار اإليها باتفاق الطرفني، وخول الهيئة 
املذكورة تعديلها يف اأي وقت باإرادتها املنفردة اإذا اقت�صت امل�صلحة العامة ذلك 
، كما خولها يف غري هذه احلالة تعديل ذلك الرتخي�ص ب�صروط وقيود معينة. 

ومن حيث اأن امل�صتقر عليه فقها وق�صاء اأن القرارات الفردية مثلها مثل 
القرارات الالئحية يجوز اإلغاوؤها يف اأي وقت ، اإل اأن امل�صرع ي�صرتط لإلغائها 
�صروطا مو�صوعية و�صكلية ل ي�صرتطها عادة لإلغاء القرارات الالئحية ، اإذ اأن 
، بينما يحدد  اإلغاء القرارات الالئحية  امل�صرع يرتك لالإدارة حرية كبرية يف 
بدقة �صروطا لإلغاء القرار الفردي ل يرتك فيها حرية لالإدارة ، مما يجعل 

اإلغاء القرار الفردي مقيدا ولكنه غري م�صتحيل .

كما اأن امل�صتقر عليه اأي�صا اأن من ميلك اإ�صدار القرار الإداري ميلك 
اإلغاءه اإعمال لقاعدة توازى ال�صالحيات ، على اأن تتبع ذات الإجراءات ال�صكلية 

التي يتطلبها القانون عند اإ�صدار القرار و عند اإلغائه اأو تعديله .

اأن  الأوراق  من  الثابت  كان  وملا  تقدم  ما  هدى  على  اأنه  حيث  ومن 
الثانية مبوجب  الفئة  ترخي�صا من  املعرو�صة حالتهما قد منحتا  ال�صركتني 
القرارين الوزاريني رقمى 2008/143 و2008/146 ، وورد يف كتاب طلب الراأي 
اأنهما تقدمتا بطلب اإىل هيئة تنظيم الت�صالت لإلغاءالرتخي�صني املذكورين 
اإليه  امل�صار  الت�صالت  تنظيم  قانون  ن�صو�ص  من  البني  وكان  ذلك  كان  ملا   ،
 ، الثانية  الفئة  تراخي�ص  وتعديل  اإ�صدار  بها  املنوط  ال�صلطة  قد حددت  اأنها 
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، فمن ثم فاإنه واإعمال  باإلغائها  ال�صلطة املخت�صة  اأنها �صكتت عن حتديد  اإل 
لقاعدة توازى ال�صالحيات امل�صار اإليها، فال منا�ص من اخت�صا�ص وزير النقل 
به  املنوط  اأنه  بح�صبان   ، الرتاخي�ص  تلك  باإلغاء  قرار  باإ�صدار  والت�صالت 
لوزير  الذي يجوز معه واحلال كذلك  الأمر  الثانية،  الفئة  تراخي�ص  اإ�صدار 
النقل والت�صالت اإ�صدار قرار باإلغاء الرتخي�صني املمنوحني لل�صركتني امل�صار 

اإليهما .

لذلك انتهى الراأي اإىل اأنه يجوز لوزير النقل والت�صالت اإ�صدار قرار 
على  وذلك   ،  ............. ل�صركتي  املمنوحني  الثانية  الفئة  ترخي�صي  باإلغاء 

النحو املبني بالأ�صباب .

فتوى رقم : )و �ص ق / م و/1/26/ 871 /2010م( بتاريخ 2010/5/5م .

---------------------
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المادة )36(

تراخي�ص – و�سع الإعالنات اأو تجديدها – للبلدية �سلطة عدم الترخي�ص 
بو�سع الإعالنات اأو تجديدها اإذا ت�سمنت عالمة تجارية على ملك الغير :

وحيث تن�ّص املادة )1/36( من قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر 
احل�صري  احلق  يكت�صب   “ اأّنه:  على   )2008/67( رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم 
“ كما تن�ّص املادة )1/39( من  للعالمة بالت�صجيل وفقا لأحكام هذا القانون 
ذات القانون على اأنه : “ ملالك العالمة امل�صجلة احلق يف منع الآخرين من اأن 
ي�صتخدموا - دون موافقته - عالمات مماثلة اأو مت�صابهة مبا يف ذلك الأ�صماء 
اأو خدمات ذات �صلة بتلك التي �صجلت  التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية ل�صلع 
ب�صاأنها العالمة اإذا كان من املحتمل حدوث لب�ص ب�صبب ذلك ال�صتخدام، وذلك 
فقرة   )2( البند  يف   )47( املادة  وتن�ّص   .“ القانون  هذا  باأحكام  الإخالل  دون 
)ب( على اأّنه: “ يعترب عمال غري قانوين اأّي ا�صتخدام لحق لال�صم التجاري 
اأو العالمة اجلماعية بوا�صطة الغري يوؤّدي اإىل احتمال  اأو العالمة التجارية 
ادر  ت�صليل اجلمهور “. كما تن�ّص املادة )3( من الأمر املحلي رقم )93/25( ال�صّ
اأو  الدعاية  به  يق�صد  ما  كّل  هو  “ الإعالن  اأّن:  عـلى  1993/10/18م  بتاريخ 
الرتويج اأو الإر�صاد، كتابة اأو نق�صا اأو �صورة ل�صم حمل جتاري اأو �صناعي اأو 
مهني اأو منتج او خدمة اأو اأّي ن�صاط اآخر �صواء كان الإعـالن ثابتا اأو متحركا 
اأو كان م�صاء بالكهرباء ب�صورة م�صتمرة اأو متقطعة اأو غري م�صاء “. وحّددت 
املادة )4( من بني اأنواع الإعالنات واأماكن تركيبها: “ )اأ( الإعالنات والّلوحات 
على واجهات املحاّلت التجارّية اأو ال�صناعية اأو املهنّية ... “ وتن�ّص املادة )5( 
من ذات الأمر على اأّنه: “ ل يجوز و�صع اأو مبا�صرة اأّي اإعالن اإّل بعد احل�صول 
على ترخي�ص من البلدّية ي�صدر بعد التاأّكد من �صالمة الإعالن ومطابقته 
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ة به ودفع الر�صوم املقّررة “. لل�صروط اخلا�صّ

حر�ص  امل�صّرع  اأّن  تف�صيلها  ال�صالف  الأحكام  من  امل�صتفاد  اإّن  وحيث 
يف  ح�صرّيا  حّقا  ملالكها  خّول  اإذ  امل�صّجلة  التجارية  العالمات  حماية  على 
ا�صتخدامها ومّكنه من حّق منع الغري من ا�صتخدامها دون موافقته، واعترب 
اإذا كان من املحتمل  اأّي ا�صتخدام للعالمة التجارية هو عمل غري قانوين  اأّن 
اأن يوؤّدي اإىل ت�صليل اجلمهور، كما اأّنه اأناط ببلدية م�صقط �صلطة الرتخي�ص 
بو�صع الإعالنات وجتديده، وخّول لها يف �صبيل ذلك مراقبة الإعالن املطلوب 
الرتخي�ص بو�صعه للتحّقق من �صالمته من �صبهة خمالفة القانون كا�صتغالل 
هذا  لتدّخلها يف  ويكون  الغري،  ملك  على  ل�صتخدام عالمة جتارية  الإعالن 
املجال بعداً وقائياً ي�صمح لها بعدم الرتخي�ص يف اإقامة الاّلفتات الإعالنّية اأو 
النحو  عدم جتديد الرتخي�ص كّلما ثبت لديها عدم �صالمة الرتخي�ص على 
امل�صار اإليه. وميكن للبلدية يف �صبيل ذلك ال�صتئنا�ص مبا تقّرره وزارة التجارة 
التجارّية،  العالمات  بت�صجيل  قانونا  املنوطة  اجلهة  باعتبارها  ناعة  وال�صّ

وحماية العالمات امل�صّجلة. 

وحيث اإّنه بتطبيق ما تقّدم على وقائع املنازعة املاثلة يتبنّي اأّن ال�ّصركة 
امل�صتاأنفة ا�صت�صدرت من بلدية م�صقط يف 2006/5/17م ترخي�صا باإقامة لفتة 
ال�صيارات.  غيار  قطع  بيع  ن�صاط  فيه  تبا�صر  الذي  املحل  واجهة  يف  اإعالنية 
غري اأّن جمموعة �صعود بهوان – وبعد اأن تالحظ لها اأّن امل�صتاأنفة ا�صتخدمت 
بالالفتة املرخ�ص فيها عالمات واأ�صماء جتارية با�صم �صركة “ تويوتا موتور 
كوربوري�صن “ اليابانّية، تقّدمت – ب�صفتها الوكيل التجاري لل�صركة اليابانية 
بال�ّصلطنة - اإىل بلدية م�صقط بتاريخ 2006/9/6م باعرتا�ص على وجود تلك 
العالمات التجارية على الّلوحة الإعالنّية مو�صوع الرتخي�ص. لذلك قامت 
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ناعة يف املو�صوع طالبة  البلدّية يف 2006/9/10م مبخاطبة وزارة التجارة وال�صّ
اإفادتها براأيها القانوين بخ�صو�صه، فاأجابتها الوزارة مبوجب خطابها املوؤّرخ يف 
2006/9/13م باأّن ا�صتخدام ال�صركة امل�صكو يف حّقها لتلك العالمات ي�صتوجب 

ح�صولها على ترخي�ص م�صبق من ال�صركة املالكة لها.

للبلدية  تقّدم  امل�صتاأنفة مل  ال�صركة  اأّن  الأوراق  الثابت من  اإّن  وحيث 
امل�صتاأنف �صّدها ما يفيد �صبق ح�صولها على موافقة ال�صركة اليابانّية املالكة 
للعالمات التجارية با�صتخدام هذه العالمات على الّلوحة الإعالنّية مو�صوع 
اأقّرته وزارة التجارة وال�صناعة يف  طلب جتديد الرتخي�ص على النحو الذي 
خطابها املوجه للبلدية بتاريخ 2006/9/13م امل�صار اإليه، واإزاء اعرتا�ص الوكيل 
التجاري لل�صركة اليابانية امل�صار اإليها بال�ّصلطنة لدى البلدية امل�صتاأنف �صّدها 
البلدية  قرار  فاإّن  ثّم  فمن  امل�صتاأنفة،  قبل  من  العالمات  تلك  ا�صتخدام  على 
قائما  يغدو  الإعالنّية  الّلوحة  باإقامة  للم�صتاأنفة  الرتخي�ص  جتديد  برف�ص 
طلب  رف�ص  معه  يتعنّي  الذي  الأمر  والقانون،  الواقع  من  �صليم  �صند  على 

احلكم بعدم �صّحته.

وحيث اإّن احلكم املطعون فيه قد خل�ص اإىل ذات النتيجة ا�صتنادا اإىل 
تكييف للطلب الأّول يف الدعوى على خالف التكييف املبنّي باحلكم املاثل، فمن 
ثّم فاإّن املحكمة توؤّيده فيما انتهى اإليه يف منطوقه حممول على اأ�صباب هذا 
احلكم، ورف�ص الّطعن املاثل لعدم قيامه على �صند �صحيح من حكم القانون. 

)اأحكام محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم  60 ل�سنة 9  ق ال�سادر 
بجل�سة 2009/5/18 ، مج �سنة 2008-2009 �ص406(
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المادة )36(

اخت�سا�ص ولئى ما يدخل فى اخت�سا�ص المحكمة – عالمات تجارية – 
اخت�سا�ص الق�ساء الإدارى بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات ال�سادرة 

برف�ص ت�سجيل العالمة التجارية :

تن�ص املادة )36( من املر�صوم ال�صلطاين رقم )2006/67( ب�صاأن اإ�صدار 
قانون حقوق امللكية ال�صناعية على اأن : “1- يكت�صب احلق احل�صري للعالمة 

بالت�صجيل وفقاً لأحكام هذا القانون .

2- ل تعترب عالمة جتارية ، ول ت�صجل بهذا الو�صف ما ياأتي :

اأو  اجلمهور  ت�صلل  اأن  �صاأنها  من  التي  العالمات  ج-  ب-...   ... اأ- 
الأو�صاط التجارية ، ل �صيما فيما يتعلق باملن�صاأ اجلغرايف للب�صائع اأو اخلدمات 

... د- ... .

هـ- اإذا كانت العالمة مطابقة اأو م�صابهة اإىل حد يثري اللب�ص اأو مبثابة 
اأو  ب�صائع  اإىل  بالن�صبة  ال�صلطنة  يف  معروف  جتاري  ا�صم  اأو  لعالمة  ترجمة 
خدمات مطابقة اأو م�صابهة خا�صة مب�صروع اآخر ، اأو اإذا كانت معروفة وم�صجلة 
يف ال�صلطنة فيما يتعلق بب�صائع اأو خدمات ل تكون مطابقة اأو م�صابهة لتلك 
ا�صتعمال  �صاأن  من  يكون  اأن  �صريطة   ، لأجلها  العالمات  ت�صجيل  يطلب  التي 
الأخرية  احلالة  هذه  – يف  اخلدمات  اأو  الب�صائع  بتلك  يتعلق  فيما  العالمة 
اأو اخلدمات ومالك العالمة  تلك الب�صائع  بني  رابطة  بوجـود  يوحي  اأن   –
املعروفة ، واأن يكون من �صاأن ذلك ال�صتعمال اأن يلحق اأ�صراراً مب�صالح مالك 

العالمة املعروفة . 
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يف  ت�صجيلها  �صبق  اآخر  مالك  لعالمة  مطابقة  العالمة  كانت  اإذا  و- 
الت�صليل  اإىل  يف�صي  اأن  �صاأنه  من  حد  اإىل  م�صابهة  كانت  اإذا  اأو   ... ال�صجل 

واللب�ص . 

يقرر  اأن  يجوز   ، املادة  هذه  من   )2-اأ(  البند  اأحكام  من  ا�صتثناء   -3
امل�صجل اأو املحكمة ما اإذا كانت العالمة قد اكت�صبت معنى اأو متيزاً ثانوياً من 

خالل ال�صتخدام امل�صتمر ويف هذه احلالة ت�صبح العالمة قابلة للت�صجيل .

4- يجوز للم�صجل اأو للمحكمة يف حال ال�صتخدام املتزامن اأو لظروف 
خا�صة ، ال�صماح بت�صجيل عالمات مطابقة اأو قريبة ال�صبه فيما يتعلق بنف�ص 
ال�صلع اأو اخلدمات اأو و�صف �صلع اأو خدمات لأكرث من مالك واحد ، مع اللتزام 
بال�صروط والقيود التي قد يفر�صها امل�صجل اأو املحكمة ح�صب كل حالة ... “ .   

وتن�ص املادة )38( من ذات القانون على اأن : “ ... ب – للم�صجل رف�ص 
الطلب  مودع  ويخطر  لل�صروط  م�صتوفياً  يكن  مل  اإذا  العالمة  ت�صجيل  طلب 
بالقرار واأ�صبابه . ويجوز ملودع الطلب اأن يتظلم من قرار رف�ص طلب ت�صجيل 
العالمة خالل )60( يوماً من ا�صتالم اإخطاره بالقرار ، ويجوز له اأن يطعن يف 
القرار ال�صادر برف�ص التظلم اأمام املحكمة املخت�صة ، كما يجوز له الطعن يف 

قرار رف�ص الت�صجيل اأمام املحكمة مبا�صرة دون حاجة اإىل �صابقة التظلم “ . 

امل�صتاأنفــة  الإدارة  جهة  رف�ص  اأن  الأوراق  مطالعة  من  يبني  وحيث 
لطلب ت�صجيل العالمـة التجاريـة )اأبو غزال( املودعة حتت رقم )56137( اإمنا 
تاأ�ص�ص على ما مت معاينته من ت�صابه بني العالمة املذكورة والعالمات التجارية 
اأرقام )2301 ، 22837 ، 29870 ، 55948 ، 55949( من حيث ال�صكل العام والكلمة 
ومن حيث النطق مما يثري اللب�ص والتظليل لدى جمهور امل�صتهلك . كما يبني 
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با�صمها  وامل�صجلة  لها  – التابعة  الغزال   - ل�صركة  �صبق  اأنه  اأي�صاً  الأوراق  من 
البتدائية  باملحكمة  الدائرة اجلزائية  انتهت  الفكرية وقد  امللكية  دائرة  لدى 
ب�صاللة اإىل احلكم بتاريخ 2010/1/16م برباءة املتهم مما اأ�صند اإليه وقد تاأيد 
ذلك احلكم مبوجب احلكم ال�صتئنايف رقم )2010/134( ال�صادر من حمكمة 

ال�صتئناف ب�صاللة يف 2010/4/18م . 

وحيث اإنه من امل�صلم به اأن الأحكام الق�صائية لها حجية فيما ف�صلت 
مبجرد �صدورها وتكت�صب قوة الأمر املق�صي به بعد �صريورتها نهائية فتكفل 
اإدارة  بتنفيذها  اجلميع  ويلزم  به  ق�صي  مبا  امل�صا�ص  دون  حتول  حماية  لها 

واأفراداً على ال�صواء .

 : ن�صه  ما  )89/ق/2009م(  رقم  اجلزائي  احلكم  باأ�صباب  جاء  وحيث 
اإن العالمة التجارية التي متتلكها امل�صتكية )�صركة الغزال( تختلف  » وحيث 
يديرهما  اللتان  ال�صركتان  ت�صتعملهما  اللتني  العالمتني  عن  جمموعها  يف 

املتهمان ... وبالتايل فاإن التطابق بني العالمتني ي�صبح منعدماً ... » .

وحيث اإنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع املاثل يغدو من املتعني 
تقيد حمكمة الق�صاء الإداري بحجية احلكم اجلزائي �صالف الذكر فيما انتهى 
اإليه من نفي لكل ت�صابه بني عالمة اأبو غزال والعالمة مو�صوع طلب الت�صجيل 
الواقع  ل�صند �صحيح من  الت�صجيل فاقداً  الأمر الذي يكون معه قرار رف�ص 
والقانون وتعني واحلالة تلك رف�ص ال�صتئناف املاثل وتاأييد احلكم امل�صتاأنف .

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم 123 ل�سنة 10  ق . �ص 
ال�سادر بجل�سة 2010/6/21 ، مج �سنة 2009-2010 �ص411(



قانون 
حقوق المطبوعات 

والنشر





المبادئ الصادرة عن أحكام 
المحكمة العليا 

من عام 2006م اإىل 2012م
ب�صاأن هذا القانون
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جل�سة يوم الأحد الموافق 2006/3/5م

الطعن رقم 2005/234 م مدني اأولى عليا

ن�سر

اإطار  يف  لعملها  ممار�صة  يعترب  علنيا  �صدر  حلكم  ال�صحافة  -ن�صر 
القانون . اأثره . ل تلزم بالتعوي�ص ما مل  يتم ن�صره قبل النطق باحلكم اأو كان 

خمالفا للواقع.

-اإن ما مت ن�صره مل يخرج عن دائرة احلقيقة يف ذلك الوقت فامل�صتاأنف 
�صدها قامت بن�صر حكم علني �صدر يف حماكمة علنية وهذا الأمر يدخل يف 
التي  احلدود  اإطار  يف  عملها  مار�صت  بهذا  وهي  ال�صحافة  اخت�صا�ص  نطاق 
الن�صر غري قانوين يف حالة ن�صر اخلرب قبل  ر�صمها القانون ، وميكن اعتبار 
النطق باحلكم اأو يف حالة ن�صره خمالفاً للواقع ، اأما واحلال خالف ذلك فال 

وجه لطلب التعوي�ص املقدم من امل�صتاأنفني.

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

جل�سة يوم الأحد الموافق 2007/5/6م

الطعن رقم2007/110م مدني ثانية عليا

ن�سر

- ن�صر �صورة ال�صخ�ص املن�صورة �صابقا يف اإعالنات جتارية وغري م�صجلة 
اأو  اأ�صرار حياته اخلا�صة  اأو تعديا على  لدى دائرة حماية امللكّية ل يعد خطاأ 

العائلّية املحمّية قانوناً.
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اأو  اأي تعد على مقومات �صخ�صّية املطعون �صدها  الوقائع ل تبني   -
حياتها اخلا�صة، اأ�صف اإىل ذلك ال�صورة غري م�صجلة لدى دائرة حماية امللكّية 
ا�صتعمل  الذي   ................ مالك   ................ با�صم  اأو  با�صمها  اخلا�صة 
�صابقاً تلك ال�صورة للمطعون �صدها ، وعالوة على ذلك تلك ال�صورة ن�صرت 
يف اإعالنات جتارّية موّزعة للجمهور فاإذاً ل ميكن اأن ت�صكل خطاأ اأو تعديا على 
املطعون �صدها يف اأمور تتعلق باأ�صرار حياتها اخلا�صة اأو العائلّية املحمّية قانوناً 
ل �صيما املادة 31 من املر�صوم ال�صلطاين رقم 84/49 باإ�صدار قانون املطبوعات 

والن�صر ما يجعل ال�صبب موؤ�ص�صا يوؤدي اإىل نق�ص احلكم املطعون فيه.

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



الفتاوى الصادرة عن وزارة 
الشؤون القانونية 

من عام 2000م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )2(

قانون  باإ�صدار   84/49 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  من   )1( املادة  اإن 
�صاأن  يف  املرافق  القانون  باأحكام  يعمل   « اأن  على  تن�ص  والن�صر  املطبوعات 

املطبوعات والن�صر يف �صلطنة عمان .

وتن�ص املادة )2( من ذات املر�صوم على اأن ي�صدر وزير الإعالم اللوائح 
والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام القانون املرافق » .

وتن�ص املادة )4( من قانون املطبوعات والن�صر على اأن » على كل من 
يرغب يف اإن�صاء مطبعة اأن يتقدم بطلب الرتخي�ص له بذلك اإىل وزارة الإعالم 

مت�صمنا البيانات الالزمة التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ». 

الالئحة  باإ�صدار   1984 ل�صنة   )25( رقم  الوزاري  القرار  �صدر  وقد 
اأن » يعمل  املادة )1( منه على  التنفيذية لقانون املطبوعات والن�صر ون�ص يف 
 « اإليه  امل�صار  والن�صر  املطبوعات  قانون  تنفيذ  يف  املرافقة  الالئحة  باأحكام 
واأوجبت املادة )2( من الالئحة املذكورة على كل من يرغب يف اإن�صاء مطبعة اأن 
يقدم طلبا كتابيا على النموذج املرفق رقم ) ا.م .ن ( وعلى اأن يت�صمن الطلب 
ولقبه  املالك  ا�صم  ومنها   ، املذكورة   )2( املادة  يف  عليها  املن�صو�ص  البيانات 

وجن�صيته وا�صم املدير امل�صوؤول عن اإدارة املطبعة ولقبه وجن�صيته .

امل�صار   84/19 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  )2( من  املادة  كانت  ولئن  واإنه 
اإليه قد خولت وزير الإعالم اإ�صدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام 
الأحكام  حتديد  جمال  يف  وهى  والقرارات  اللوائح  لهذه  لي�ص  فاإنه  القانون 
ت�صتحدث �صرطا لي�ص لزما  اأن  اأو  اأن ت�صيف  القانون  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة 
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ومديرها  املطبعة  مالك  يف  العمانية  اجلن�صية  ا�صرتاط  مثل  اأحكامه  لتنفيذ 
ت�صريعي  تفوي�ص  دون  القانون  لأحكام  تكملة  مبثابة  ذلك  يعترب  اإذ  امل�صوؤول 
، يقطع  ا�صتكمال ما مل ين�ص عليه القانون من �صروط  يخول وزير الإعالم 
بذلك ن�ص املادة )4( من القانون حيث ق�صرت جمال عمل الالئحة – فيما 
يت�صمنها طلب  اأن  التي يجب  البيانات  – على حتديد  املطابع  باإن�صاء  يتعلق 
متلك  فال  لذلك  الالزمة  ال�صروط  حتديد  دون  املطبعة  باإن�صاء  الرتخي�ص 
الالئحة ال�صادرة بقرار وزاري اأن ت�صرتط ما مل ي�صرتطه القانون اأو يفو�ص 
وزير الإعالم يف ا�صرتاطه ومن ثم جاءت عبارة البند )ج ( من املادة )2 ( من 
املدير  اأن يكون هذا  – �صريحة يف جواز  – اخلا�ص مبدير املطبعة  الالئحة 

غري عماين اجلن�صية .

واإذا كان ذلك فاإنه ليجوز قانونا اإ�صدار قرار وزاري ي�صرتط اجلن�صية 
العمانية يف مالك املطبعة ومديرها امل�صوؤول. 

) فتوى و �ص ق رقم/ م و/ 97/1159/2/4/15م بتاريخ 1997/10/22 م  

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

فتاوى المادة رقم )4(

قانون  باإ�صدار   84/49 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  من   )1( املادة  اإن 
�صاأن  يف  املرافق  القانون  باأحكام  يعمل   « اأن  على  تن�ص  والن�صر  املطبوعات 

املطبوعات والن�صر يف �صلطنة عمان .

وتن�ص املادة )2( من ذات املر�صوم على اأن ي�صدر وزير الإعالم اللوائح 
والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام القانون املرافق » .
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وتن�ص املادة )4( من قانون املطبوعات والن�صر على اأن » على كل من 
يرغب يف اإن�صاء مطبعة اأن يتقدم بطلب الرتخي�ص له بذلك اإىل وزارة الإعالم 

مت�صمنا البيانات الالزمة التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ». 

الالئحة  باإ�صدار   1984 ل�صنة   )25( رقم  الوزاري  القرار  �صدر  وقد 
اأن » يعمل  املادة )1( منه على  التنفيذية لقانون املطبوعات والن�صر ون�ص يف 
 « اإليه  امل�صار  والن�صر  املطبوعات  قانون  تنفيذ  يف  املرافقة  الالئحة  باأحكام 
واأوجبت املادة )2( من الالئحة املذكورة على كل من يرغب يف اإن�صاء مطبعة اأن 
يقدم طلبا كتابيا على النموذج املرفق رقم ) ا.م .ن ( وعلى اأن يت�صمن الطلب 
ولقبه  املالك  ا�صم  ومنها   ، املذكورة   )2( املادة  يف  عليها  املن�صو�ص  البيانات 

وجن�صيته وا�صم املدير امل�صوؤول عن اإدارة املطبعة ولقبه وجن�صيته .

امل�صار   84/19 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  )2( من  املادة  كانت  ولئن  واإنه 
اإليه قد خولت وزير الإعالم اإ�صدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام 
الأحكام  حتديد  جمال  يف  وهى  والقرارات  اللوائح  لهذه  لي�ص  فاإنه  القانون 
ت�صتحدث �صرطا لي�ص لزما  اأن  اأو  اأن ت�صيف  القانون  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة 
ومديرها  املطبعة  مالك  يف  العمانية  اجلن�صية  ا�صرتاط  مثل  اأحكامه  لتنفيذ 
ت�صريعي  تفوي�ص  دون  القانون  لأحكام  تكملة  مبثابة  ذلك  يعترب  اإذ  امل�صوؤول 
، يقطع  ا�صتكمال ما مل ين�ص عليه القانون من �صروط  يخول وزير الإعالم 
بذلك ن�ص املادة )4( من القانون حيث ق�صرت جمال عمل الالئحة – فيما 
يت�صمنها طلب  اأن  التي يجب  البيانات  – على حتديد  املطابع  باإن�صاء  يتعلق 
متلك  فال  لذلك  الالزمة  ال�صروط  حتديد  دون  املطبعة  باإن�صاء  الرتخي�ص 
الالئحة ال�صادرة بقرار وزاري اأن ت�صرتط ما مل ي�صرتطه القانون اأو يفو�ص 
وزير الإعالم يف ا�صرتاطه ومن ثم جاءت عبارة البند )ج ( من املادة )2 ( من 
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املدير  اأن يكون هذا  – �صريحة يف جواز  – اخلا�ص مبدير املطبعة  الالئحة 
غري عماين اجلن�صية .

واإذا كان ذلك فاإنه ليجوز قانونا اإ�صدار قرار وزاري ي�صرتط اجلن�صية 
العمانية يف مالك املطبعة ومديرها امل�صوؤول. 

) فتوى و �ص ق رقم/ م و/ 97/1159/2/4/15م بتاريخ 1997/10/22 م  

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

فتاوى المادة رقم )24(

املادة ) 16 ( من قانون املطبوعات والن�صر ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين 
رقم 84/49 تن�ص على اأنه » ل يجوز لأحد اأن يزاول مهنة ا�صترياد اأو بيع اأو 
توزيع اأو ن�صر مطبوعات اأو اإن�صاء دار ن�صر اأو دار توزيع اأو مكتبة قبل احل�صول 
البيانات  مت�صمنا  الإعالم  بوزارة  املخت�صة  اجلهة  من  بذلك  ترخي�ص  على 

الالزمة التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون » .

وتن�ص املادة ) 24 ( من القانون امل�صار اإليه على اأن » كل خمالفة لأي 
حكم من اأحكام املواد ال�صابقة يعاقب مرتكبها باحلب�ص مدة ل تتجاوز �صنتني 

اأو بغرامة ل تزيد على األفى ريال عماين اأو بالعقوبتني معا » .

كما تن�ص املادة ) 31 ( على اأنه » ل يجوز ن�صر كل ما من �صاأنه التحري�ص 
اأو بث روح ال�صقاق  اإ�صاعة الفح�صاء  اأو  اإثارة البغ�صاء  اأو  على ارتكاب اجلرائم 

بني اأفراد املجتمع » 

وتن�ص املادة ) 36 ( على اأن » كل خمالفة لأحكام املواد من ) 26 – 34 
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( يعاقب مرتكبها باحلب�ص مدة ل تتجاوز �صنتني اأو بالغرامة التي ل تتجاوز 
األفى ريال عماين اأو بالعقوبتني معا » .

الأحكام  ينظم  وهو  امل�صرع  اأن  الن�صو�ص  من  تقدم  مما  وامل�صتفاد 
اخلا�صة باملطبوعات والن�صر قرر اأنه لي�ص من اجلائز قانونا اأن ي�صتقل الأفراد 
يف ممار�صة ومزاولة مهنة ا�صترياد املطبوعات اأو بيعها اأو توزيعها اأو ن�صرها اأو 
اإن�صاء دار للن�صر اأو للتوزيع اأو اإن�صاء مكتبات اإل بعد احل�صول على ت�صريح من 
اجلهة املخت�صة بوزارة الإعالم ومل يكتف امل�صرع بذلك بل اأثم ن�صر كل ما من 
�صاأنه التحري�ص على ارتكاب اجلرائم اأو اإثارة البغ�صاء والكراهية اأو بث روح 
ال�صقاق بني اأفراد املجتمع وجعل هذه الأفعال جرائم وقرر لها عقوبات جزائية 
يف املادتني 24 و36 ت�صل اإىل احلب�ص مدة ل تتجاوز �صنتني اأو الغرامة التي ل 

تزيد على األفى ريال عماين اأو بالعقوبتني معا. 

وحيث اإن العقوبات اجلزائية ل يجوز توقيعها اإل عن طريق املحكمة 
اجلزائية املخت�صة ا�صتنادا اإىل ن�ص املادة ) 22 ( من النظام الأ�صا�صي للدولة 
والتي تق�صى باأن ) املتهم برئ حتى تثبت اإدانته يف حماكمة قانونية توؤمن له 
فيها ال�صمانات ال�صرورية ملمار�صة حق الدفاع وفقا للقانون ( ، ومن ثم فاإنه 

ل يجوز للجنة توقيع العقوبات امل�صار اإليها .

 واإذا كانت املادة ) 66 ( من القانون رقم 84/49 امل�صار اإليه قد ن�صت 
اأن تتوىل اللجنة ) جلنة املطبوعات والن�صر ( ف�صال عن الخت�صا�صات  على 

املن�صو�ص عليها يف هذا القانون املهام التالية : 

العمل  بحماية  واخلا�صة  بال�صحفيني  املت�صلة  امل�صائل  كافة   -1   
ال�صحفي وكفالة حقوق ال�صحفيني و�صمان اأدائهم لواجباتهم وحما�صبتهم يف 
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حالة خمالفتهم لواجباتهم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون اأو ميثاق ال�صرف 
املنا�صبة طبقا لأحكام  العقوبات  البت وفر�ص  الإعالمي وتكون للجنة �صلطة 
هذا القانون وذلك بعد دعوة املخالف  و�صماع اأقواله ول تعترب قراراتها نافذة 
التاأديبي  فاإن هذا الخت�صا�ص   ،  « الإعالم  الت�صديق عليها من وزير  اإل بعد 
اأو  املهنية  واجباتهم  يخالفون  الذين  لل�صحفيني  بالن�صبة  اللجنة  متار�صه 
الذكر  �صالفة  اجلزائية  اجلرائم  لي�صمل  ميتد  ول  الإعالمي  ال�صرف  ميثاق 
التي ينعقد الخت�صا�ص بالف�صل فيها للمحاكم اجلزائية وحدها دون غريها 
ح�صبما �صلف بيانه ، ومن ثم فاإنه لي�ص لهذه اللجنة �صلطة توقيع العقوبات 
ملراجعة م�صروع  فاإنه ل وجه  تقدم  ما  وفى �صوء  املقررة على هذه اجلرائم. 

القرار املرفق بكتاب معاليكم ال�صالف الإ�صارة اإليه .

والن�صر  املطبوعات  جلنة  اخت�صا�ص  عدم  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
بالنظر يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادتني 16 و31 من قانون املطبوعات 

والن�صر امل�صار اإليه اأو بتوقيع العقوبات املقررة على هذه اجلرائم . 

) فتوى رقم و �ص ق / م و / 1/15 / 2004/700 م بتاريخ 2004/5/26 م ( 

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

فتاوى المادة رقم )38(

املادة )38( من قانون املطبوعات والن�صر ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين 
رقم 84/49 تن�ص على اأن :) تتخذ املوؤ�ص�صة ال�صحفية التي ترغب يف اإ�صدار 
�صحيفة يومية اأو اأ�صبوعية �صكل �صركة حمدودة امل�صوؤولية ، كما تتخذ املوؤ�ص�صة 
اأو ف�صلية  اأو �صهرية  اإ�صدار �صحيفة ن�صف �صهرية  ال�صحفية التي ترغب يف 
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�صكل �صركة حمدودة امل�صوؤولية اأو ت�صامن اأو تو�صية اأو تاجر فرد .

قانون  لأحكام  عملها  ونظام  اإليها  امل�صار  ال�صركات  اإن�صاء  ويخ�صع   
ال�صركات التجارية رقم 74/4 وتعديالته مبا ل يتعار�ص مع اأحكام هذا القانون 

.

وي�صرتط األ يقل راأ�صمال املوؤ�ص�صة ال�صحفية عن خم�صمائة األف ريال 
عماين اإذا كانت ال�صحيفة يومية ، ومائتني وخم�صني األف ريال عماين اإذا كانت 
ن�صف  ال�صحيفة   كانت  اإذا  ريال  األف  وخم�صني  ومائة   ، اأ�صبوعية  ال�صحيفة 

�صهرية اأو �صهرية ، ومائة األف ريال اإذا كانت ال�صحيفة ف�صلية ( .

وتن�ص املادة )39( من ذات القانون على اأن )يكون راأ�صمال املوؤ�ص�صات 
اأو  اأو حتويلها  بيعها  ملواطنني عمانيني ول يجوز  بالكامل  ال�صحفية مملوكا 
الت�صرف فيها باأي �صكل من الأ�صكال اإل ملواطنني عمانيني وبعد موافقة وزارة 

الإعالم ( .

املوؤ�ص�صات  على  امل�صرع  اأوجبه  قانونياً  قيداً  ثمة  اأن  تقدم  ما  ومفاد 
راأ�ص  يكون  اأن  وهو   ، عملها  لأداء  وا�صتمرارا   ، اإن�صائها  عند  ابتداء  ال�صحفية 

مالها مملوكا ملكية كاملة ملواطنني عمانيني.

وملا كان املق�صود باملواطن - ح�صبما ا�صتقر عليه الفقه - هو كل �صخ�ص 
اأ�صا�صها  و�صيا�صية  قانونية  تبعية  بها  وتربطه  الدولة  جن�صية  يحمل  طبيعي 
ال�صعور بالولء والنتماء مبا يوؤدي اإىل اندماج ال�صخ�ص يف عن�صر ال�صكان وهو 
اأحد العنا�صر الالزمة لتكوين الدولة - وهو ما ل يتحقق بالن�صبة لل�صخ�ص 
وتتحدد  ين�صاأ  الذي  القانوين  الت�صور  ذلك  الواقع  يف  هو  الذي  العتباري  
اأن لل�صخ�ص املعنوي جن�صية ، فاإمنا  ، فاإذا قيل  اأهدافه واخت�صا�صاته بقانون 
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يكون املق�صود بذلك تعيني الدولة التي يحكم نظامها القانوين ذلك ال�صخ�ص 
املعنوي ، اأو التي يرتتب على ارتباط ذلك ال�صخ�ص بها مدى متتعه باحلقوق 

فيها ويف غريها من الدول( .

وموؤدى ذلك ولزمه اأن الت�صرف يف املوؤ�ص�صات ال�صحفية بال�صتحواذ   
الطبيعيني  العمانيني  لالأ�صخا�ص  اإل  يكون  ل  للملكية  ناقل  ت�صرف  باأي  اأو 
املوؤ�ص�صات  اإن�صاء  عند  املتطلب  القانوين  القيد  ل�صتمرار  و�صمانا  حتقيقا 
اإىل  املوؤ�ص�صات  ، هذه  تبعية  ثم  ، ومن  توؤول ملكية   اإذ   ، املنوه عنه  ال�صحفية 
املت�صرف اإليهم ، وبالتايل �صار لزما اأن يكون هوؤلء املت�صرف اإليهم عمانيني 
اأيلولة ملكية  دون  ، وعلى وجه يحول  كاملة  وبراأ�ص مال مملوك لهم ملكية 

املوؤ�ص�صات ال�صحفية لراأ�ص مال اأجنبي كليا اأو جزئيا .

اأنه متى كان ما تقدم ، وكان البني من كتابكم امل�صار اإليه  ومن حيث   
املوؤ�ص�صتني  على  ال�صتحواذ  عملية  اإمتام  يف  الراغبة  ال�صركات  اأن  ومرفقاته 
ال�صحفيتني ) ال�صركة ............ ، وال�صركة ....... ( هي من �صركات امل�صاهمة 
التي ي�صمح نظامها ، وفقا لقانون ال�صركات التجارية ، مب�صاركة امل�صتثمرين 
الأجانب يف روؤو�ص اأموالها ، مما ل يجيز لها ال�صتحواذ على تلك املوؤ�ص�صتني 
ال�صحفيتني اإعمال لن�ص املادة )39 ( من قانون املطبوعات والن�صر امل�صار اإليه 

ومن حيث اأنه ل يغري من ذلك اأن الإدارة التي �صتتوىل ت�صريف �صوؤون   
عملية ال�صتحواذ ، تقت�صر على العمانيني فقط ، اإذ اأن املناط يف اإعمال القيد 

امل�صار اإليه مبالكي راأ�ص املال ولي�ص بالقائمني على اإدارة ال�صركة . 

اإىل: عدم جواز ال�صتحواذ على ال�صركة .........  لذلك انتهى الراأي 
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املنوه  لالأ�صباب  ال�صتحواذ  لهذا  املتقدمة  ال�صركات  قبل  ....... من  وال�صركة 
بها نباأ.

فتوى رقم ) و �ص ق/م و/2008/906/1/15م بتاريخ 2008/6/2م (

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

فتاوى المادة رقم )39(

الفتوى الأوىل :

املادة )38( من قانون املطبوعات والن�صر ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين 
رقم 84/49 تن�ص على اأن :) تتخذ املوؤ�ص�صة ال�صحفية التي ترغب يف اإ�صدار 
�صحيفة يومية اأو اأ�صبوعية �صكل �صركة حمدودة امل�صوؤولية ، كما تتخذ املوؤ�ص�صة 
اأو ف�صلية  اأو �صهرية  اإ�صدار �صحيفة ن�صف �صهرية  ال�صحفية التي ترغب يف 

�صكل �صركة حمدودة امل�صوؤولية اأو ت�صامن اأو تو�صية اأو تاجر فرد .

قانون  لأحكام  عملها  ونظام  اإليها  امل�صار  ال�صركات  اإن�صاء  ويخ�صع   
ال�صركات التجارية رقم 74/4 وتعديالته مبا ل يتعار�ص مع اأحكام هذا القانون 

وي�صرتط األ يقل راأ�صمال املوؤ�ص�صة ال�صحفية عن خم�صمائة األف ريال 
عماين اإذا كانت ال�صحيفة يومية ، ومائتني وخم�صني األف ريال عماين اإذا كانت 
ن�صف  ال�صحيفة   كانت  اإذا  ريال  األف  وخم�صني  ومائة   ، اأ�صبوعية  ال�صحيفة 

�صهرية اأو �صهرية ، ومائة األف ريال اإذا كانت ال�صحيفة ف�صلية ( .

وتن�ص املادة )39( من ذات القانون على اأن )يكون راأ�صمال املوؤ�ص�صات 
اأو  اأو حتويلها  بيعها  ملواطنني عمانيني ول يجوز  بالكامل  ال�صحفية مملوكا 
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الت�صرف فيها باأي �صكل من الأ�صكال اإل ملواطنني عمانيني وبعد موافقة وزارة 
الإعالم ( .

املوؤ�ص�صات  على  امل�صرع  اأوجبه  قانونياً  قيداً  ثمة  اأن  تقدم  ما  ومفاد 
راأ�ص  يكون  اأن  وهو   ، عملها  لأداء  وا�صتمرارا   ، اإن�صائها  عند  ابتداء  ال�صحفية 

مالها مملوكا ملكية كاملة ملواطنني عمانيني.

وملا كان املق�صود باملواطن - ح�صبما ا�صتقر عليه الفقه - هو كل �صخ�ص 
اأ�صا�صها  و�صيا�صية  قانونية  تبعية  بها  وتربطه  الدولة  جن�صية  يحمل  طبيعي 
ال�صعور بالولء والنتماء مبا يوؤدي اإىل اندماج ال�صخ�ص يف عن�صر ال�صكان وهو 
اأحد العنا�صر الالزمة لتكوين الدولة - وهو ما ل يتحقق بالن�صبة لل�صخ�ص 
وتتحدد  ين�صاأ  الذي  القانوين  الت�صور  ذلك  الواقع  يف  هو  الذي  العتباري  
اأن لل�صخ�ص املعنوي جن�صية ، فاإمنا  ، فاإذا قيل  اأهدافه واخت�صا�صاته بقانون 
يكون املق�صود بذلك تعيني الدولة التي يحكم نظامها القانوين ذلك ال�صخ�ص 
املعنوي ، اأو التي يرتتب على ارتباط ذلك ال�صخ�ص بها مدى متتعه باحلقوق 

فيها ويف غريها من الدول( .

وموؤدى ذلك ولزمه اأن الت�صرف يف املوؤ�ص�صات ال�صحفية بال�صتحواذ   
الطبيعيني  العمانيني  لالأ�صخا�ص  اإل  يكون  ل  للملكية  ناقل  ت�صرف  باأي  اأو 
املوؤ�ص�صات  اإن�صاء  عند  املتطلب  القانوين  القيد  ل�صتمرار  و�صمانا  حتقيقا 
اإىل  املوؤ�ص�صات  ، هذه  تبعية  ثم  ، ومن  توؤول ملكية   اإذ   ، املنوه عنه  ال�صحفية 
املت�صرف اإليهم ، وبالتايل �صار لزما اأن يكون هوؤلء املت�صرف اإليهم عمانيني 
اأيلولة ملكية  دون  ، وعلى وجه يحول  كاملة  وبراأ�ص مال مملوك لهم ملكية 

املوؤ�ص�صات ال�صحفية لراأ�ص مال اأجنبي كليا اأو جزئيا .
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اأنه متى كان ما تقدم ، وكان البني من كتابكم امل�صار اإليه  ومن حيث   
املوؤ�ص�صتني  على  ال�صتحواذ  عملية  اإمتام  يف  الراغبة  ال�صركات  اأن  ومرفقاته 
ال�صحفيتني ) ال�صركة ............ ، وال�صركة ....... ( هي من �صركات امل�صاهمة 
التي ي�صمح نظامها ، وفقا لقانون ال�صركات التجارية ، مب�صاركة امل�صتثمرين 
الأجانب يف روؤو�ص اأموالها ، مما ل يجيز لها ال�صتحواذ على تلك املوؤ�ص�صتني 
ال�صحفيتني اإعمال لن�ص املادة )39 ( من قانون املطبوعات والن�صر امل�صار اإليه  
ومن حيث اأنه ل يغري من ذلك اأن الإدارة التي �صتتوىل ت�صريف �صوؤون عملية 
ال�صتحواذ ، تقت�صر على العمانيني فقط ، اإذ اأن املناط يف اإعمال القيد امل�صار 

اإليه مبالكي راأ�ص املال ولي�ص بالقائمني على اإدارة ال�صركة . 

اإىل: عدم جواز ال�صتحواذ على ال�صركة .........  لذلك انتهى الراأي 
املنوه  لالأ�صباب  ال�صتحواذ  لهذا  املتقدمة  ال�صركات  قبل  ....... من  وال�صركة 

بها نباأ.

فتوى رقم ) و �ص ق/م و/2008/906/1/15م بتاريخ 2008/6/2م (

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

الفتوى الثانية :

 »: اأنه  على  تن�ص   ، اإليه  امل�صار   ، والن�صر  املطبوعات  قانون  من   53 املادة  اإن 
�صكل  فى  تكون  بال�صلطنةاأن  للعمل  الإعالنات  لوكالت  للرتخي�ص  ي�صرتط 
ال�صحيفةاليومية  راأ�صمال  راأ�صمالها عن  واأل يقل   ، �صركات م�صاهمة عمانية 

وي�صرى فى �صاأنها اأحكام هذا الف�صل من القانون ». 
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الف�صل  لأحكام  تخ�صع  الإعالن  �صركات  فاإن   ، الن�ص  هذا  ل�صريح  وطبقا 
اخلام�ص من قانون املطبوعات والن�صر امل�صار اإليه ، وهى ذات الأحكاماملتعلقة 
اأنه :« يكون  املادة 39 من الف�صل اخلام�ص املذكور على  ، واإذ تن�ص  بال�صحف 
وتكون   ، عمانيني  ملواطنني  بالكامل  مملوكا  ال�صحفية  املوؤ�ص�صات  راأ�صمال 
من  �صكل  باأى  فيها  الت�صرف  اأو  حتويلها  اأو  بيعها  يجوز  ل  ا�صمية  الأ�صهم 

الأ�صكالإل ملواطنني عمانيني »

فاإن مفاد حكم هذا الن�ص – ب�صريح عبارته – اأن راأ�صمال �صركة الإعالن يجب 
اأن يكون مملوكا بالكامل ملواطنني عمانيني ، ول يجوز بيع اأ�صهمهااأو حتويلها 
اأو الت�صرف فيها باأى �صكل من الأ�صكال اإل ملواطنني عمانيني ، ومقت�صى ذلك 
ولزمه هو اأنه من غري اجلائز قانونا بيع اأ�صهم �صركة الإعالن ل�صركة عمانية 
اأخرى ، اإلاإذا كانت ال�صركةامل�صرتية مملوكة بالكامل ملواطنني عمانيني ، واإذ 
ملواطنني  بالكامل  مملوكة  لي�صت  للخدمات  النه�صة  �صركة  وكانت  ذلك  كان 
اأ�صهماملتحدة  اأية ن�صبة من  ، فاإنه يكون من غري اجلائز قانونا بيع  عمانيني 
خلدمة و�صائل الإعالم ل�صركة النه�صة للخدمات ، عمال ب�صريح ن�ص املادتني 
ذلك كون  اإليهما ول يغري من  امل�صار   ، والن�صر  املطبوعات  قانون  53، 39 من 
ال�صركات  جميع  كانت  ولئن  اأنه  اإذ   ، عمانية  �صركة  للخدمات  النه�صة  �صركة 
عمانية ، طبقا لقانون ال�صركات التجارية وقانون ا�صتثمار راأ�ص املال الأجنبي 
ي�صارك  كان  اأم  لعمانيني  بالكامل  اأكانت مملوكة  �صواء  ال�صفة  بهذه  ،وت�صجل 
فى راأ�صمالها اأفراد غري عمانيني ، اإلاأن املناط فى عدم اإجازةاأواإجازة بيع اأ�صهم 
�صركة الإعالناتاإىلاأية �صركة عمانية اأخرى ، طبقا ل�صريح ن�ص املادتني ) 53، 
39 ( امل�صار اإليهما ، هو وجود اأو عدم وجود ملكيةاأجنبيالأ�صهم هذه ال�صركة ، 
دون اأن يغري من ذلك و�صف هذه ال�صركة باأنها عمانية ،اأو انف�صال �صخ�صيتها 
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بالكامل  مملوكة  غري  اأ�صهمها  كانت  فاإذا   ، فيها  امل�صاهمني  �صخ�صية  عن 
للعمانيني مل يجز قانونا البيع لها ، واإذا كانت مملوكة بالكامل لعمانيني جاز 
البيع لها ، كذلك ل يغري منه بقاء اأ�صهم �صركة الإعالنات باأ�صماء امل�صاهمني 
ببقائه  ولي�ص  ال�صند  قانونا هى مبلكية  اأنالعربة  اإذ   ، عليها  كاأمناء  احلاليني 
با�صم امل�صاهم احلايل كاأمني عليه ، اإذ اأنالأمني على ال�صهم لي�ص مالكا له ، مما 
اأ�صاراإليها كتاب �صموه  التى  الت�صور لي�ص م�صابها للحالة  اأن هذا  يت�صح معه 
الأخري ، بل هو مناق�ص لها ، اإذا اأن امللكية فيها ثابتة لرئي�ص اأواأع�صاء جمل�ص 
اإدارة ال�صركة ، فى حني اأنها فى احلالة حمل البحث �صوف تكون ثابتة ل�صركة 
النه�صة للخدمات ، وهى لي�صت مملوكه بالكامل لعمانيني ، مما يخالف �صريح 

ن�صي املادتني 53 و 39 من قانون املطبوعات والن�صر  امل�صار اإليه . 

وبالبناء على ما تقدم نخل�ص اإىلاأنه من غري اجلائز قانونا الت�صريح ببيع اأية 
ن�صبة من اأ�صهماملتحدة خلدمات و�صائل الإعالماإىل �صركة النه�صة للخدمات 
ال�صادر  والن�صر  املطبوعات  قانون  و 39 من  املادتني 53  باأحكام  ، وذلك عمال 

باملر�صوم ال�صلطاين رقم 49 / 84 . 

) فتوى رقم : و �ص ق / م و / 15 / 1/ 879 / 96 م بتاريخ 1996/7/27 م ( 

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

فتاوى المادة رقم )52(

رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  والن�صر  املطبوعات  قانون  من   )  1  ( املادة 
84/49 تن�ص على اأنه » تنظم مهنة ال�صحافة والطباعة والن�صر وفقا لل�صروط 

والأو�صاع املبينة يف هذا القانون ».
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ال�صحيفة  بحكم  تكون   »: اأنه  على  املذكور  القانون  من   )  52  ( املادة  وتن�ص 
ويطبق عليها اأحكام هذا الف�صل من القانون ، الوكالت ال�صحفية الإخبارية 
التي تزود موؤ�ص�صات الن�صر بالأخبار وال�صور والر�صوم و�صائر املواد ال�صحفية ، 

وكذا الوكالت التي تنقل ق�صا�صات املطبوعات وتوزعها على طالبيها ».

لقانون  وفقا  ال�صحافة  مهنة  نظم  قد  امل�صرع  اأن  ال�صابقني  الن�صني  ومفاد 
املطبوعات والن�صر واعترب الوكالت ال�صحفية الإخبارية التي تزود موؤ�ص�صات 
الن�صر بالأخبار وال�صور والر�صوم و�صائر املواد ال�صحفية ، وكذا الوكالت التي 
تنقل ق�صا�صات املطبوعات وتوزعها على طالبيها يف حكم ال�صحيفة ، مبا موؤداه 

خ�صوع هذه الوكالت لذات الأحكام التي ت�صري على ال�صحف . 

وبالبناء على ما �صبق ، وملا كانت مكاتب اخلدمات ال�صحفية مل يرد تنظيم لها 
يف قانون املطبوعات والن�صر ، وكان الثابت من كتابكم اأنها �صتقوم باأعمال من 
جن�ص الأعمال التي تقوم بها الوكالت ال�صحفية الإخبارية ، فمن ثم فاإنه اأيا 
ما كان امل�صمى الذي يطلق عليها ، فاإنها ل تعدو اأن تكون يف حقيقتها وكالت 
الف�صل  الواردة يف  بال�صحف  املتعلقة  الأحكام  لذات  اإخبارية تخ�صع  �صحفية 

اخلام�ص من القانون امل�صار اإليه .

 وبالتايل ل يجوز خمالفة تلك الأحكام ولي�ص من �صبيل يف و�صع اأحكام اأخرى 
اإل بتعديل قانون املطبوعات والن�صر ، اإذا كانت ثمة حاجة ت�صتدعي ذلك .

�صحفية  خدمات  مكاتب  باإن�صاء  الرتخي�ص  جواز  عدم  اإىل  الراأي  انتهى  لذا 
يتم  مامل  والن�صر  املطبوعات  قانون  من  اخلام�ص  الف�صل  لأحكام  باملخالفة 

تعديل القانون املذكور واإخ�صاع الرتخي�ص باإن�صائها لأحكام اأخرى .

 ) فتوى رقم : و �ص ق / م و /1/15/ 2007/834م بتاريخ 30 /2007/5م   
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فتاوى المادة رقم )53(

الفتوى الأوىل :

ال�صلطانى  باملر�صوم  ال�صادر  والن�صر  املطبوعات  قانون  من   )1( املادة   
وفقاً  والن�صر  والطباعة  ال�صحافة  مهنة  تنظم   « اأن  على  تن�ص   84/49 رقم 

لل�صروط والأو�صاع املبينة فى هذا القانون » 

كما تن�ص املادة )53( منه  على اأنه » ي�صرتط للرتخي�ص لدور الن�صر ووكالت 
اأو  امل�صوؤولية  �صركة حمدودة  �صكل  فى  تكون  اأن  ال�صلطنة  فى  للعمل  الإعالن 
ت�صامن اأو تو�صية اأو تاجر فرد ، ول يجوز بيعها اأو حتويلها اأو الت�صرف فيها 
باأى �صكل من الأ�صكال اإل بعد موافقة وزارة الإعالم، ويخ�صع اإن�صاء ال�صركات 
 ، وتعديالته  رقم 74/4  التجارية  ال�صركات  لقانون  ونظام عملها  اإليها  امل�صار 
وقانون ا�صتثمار راأ�ص املال الأجنبي ال�صادر باملر�صوم ال�صلطانى رقم 94/102 
اأحكام  ب�صاأنها وذلك مبا ل يتعار�ص مع  التي ي�صرى  وتعديالته فى احلالت 
هذا القانون ، وي�صرتط األ يقل راأ�ص مال دار الن�صر اأو وكالة الإعالن عن مائة 
األف ريال عماين ، وت�صرى اأحكام الف�صلني الثاين واخلام�ص من هذا القانون 

فيما مل تتناوله هذه املادة »

الواجب  ال�صروط  ح�صراً  حدد  امل�صرع  اأن  ال�صابقني  الن�صني  ومفاد 
اأن يكون  ، ومنها  الدعاية والإعالن  توافرها فى الرتخي�ص مبمار�صة ن�صاط 
الرتخي�ص مبمار�صة الن�صاط ل�صركة حمدودة امل�صوؤولية اأو ت�صامن اأو تو�صية 
اأو تاجر فرد على األ يقل راأ�ص املال عن مائة األف ريال عماين ، بحيث يحظر 
منح الرتخي�ص اإذا مل تتحقق �صروطه جمتمعة ومنها ال�صرط امل�صار اإليه ول 
يجوز ال�صتثناء من اأي �صرط منها ذلك اأن قانون املطبوعات والن�صر خال من 
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ن�ص يقرر هذه ال�صالحية للجهة املخت�صة مبنح الرتخي�ص ، ول ا�صتثناء اإل 
بن�ص .

وبالبناء على ما تقدم ، وملا كان الثابت من الأوراق اأن املواطن املذكور   
ثبت  وقد   ، من�صاأته  ن�صاط  اإىل  والإعالن  الدعاية  ن�صاط  اإ�صافة  تقدم بطلب 
لوزارة الإعالم عدم توافر �صرط راأ�ص املال �صالف الذكر ب�صاأن ن�صاط الدعاية 
والإعالن الذي يطلب اإ�صافته ، فاإنه يكون قد تخلف ب�صاأن طلب املذكور اأحد 
�صروط منح الرتخي�ص مبمار�صة ن�صاط الدعاية والإعالن ، ول يجوز للجهة 

املخت�صة مبنح الرتخي�ص ال�صتثناء من ال�صروط �صالفة الذكر .

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم جواز منح املواطن / ............ ترخي�صاً   
مبمار�صة ن�صاط الدعاية والإعالن وذلك على النحو املبني .

)فتوى رقم :و�ص ق/م و/2007/1599/1/15 بتاريخ 2007/12/11م ( .

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

اأنه  اإليه تن�ص على  امل�صار  املطبوعات والن�صر  املادة ) 53 ( من قانون 
�صكل  فى  تكون  اأن  بال�صلطنة  للعمل  الإعالنات  لوكالت  للرتخي�ص  ي�صرتط 
اليومية  ال�صحيفة  راأ�صمال  عن  راأ�صمالها  يقل  واأل  عمانية  م�صاهمة  �صركات 

وي�صرى فى �صاأنها اأحكام هذا الف�صل من القانون .

وطبقا ل�صريح هذا الن�ص فاإن �صركات الإعالن تخ�صع لأحكام الف�صل 
املتعلقة  الأحكام  ذات  اإليه وهى  امل�صار  والن�صر  املطبوعات  اخلام�ص من قانون 
بال�صحف واإذ تن�ص املادة ) 39 ( من الف�صل اخلام�ص املذكور على اأنه : يكون 
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راأ�صمال املوؤ�ص�صات ال�صحفية مملوكا بالكامل ملواطنني عمانيني وتكون الأ�صهم 
ا�صمية ل يجوز بيعها اأو حتويلها اأو الت�صرف فيها باأى �صكل من الأ�صكال اإل 
ملواطنني عمانيني فاإن مفاد حكم هذا الن�ص – ب�صريح عبارته – اأن راأ�صمال 
يجوز  ول  عمانيني  ملواطنني  بالكامل  مملوكا  يكون  اأن  يجب  الإعالن  �صركة 
بيع اأ�صهمها اأو حتويلها اأو الت�صرف فيها باأى �صكل من الأ�صكال اإل ملواطنني 
عمانيني، ومقت�صى ذلك ولزمه هو اأنه من غري اجلائز قانونا بيع اأ�صهم �صركة 
........... ل�صركة عمانية اأخرى اإل اإذ كانت ال�صركة امل�صرتية مملوكة بالكامل 
ملواطنني عمانيني واإذ كان ذلك وكانت �صركة ........... لي�صت مملوكة بالكامل 
ملواطنني عمانيني فاإنه يكون من غري اجلائز من قانون بيع اأية ن�صبة من اأ�صهم 
........... ل�صركة ........... عمال ب�صريح ن�صى املادتني ) 39 ( و ) 53 ( من 
قانون املطبوعات والن�صر امل�صار اإليهما ول يغري من ذلك كون �صركة ........... 
�صركة عمانية اإذ اأنه ولئن كانت جميع ال�صركات عمانية طبقا لقانون ال�صركات 
التجارية وقانون ا�صتثمار راأ�ص املال الأجنبي وت�صجل بهذه ال�صفة �صواء كانت 
مملوكة بالكامل لعمانيني اأم كان ي�صارك فى راأ�صمالها اأفراد غري عمانيني اإل 
�صركة  اأية  اإىل  الإعالنات  �صركة  اأ�صهم  بيع  اإجازة  اأو  اإجازة  املناط فى عدم  اأن 
عمانية اأخرى طبقا ل�صريح ن�ص املادتني ) 39 ( و ) 53 ( امل�صار اإليهما هو وجود 
اأو عدم وجود ملكية اأجنبي لأ�صهم هذه ال�صركة دون اأن يغري من ذلك و�صف 
هذه ال�صركة باأنها عمانية اأو انف�صال �صخ�صيتها عن �صخ�صية امل�صاهمني فيها، 
لها  البيع  قانونا  يجز  مل  لعمانيني  بالكامل  مملوكة  غري  اأ�صهمها  كانت  فاإذا 
واإذا كانت مملوكة بالكامل لعمانيني جاز البيع لها، وكذلك ل يغري منه بقاء 
اأ�صهم �صركة الإعالنات باأ�صماء امل�صاهمني احلاليني كاأمناء عليها اإذ اأن العربة 
اإذ  كاأمني عليه  امل�صاهم احلايل  با�صم  ببقائه  ولي�ص  ال�صند  قانونا هى مبلكية 
لي�ص  الت�صور  اأن هذا  يت�صح معه  له، مما  مالكا  لي�ص  ال�صهم  الأمني على  اأن 
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اإذ  اأ�صار اإليها كتاب .......... الأخري بل هو مناق�ص لها  م�صابها للحالة التى 
اأن امللكية فيها ثابتة لرئي�ص اأو اأع�صاء جمل�ص اإدارة ال�صركة فى حني اأنها فى 
.......... وهى لي�صت مملوكة  البحث �صوف تكون ثابتة ل�صركة  احلالة حمل 
بالكامل لعمانيني مما يخالف �صريح ن�صي املادتني ) 39 ( و ) 53 ( من قانون 

املطبوعات والن�صر امل�صار اإليه .

وبالبناء على ما تقدم نخل�ص اإىل اأنه من غري اجلائز قانونا الت�صريح 
باأحكام  عمال  وذلك   .......... �صركة  اإىل   .......... اأ�صهم  من  ن�صبة  اأية  ببيع 
املادتني ) 39 ( و ) 53( من قانون املطبوعات والن�صر ال�صادر باملر�صوم ال�صلطانى 

رقم 84/49 .

 ) فتوى رقم : و �ص ق / م و / 15 / 1 / 879 / 96 فى 27 / 7 / 1996 (

---------------------
الفتوى الثالثة :

املادة رقم » 53 » من قانون املطبوعات والن�صر ال�صادر باملر�صوم ال�صلطانى 
للعمل  الإعالنات  لوكالت  للرتخي�ص  ي�صرتط   ( اأنه  على  تن�ص   84/49 رقم 
بال�صلطنة ،اأن تكون يف �صكل �صركات م�صاهمة عمانية ، واأل يقل راأ�صمالها عن 
راأ�صمال ال�صحيفة اليومية ، وي�صرى يف �صاأنها اأحكام هذا الف�صل من القانون 
( ، ومقت�صى ذلك اأن ثمة �صرطاً اأ�صا�صياً للرتخي�ص لوكالت الإعالنات للعمل 
بال�صلطنة ، يتمثل يف وجوب اأن تكون الوكالة يف �صكل �صركة م�صاهمة عمانية 
ل يقل راأ�صمالها عن راأ�صمال ال�صحيفة اليومية والذي حددته املادة » 38 » من 
القانون امل�صار اإليه مبائة وثالثني األف ريال عماين كحد اأدنى ل يجوز النزول 

عنه . 

وبناء عليه واإذ تقدمت ال�صركة البحرينية املذكورة طالبة الرتخي�ص 
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ال�صرط  ذلك  توافر  يتعني  فاإنه   ، ال�صلطنة  يف  الإعالين  الن�صاط  مبمار�صة 
الطالبة  ال�صركة  تكون  باأن  والن�صر  املطبوعات  قانون  تطلبه  الذى  الأ�صا�صي 
األف  وثالثني  مائة  عن  راأ�صمالها  يقل  ل  عمانية  م�صاهمة  �صركة  �صكل  يف 
اأمام  ال�صلطنة بفتح قطاع الإعالنات  التزام  ، ول يغري من ذلك  ريال عماين 
الذي يتطلبه  ال�صكل  الأجنبي  امل�صتثمر  اتخاذ  اإذ وجوب   ، الأجنبي  ال�صتثمار 

القانون ل يتعار�ص مع هذا اللتزام اأو ينق�ص منه . 

لذلك انتهى الراأي اإىل اأنه لي�ص ثمة ما يحول دون الرتخي�ص لل�صركة 
البحرينية املذكورة مبمار�صة ن�صاط الإعالن بال�صلطنة متى ا�صتوفت ال�صكل 
الذى تطلبه قانون املطبوعات والن�صر يف مادته رقم » 53 » على النحو ال�صالف 

الذكر.

فتوى رقم ) و �ص ق / م و / 2002/408/1/15م بتاريخ 2002/3/25م (

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





قانون 
حماية التراث 

القومي





المبادئ الصادرة عن أحكام 
المحكمة العليا

من عام 2006م اإىل 2012م
ب�صاأن هذا القانون
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جل�سة يوم الثنين الموافق 10/اأكتوبر/2011م

الطعن رقم 2011/235م الدائرة الجزائية

املادتني )1 و2( من  » تطبيق  .الإبهام فيه«.   ت�صبيبه   « بالإدانة  حكم 
قانون حماية الرتاث القومي ».     

الأمور التي يجب اأن ي�صتمل عليها احلكم بالإدانة.مقت�صى املادتني )1 
و2( من قانون حماية الرتاث القومي رقم )1980/6(.

وحيث اإن املادة )1( من قانون حماية التـراث القومي ال�صادر باملر�صوم 
هذا  اأحكام  تطبيق  يف  القومي  بالتـراث  يق�صد  اأنه  على  ن�صت   1980/6 رقم 
القانون الآتي )اأ( الآثار باأنواعها )ب( املمتلكات الثقافية املنقولة مبا ت�صمله 
من نتاج احلفريات الأثرية والقطع التي كانت يف الأ�صل جزءاً من اآثار اأو من 
مواقع اأثرية )ج( جتمعات املباين الأثرية كما ن�صت املادة )2( من ذات القانون 
التالية  العبارات  تعني  القانون  هذا  لأعرا�ص  اأنه  على  بالتعريفات  اخلا�صة 

املعاين املو�صحة اأمامها ما مل ين�ص على عك�ص ذلك : ـ 

الوزارة : وزارة التـراث القومي و الثقافة . 

الوزير : وزير التـراث القومي والثقافة . 

الأثـــر : كل مبنى اأو بناء اأو تل قدمي اأو مكان للدفن اأو كهف اأو �صخر 
اأو متثال اأو نق�ص اأو كتلة حجرية واحدة مما تكون له قيمة تاريخية اأو اأثرية 
اأو فنية اأو علمية ويرجع العهد به اإىل مدة ل تقل عن �صتني عاماً اأو �صدر قرار 

من الوزير باعتباره اأثراً . 

القيمة يف علم  املنقولة ذات  املمتلكات  املنقولة هي  الثقافية  املمتلكات 
الآثار اأو التاريخ اأو الفن اأو العلوم ويرجع العهد بها اإىل مدة ل تقل عن �صتني 

عاماً اأو �صدر قرار من الوزير باعتبارها ملكية ثقافية منقولة . 
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اأن احلكم  على  العليا م�صتقراً  املحكمة  ، وكان ق�صاء  ملا كان ذلك       
تتحقق  بياناً  للعقوبة  امل�صتوجبة  الواقعة  بيان  على  ي�صتمل  اأن  يجب  بالإدانة 
ا�صتخل�صت منها  التي  التي وقعت فيها والأدلة  اأركان اجلرمية والظروف  به 
باإجمال  األ يكون احلكم م�صوباً  املتهم واأنه ينبغي  املحكمة ثبوت وقوعها من 
التطبيق  يف  ف�صاده  من  احلكم  �صحة  مدى  تبني  معه  يتعذر  مما  اإبهام  اأو 
البتدائي  البني من مطالعة احلكم  كان  وملا   ، الدعوى  واقعة  القانوين على 
املوؤيد لأ�صبابه باحلكم املطعون فيه واحلكم الأخري اأنهما خليا من بيان ما اإذا 
كانت امل�صبوطات مو�صوع الدعوى قد مت عر�صها على وزارة التـراث القومي 
والثقافة وهي اجلهة املخت�صة وفقاً لقانون حماية التـراث القومي لبيان ما اإذا 
كانت تلك امل�صبوطات هي من التـراث القومي وتخ�صع لقانون حماية التـراث 
القومي من عدمه واإن كانت تخ�صع فهل يرجع العهد بها اإىل مدة ل تقل عن 
اأو من املمتلكات الثقافية  اأو �صدر قرار من الوزير باعتبارها اأثراً  �صتني عاماً 
املنقولة ومن ثم فاإن احلكم املطعون فيه يكون قا�صراً يف البيان ويكون النعي 
على احلكم املطعون فيه باأ�صباب الطعن يف هذا ال�صق �صديد وهو ما يعيب احلكم 
ويوجب نق�صه واإعادة اأوراق الدعوى اإىل املحكمة املخت�صة لنظر الدعوى من 

جديد بهيئة مغايرة دون حاجة اإىل بحث اأوجه الطعن الأخرى .



قانون 
الوثائق والمحفوظات





المبادئ الصادرة عن محكمة 
القضاء اإلداري

من عام 2006م اإىل 2012م
ب�صاأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )4(

الفتوى الأوىل :

بتاريخ  ......  : رقم  بكتابكم  املنتهية  املتبادلة   الكتب  اإىل   بالإ�صارة 
 ......... املوافق ....... ب�صاأن طلب الإفادة بالراأي حول مدى خ�صوع كل من 
مكتب م�صت�صار جاللة ال�صلطان والبنك املركزي العماين وهيئة تنظيم الكهرباء 

لقانون الوثائق واملحفوظات ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2007/60.

وتخل�ص وقائع املو�صوع ـ ح�صبما يبني من الأوراق ـ اأنه يف اإطار �صعي 
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية يف ت�صريع بناء نظام اإدارة الوثائق للجهاز 
الأق�صام  على  للتعرف  اإليها   امل�صار  اجلهات  مبخاطبة  قامت  للدولة  الإداري 
التنظيمية  بهذه اجلهات  بغية ت�صنيفها وترميز ملفاتها وفق الخت�صا�صات 
التف�صيلية لها ووفق التق�صيمات التنظيمية مبا ي�صهل توحيد ت�صمية امللفات 
والخت�صا�صات وحتديد مدد ا�صتبقاء تلك الوثائق وانتقال امللفات اإىل اأماكن 
اأن مكتب م�صت�صار  اإل  الهيئة،  النهائي يف  الو�صيطة ومن ثم احلفظ  احلفظ 
وزير  ال�صيد  معايل  يتبع  املكتب  باأن  واأفاد  ذلك  عن  اعتذر  ال�صلطان  جاللة 
ديوان البالط ال�صلطاين  املوقر، واأن  ديوان  البالط ال�صلطاين  من اجلهات 

امل�صتثناة من تطبيق اأحكام املر�صوم ال�صلطاين رقم 2007/60 امل�صار اإليه.

وتذكرون اأن البنك املركزي العماين رف�ص ذلك اأي�صا على �صند من اأنه 
حمكوم مبوجب قانون خا�ص هو القانون امل�صريف ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين 
رقم 2000/114 حيث يتمتع البنك مبوجبه بال�صخ�صية العتبارية وال�صتقالل 
املايل والإداري  وله نظام اإداري  م�صتقل ومنف�صل عن وحدات اجلهاز الإداري 
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للدولة ول يخ�صع لقانون اخلدمة املدنية وما ي�صدر عن وزارة اخلدمة املدنية 
بال�صرية بحيث ل تنطبق  واأن معظم وثائقه تت�صم  اأو تعاميم،  من توجيهات 
عليها بع�ص متطلبات تنظيم دوائر الوثائق بالوحدات احلكومية ال�صادر من 

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية.

كما  تذكرون اأن هيئة تنظيم الكهرباء ـ عمان ـ اأفادت  باأنها ل تخ�صع 
لأحكام   تخ�صع  ل  اأنها  من  �صند  على   ، واملحفوظات  الوثائق  قانون  لأحكام 
اأو  نظام الهيئات واملوؤ�ص�صات العامة ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 91/116 
غريه من القوانني والنظم التي تطبق يف �صاأن الهيئات اأو املوؤ�ص�صات العامة اأو 
اأنها ل متانع من التعاون مع الهيئة لال�صتفادة من  اإل  الوحدات احلكومية، 
الدعم الفني الذي ميكن اأن تقدمه لها يف جمال ت�صنيف الوثائق ، واإزاء ذلك 

تطلبون الراأي . 

رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  من  الرابعة  املادة  باأن  نفيد  ذلك  على  وردا 
2007/60 باإ�صدار قانون الوثائق واملحفوظاتـ  املعدلة باملر�صوم ال�صلطاين رقم 
2008/62 ـ تن�ص على اأن: »يعمل يف �صاأن الوثائق واملحفوظات وهيئة الوثائق 

واملحفوظات الوطنية بالقانون املرافق.

وت�صتثنى من اأحكام هذا القانون الوثائق واملحفوظات الآتية اأيا كانت 
اجلهة التي توجد بها :

البالط - أ و�صوؤون  ال�صلطاين  البالط  ديوان  وحمفوظات  وثائق 
ال�صلطاين.

وثائق وحمفوظات اجلهات الع�صكرية والأمنية عدا ما ي�صتثنى منها - ب
بقرار من جمل�ص الأمن الوطني.
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الوثائق واملحفوظات التي ي�صدر بتحديدها قرار من جمل�ص الوزراء.- ت

الوثائق واملحفوظات التي مت�ص اأمن الوطن و�صالمته.«.- ث

باملر�صوم  ال�صادر  واملحفوظات  الوثائق  قانون  من   )2( املادة  وتن�ص 
ال�صلطاين 2007/60 

واملحفوظات  الوثائق  على  القانون  هذا  اأحكام  ت�صري    « اأن:  على 
الإداري والفني والطالع  العمل اخلا�صة بها وتنظيمها  واإجراءات   ونظامها 
ت�صيري  على  وامل�صاعدة  العام  لل�صالح  وحفظها  جمعها  اإىل  ويهدف   ، عليها 
املرافق العامة وعلى اإثبات حقوق الأ�صخا�ص الطبيعيني والعتباريني وحماية 

الرتاث الوطني وت�صجيع البحث العلمي والإبداع الفكري والفني«.

وتن�ص املادة )13( من ذات القانون على اأن:« ت�صمل الوثائق واملحفوظات 
العامة وثائق وحمفوظات اجلهات الآتية:

ـ وحدات اجلهاز الإداري  للدولة .

ـ املوؤ�ص�صات وال�صركات  التي ت�صاهم احلكومة يف راأ�ص مالها مبا ل يقل عن 
.% 25

ـ املوؤ�ص�صات وال�صركات التي متار�ص اأن�صطة تتعلق باملرافق العامة. ».

وتن�ص املادة الأوىل من املر�صوم ال�صلطاين رقم 2009/2 باإحلاق مكتب 
ال�صلطاين  البالط  بديوان  اخلارجية  لالت�صالت  ال�صلطان  جاللة  م�صت�صار 
على اأن » يلحق مكتب امل�صت�صار اخلا�ص جلاللة ال�صلطان لالت�صالت اخلارجية 

بديوان البالط ال�صلطاين .« .
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ومفاد ما تقدم اأن امل�صرع قد حدد نطاق �صريان اأحكام قانون الوثائق 
اجلهاز  بوحدات  اخلا�صة  واملحفوظات  الوثائق  على  اإليه  امل�صار  واملحفوظات 
راأ�صمالها  يف  احلكومة  ت�صاهم  التي  وال�صركات  واملوؤ�ص�صات  للدولة  الإداري 
تتعلق  اأن�صطة  متار�ص  التي  وال�صركات  واملوؤ�ص�صات   %25 عن  تقل  ل  بن�صبة 
باملرافق العامة ، وا�صتثنى من هذا النطاق طائفتني من الوثائق واملحفوظات 
الأوىل : وهى التي ت�صدر عن جهات معينة حددها امل�صرع ح�صرا بغ�ص النظر 
و�صوؤون  ال�صلطاين  البالط  ديوان  عن  ت�صدر  التي  تلك  ،وهي  طبيعتها  عن 
البالط ال�صلطاين ، واجلهات الع�صكرية والأمنية عدا ما ي�صتثنى من وثائقها 
اأما الثانية : فت�صمل وثائق  وحمفوظاتها بقرار من جمل�ص الأمن الوطني ، 
وحمفوظات بعينها اأيا كانت اجلهات التي ت�صدر عنها، وهى تلك التي ي�صدر 
بتحديدها  قرار من جمل�ص الوزراء ، والوثائق واملحفوظات التي مت�ص اأمن  

الوطن و�صالمته.

ومن حيث اإنه بالن�صبة ملدى خ�صوع مكتب م�صت�صار جاللة ال�صلطان 
على  الطالع  من  البني  كان  وملا  اإليه،  امل�صار  واملحفوظات  الوثائق  لقانون 
الهيكل التنظيمي لديوان البالط ال�صلطاين ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 
مت  اأنه  كما   ، ال�صلطاين  البالط  ديوان  لوزير  امل�صت�صارين  تبعية     2008/47
اإحلاق مكتب امل�صت�صار اخلا�ص جلاللة ال�صلطان لالت�صالت اخلارجية بديوان 
البالط ال�صلطاين باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2009/2امل�صار اإليه ، فمن ثم فاإن 
وثائق وحمفوظات مكتب م�صت�صار جاللة ال�صلطان تعد من وثائق وحمفوظات 
من  ال�صلطاين  البالط  ديوان  وكان  ذلك  كان  ملا   ، ال�صلطاين  البالط  ديوان 
اجلهات امل�صتثناة من نطاق �صريان قانون الوثائق واملحفوظات امل�صار اإليه اأيا 
كانت طبيعة ما ي�صدر عنه من وثائق وحمفوظات وفقا للفقرة ) اأ ( من املادة 
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باملر�صوم  املعدل  واملحفوظات  الوثائق  قانون  اإ�صدار  مر�صوم  من   ) الرابعة   (
وثائق  خ�صوع  عدم  من  حمي�ص  فال  ثم  فمن   ،  2008/62 رقم  ال�صلطاين 
واملحفوظات  الوثائق  لقانون  ال�صلطان  جاللة  م�صت�صار  مكتب  وحمفوظات 
الذي ينح�صر  الأمر   ، الن�ص  اأنه ل اجتهاد مع �صراحة  ، بح�صبان  اإليه  امل�صار 
معه واحلال كذلك اخت�صا�ص هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية عن وثائق 

وحمفوظات مكتب م�صت�صار جاللة ال�صلطان .

الوثائق  لقانون  العماين  املركزي  البنك  خ�صوع  ملدى  بالن�صبة  اأما 
رقم  بكتابها   - القانونية  ال�صوؤون  وزارة  قامت  فقد  اإليه،  امل�صار  واملحفوظات 
......... املوؤرخ ........  املوافق ....... - با�صتطالع مرئيات جمل�ص ....... حول 
الوثائق  تندرج �صمن  العماين  املركزي  البنك  وثائق وحمفوظات  كانت  مااإذا 
 ( املادة  من  )د(  للبند  وفقا  و�صالمته  الوطن  اأمن  مت�ص  التي  واملحفوظات 
باملر�صوم  املعدل  واملحفوظات  الوثائق  قانون  اإ�صدار  مر�صوم  من   ) الرابعة 
املوافق   ........ املوؤرخ   ....... ال�صلطاين رقم 2008/62، وقد ورد كتاب معايل 
.......... مّق�صماً وثائق وحمفوظات البنك املركزي العماين بح�صب خ�صو�صية 
ودرجة �صرية كل منها اإىل فئتني الأوىل : تتعلق بال�صيا�صة املالية وامل�صرفية 
للدولة وترتبط بالأمن املايل لل�صلطنة ، وبالتايل فاإنها تندرج �صمن الوثائق 
 ( املادة  من  )د(  للفقرة  وفقا  و�صالمته  الوطن  اأمن  مت�ص  التي  واملحفوظات 
باملر�صوم  املعدل  واملحفوظات  الوثائق  قانون  اإ�صدار  مر�صوم  من   ) الرابعة 
ال�صلطاين رقم 2008/62، ومن ثم فاإن هذه الفئة من الوثائق واملحفوظات ل 
تخ�صع لأحكام قانون الوثائق واملحفوظات امل�صار اإليه ، وينح�صر عنها بالتايل 
اخت�صا�ص هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية، اأما الفئة الثانية : فتتمثل يف 
الوثائق واملحفوظات التي ي�صدرها البنك كمعلومات عامة يف �صكل تعاميم اأو 
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قرارات اأو ن�صرات دورية وبيانات ختامية ، مما ل ي�صفى عليها طابع ال�صرية ول 
يوؤدى الطالع عليها اإىل الإخالل باحلفاظ على الأمن املايل للوطن، وبالتايل  
اأمن و�صالمة الوطن،  التي مت�ص  الوثائق واملحفوظات  فاإنها ل تندرج �صمن 
ملا كان ذلك وكان البنك املركزي العماين ل يعدو اأن يكون وحدة من وحدات 
اجلهاز الإداري للدولة ، واإزاء خلو القانون امل�صار اإليه من الن�ص �صراحة على 
ا�صتثناء وثائق وحمفوظات تلك الفئة من وثائق البنك املركزي العماين من 
اخل�صوع لأحكامه ، كما اأن الأوراق قد اأجدبت مما يفيد �صدور قرار من جمل�ص 
الوزراء املوقر با�صتثناء وثائق وحمفوظات هذه الفئة من نطاق �صريان قانون 
الوثائق واملحفوظات امل�صار اإليه، وكان امل�صتقر عليه اأن ال�صتثناء ل يقا�ص عليه 
ول يتو�صع يف تف�صريه، فمن ثم فال حمي�ص من خ�صوع وثائق وحمفوظات 

هذه الفئة لأحكام قانون الوثائق واملحفوظات امل�صار اإليه .

الوثائق  لقانون  الكهرباء  تنظيم  هيئة  خ�صوع  ملدى  وبالن�صبة 
من  وحدة  تكون  اأن  تعدو  ل  الهيئة  هذه  كانت  وملا  اإليه،  امل�صار  واملحفوظات 
اإليه  امل�صار  القانون  واإزاء خلو  ، فمن ثم فاإنه  الإداري للدولة  وحدات اجلهاز 
من الن�ص �صراحة على ا�صتثناء وثائقها وحمفوظاتها من اخل�صوع لأحكامه ، 
فمن ثم فال حمي�ص من خ�صوعها لأحكام هذا القانون ، دون اأن يحاج يف ذلك 
باأن وثائق وحمفوظات تلك الهيئة  تتمتع بال�صرية مما يقت�صى عدم خ�صوعها 
لأحكامه ، بح�صبان اأن هذه املربرات كانت حتت ب�صر امل�صرع اإبان اإعداد القانون 
امل�صار اإليه، ولو اأراد ا�صتثناءها من اخل�صوع لأحكامه  ملا اأعوزه الن�ص على ذلك 

�صراحة.

ويجدر التنويه اإىل اأنه لي�ص من �صبيل اإىل ا�صتثناء وثائق وحمفوظات 
املركزي  البنك  الثانية من وثائق وحمفوظات  الكهرباء، والفئة  هيئة تنظيم 
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قانون  �صريان  نطاق  من  اإليه  امل�صار  معايل...........  بكتاب  املبينة  العماين 
من  قرار  ب�صدور  اأو  �صلطاين  مر�صوم  با�صت�صدار  اإل   ، واملحفوظات  الوثائق 
واملحفوظات  الوثائق  تلك  ا�صتثناء  ين�ص �صراحة على  املوقر  الوزراء  جمل�ص 

من اخل�صوع لأحكامه.

لذا انتهى الراأي اإىل:

الوثائق  لقانون  ال�صلطان  جاللة  م�صت�صار  مكتب  خ�صوع  عدم  اأول: 
واملحفوظات.

ثانيا:عدم خ�صوع البنك املركزي العماين لقانون الوثائق واملحفوظات 
وامل�صرفية  املالية  بال�صيا�صة  تتعلق  التي  واملحفوظات  للوثائق  بالن�صبة  وذلك 
وثائق  من  ذلك  ماعدا  وخ�صوع  لل�صلطنة،  املايل  بالأمن  وترتبط  للدولة 

وحمفوظات للقانون امل�صار اإليه ، وذلك على النحو املبني بالأ�صباب.

ثالثا : خ�صوع هيئة تنظيم الكهرباء لقانون الوثائق واملحفوظات.

فتوى رقم : )و �ص ق /م و/2010/1832/7/4/16م( بتاريخ 2010/11/3م 

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

الفتوى الأوىل :

ورداً على ذلك نفيد باأن املادة  )1( من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر 
باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2004/120 تن�ص على اأن »ت�صرى اأحكام هذا القانون 
الذين  املوظفني  عدا  فيما   ، للدولة  الإداري  باجلهاز  املدنيني  املوظفني  على 
تنظم �صوؤون توظفهم مرا�صيم اأو قوانني اأو عقود خا�صة فيما ن�صت عليه هذه 
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املرا�صيم اأو القوانني اأو العقود من اأحكام «.

وقد ت�صمن البند )ثمانية وثالثون( مادة )1( من امللحق رقم )16( من 
الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة باملر�صوم ال�صلطاين رقم 
84/52 وقرار جمل�ص الوزراء بجل�صته رقم 93/24 املنعقدة بتاريخ 1993/12/7 

الن�ص على منح الطباعني بدل طبيعة عمل بواقع )15( رياًل �صهريا.

وين�ص البند )خام�صاً( من امللحق رقم )16( من ذات الالئحة على اأن» 
 بند)1(: مينح �صاغلو الوظائف الآتية بدل طبيعة عمل قدره ع�صرة ريالت �صهريا                     

 اأ ـ .........

ب ـ �صائق �صيارات خفيفة .

جـ ـ ........

باملر�صوم  ال�صادر  واملحفوظات  الوثائق  قانون  من   )44( املادة  وتن�ص 
ت�صنيف  تت�صمن  لئحة  الوزير  ي�صدر   « اأن  على   2007/60 رقم  ال�صلطاين 
املالية  والدرجات  �صغلها  و�صروط  واملحفوظات  الوثائق  وظائف  وتو�صيف 

املقررة لها وبدل طبيعة العمل الذي مينح ل�صاغلها ... « .

وتن�ص املادة )2( من لئحة �صوؤون موظفي هيئة الوثائق واملحفوظات 
اأحكام هذه  ت�صري   « اأن  الوزاري رقم 2009/1 على  بالقرار  ال�صادرة  الوطنية 
ي�صغلون  الذين  املوظفني  وعلى   ، بالهيئة  الدائمني  املوظفني  على  الالئحة 

وظيفة دائمة اأو موؤقتة بعقود فيما مل يرد ب�صاأنه ن�ص خا�ص يف هذه العقود .

التنفيذية  ولئحته  املدنية  اخلدمة  قانون  اأحكام  الأحوال  جميع  يف  وت�صري 
فيما مل يرد ب�صاأنه ن�ص خا�ص يف هذه الالئحة ، كما ت�صري اأية تعديالت يف 
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هذه الأحكام اإذا ت�صمنت مزايا اأف�صل مما ورد يف هذه الالئحة » . 

كما تن�ص املادة )65( من ذات الالئحة على اأن » ت�صرف ملوظفي الهيئة   
للملحق رقم )16(  الذين ي�صغلون وظائف تخ�ص�صية بدل طبيعة عمل وفقاً 

املرفق بهذه الالئحة. 

كما ي�صرف ل�صاغلي الوظائف النمطية )50%( من قيمة البدل املحدد 
للوظائف التخ�ص�صية واملحدد ح�صب كل درجة .. « .

على  التطبيق  الواجبة  الأحكام  اأن  تقدم  مما  امل�صتفاد  اإن  وحيث 
املوظفني الدائمني بهيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية وكذلك من ي�صغلون 
وظائف دائمة اأو موؤقتة بعقود فيها وذلك فيما مل تن�ص عليه تلك العقود  ، هي 
تلك الأحكام التي ت�صمنتها لئحة �صوؤون موظفي الهيئة ، ومن بعدها الأحكام 
ن�ص  فيه  يرد  مل  فيما  التنفيذية  ولئحته  املدنية  اخلدمة  بقانون  الواردة 
بالئحة الهيئة ، واأما بالن�صبة للم�صائل التي تنظمها لئحة الهيئة على نحو 
مغاير للتنظيم الوارد بقانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية فقد اأفرد لها 
امل�صرع حكماً خا�صاً يف عجز املادة )2( من لئحة الهيئة حني قرر �صريان اأية 
تعديالت يف الأحكام الواردة بقانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية متى 

ت�صمنت ميزة اأف�صل من تلك الواردة بالئحة الهيئة .

وملا كانت الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية تقرر �صرف بدل 
طبيعة عمل ل�صاغلي بع�ص الوظائف ومنهم الطباعون العمانيون وال�صائقون 
وهو ما ا�صتفاد منه بع�ص العاملني بالهيئة ـ ومنهم املعرو�صة حالتهم ــ وذلك 
الأخرى �صرف بدل طبيعة عمل  والتي قررت هي  الهيئة  قبل �صدور لئحة 
بن�ص  تف�صياًل  املبني  النحو  على  والنمطية  التخ�ص�صية  الوظائف  ل�صاغلي 
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�صعادتكم حول مدى جواز اجلمع بني  ت�صاوؤل  اأثار  ، وهو ما  املادة )65( منها 
البدلني امل�صار اإليهما .

وملا كان من امل�صتقر عليه اأن البدل ب�صفة عامة هو ما مينح للموظف 
يتعر�ص  خماطر  اأو  يبذلها  طاقة  لقاء  اأو  يتكبدها  نفقات  عن  له  عو�صاً  اإما 
لها حال اأدائه لواجبات وظيفته ، وبالن�صبة لبدل طبيعة العمل ب�صفة خا�صة 
فاإنه وبا�صتقراء  الن�صو�ص املقررة له ــ �صواء تلك الواردة بالالئحة التنفيذية 
لقانون اخلدمة املدنية اأو بالئحة �صوؤون موظفي هيئة الوثائق واملحفوظات 
لها  املقرر  الوظيفة  �صغل  هو  البدل  هذا  �صرف  مناط  اأن  يبني   - الوطنية 
بح�صبانه ي�صرف للموظف عو�صاً له عن املخاطر التي يتعر�ص لها اأثناء اأدائه 
لأعمال وظيفته ، وبناًء عليه فاإنه واإزاء متاثل البدلني يف امل�صمى ويف مناط 
والقول بغري  بينهما  اجلمع  املتقدم فال يجوز قانوناً  النحو  ال�صتحقاق على 
ل  ما  وهو  م�صروع  م�صوغ  دون  الهيئة  ح�صاب  على  املوظف  اإثراء  يعنى  ذلك 
يجوز قانوناً ، واإمنا يتعني ـ واحلال كذلك ـ اإعمال احلكم املقرر بن�ص املادة )2( 
من لئحة الهيئة امل�صار اإليها اآنفاً وهو ا�صتحقاق املوظف لبدل طبيعة العمل 
املقرر بالئحة �صوؤون موظفي الهيئة، هذا ما مل يكن ذات البدل املقرر بقانون 
احلالة  هذه  ففي  اأف�صل  ميزة  له  يحقق  التنفيذية  ولئحته  املدنية  اخلدمة 
الأخرية ي�صتحق �صرف البدل بفئته املقررة بقانون اخلدمة املدنية ولئحته 

التنفيذية .

املعرو�صة  املوظفني  جمع  جواز  عدم  اإىل  الراأي  انتهى  فقد  ولذلك 
لأحكام  طبقاً  وال�صائقني  للطباعني  املقرر  العمل  طبيعة  بدل  بني  حالتهم 
املقـــرر  العمل  طبيعـــة  وبــــدل  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة 
مبوجب لئحة �صوؤون موظفي  هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية وذلك على 
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النحو املبني بالأ�صباب .

فتوى رقم : )و �ص ق /م و/2010/661/7/4/16م( بتاريخ 2010/4/6م .

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





قانون 
الرقابة على 

المصنفات الفنية





الفتاوى الصادرة عن وزارة 
الشؤون القانونية 

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�صاأن هذا القانون





- 193 -

قوانين االتصاالت وقوانين حقوق الملكية 
وقوانين حماية التراث

فتاوى المادة رقم )3(

باملر�صوم  ال�صادر  املوؤلف  حقوق  حماية  قانون  اأحكام  ا�صتعرا�ص  من  يبني 
امل�صنفات  موؤلفي  حماية  اإىل  يهدف  القانون  هذا  اأن   96/47 رقم  ال�صلطاين 
املبتكرة الأدبية والعلمية والفنية ب�صفة عامة مهما كانت قيمة تلك امل�صنفات 
اأو الغر�ص من تاأليفها ، ويتحدد  اأو طريقة التعبري امل�صتعملة فيها  اأو نوعها 
نطاق هذه احلماية مبا تن�ص عليه املادتان )3،2( من القانون ، وو�صول اإىل 

حتقيق هذه احلماية نظم القانون الو�صائل والقواعد الكفيلة بذلك .
رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  الفنية  امل�صنفات  على  الرقابة  قانون  اأما   
97/65 فيهدف اإىل اإخ�صاع امل�صنفات الفنية للرقابة �صواء اأكان اأداوؤها مبا�صرا 
اأم كانت مثبتة اأو م�صجلة على اأ�صرطة اأو ا�صطوانات اأو اأى و�صيلة من و�صائل 
التقنية الأخرى ، وذلك بق�صد حماية النظام العام والآداب وم�صالح الدولة 
الالزمة  والقواعد  الإجراءات  القانون  نظم  الرقابة  لهذه  وحتقيقا   ، العليا 
لذلك، ومن بينها ما تن�ص عليه املادة )3( منه من اأنه ) ليجوز بغري اإذن من 

الوزارة القيام باأى عمل من الأعمال التالية املتعلقة بامل�صنفات الفنية .
اأول : ت�صويرها اأو ت�صجيلها اأو ن�صخها اأو حتويلها بق�صد ال�صتغالل .

ثانيا : ا�صتريادها اأو ت�صديرها .
ثالثا : توزيعها اأو تاأجريها اأو تداولها اأو بيعها .

رابعا : الإعالن اأو الدعاية عنها باأى و�صيلة من و�صائل الدعاية والإعالن .( 
وواجبات  الرتخي�ص  طالب  يف  توافرها  الواجب  ال�صروط  القانون  حدد  كما 

املرخ�ص له.

وبالن�صبة اإىل قانون املطبوعات والن�صر ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 84/49 
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فاإنه يهدف اإىل تنظيم مهنة ال�صحافة والطباعة والن�صر ، وقد ت�صمن القانون 
ال�صروط والإجراءات الالزمة لذلك.

التي  الأهداف  �صوء  يف  القوانني  هذه  اأحكام  ا�صتعرا�ص  من  الثابت  كان  وملا 
�صدرت لتحقيقها اأن لكل منها جماله اخلا�ص الذي ي�صتقل عن جمال القانون 
الآخر، واإنه ولئن كان قانون حماية حقوق املوؤلف ت�صرى اأحكامه على امل�صنفات 
الفنية التي تخ�صع لقانون الرقابة على امل�صنفات الفنية وقانون املطبوعات 
القانون الآخر ح�صبما �صبق  اأن غاية كل قانون ت�صتقل متاما عن  اإل  والن�صر 
بيانه ، وعلى �صبيل املثال لي�ص ثمة تعار�ص بني املادة )13( من قانون حماية 
فاإعمال   ، الفنية  امل�صنفات  على  الرقابة  قانون  من   )3( واملادة  املوؤلف  حقوق 
حكم املادة )3( من قانون الرقابة على امل�صنفات الفنية يف التف�صري ال�صحيح 
لأحكام القانون يكون يف مرحلة �صابقة على �صريان حكم املادة )13( من قانون 
حماية حقوق املوؤلف ، اإذ اأن عملية الإيداع املن�صو�ص عليها يف املادة )13( تكون 

قبل التوزيع الذي يعقب بال�صرورة عملية الن�صخ والرتخي�ص بها . 
كما اأنه ل جمال البته للخلط بني �صدور الرتخي�ص املن�صو�ص عليه يف املادة 
)3( من قانون الرقابة على امل�صنفات الفنية والن�صر عن امل�صنف يف اجلريدة 
الر�صمية املن�صو�ص عليه يف املادة )13( من قانون حماية حقوق املوؤلف ،اإذ اأن 
من   )3( املادة  من   ) رابعا   ( البند  يف  عليهما  املن�صو�ص  الدعاية  اأو  الإعالن 
قانون الرقابة على امل�صنفات الفنية الذي يلزم الرتخي�ص بهما ، لهما طبيعة 
املادة  التي تن�ص عليه  الر�صمية  الن�صر يف اجلريدة  وغاية خمتلفة متاما عن 
)13( من قانون حماية حقوق املوؤلف الذي يناأى عن اأن يكون بق�صد الدعاية 
اجلريدة  يف  الفني  امل�صنف  عن  الن�صر  فاإن  ثم  ومن   ، الت�صويق  اأو  التجارية 
الر�صمية لي�ص خماطبا بحكم ذلك البند وبالتايل لي�ص يف حاجة اإىل ترخي�ص 
من وزارة الرتاث القومي والثقافة ،وعلى �صبيل املثال اأي�صا جتدر الإ�صارة اإىل 
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اأن ما تن�ص عليه املادة )10( من قانون املطبوعات والن�صر من اأنه ) على الطباع 
قبل اإ�صدار اأى مطبوع اأن يودع " خم�ص ن�صخ " منه لدى وزارة الإعالم ويعطى 
اإي�صال بهذا الإيداع (، ل يتعار�ص وحكم املادة )13( من قانون حماية حقوق 
اأ�صرنا مهنة ال�صحافة والطباعة  اأول ينظم كما  اأن القانون املذكور  اإذ  املوؤلف 

والن�صر كمهنة وما ي�صتتبعه ذلك من تنظيم لواجبات الطباع .
بن�صر  قرار  باإ�صدار  لخت�صا�صه  وال�صناعة  التجارة  وزير  مبا�صرة  اأن  كما 
للمادة  وفقا  بن�صره  اأو من يخلفه  املوؤلف  ورثة  يقم  ن�صر م�صنف مل  اإعادة  اأو 
امل�صنف  اإجازة  ب�صبق  ابتداء  م�صروطة  املوؤلف  حقوق  حماية  قانون  من   )10(
اإىل  بالن�صبة  . وكذلك احلال  والثقافة  القومي  الرتاث  وزارة  الفني من قبل 
ما اأجازته املادة )11( من قانون حماية حقوق املوؤلف من حق للموؤلف يف نقل 
حقوق ال�صتغالل للم�صنف كليا اأو جزئيا �صواء ب�صفة جمانية اأو مبقابل ، اإذ 
الرقابة على  اأحكام قانون  اإطار  اأن يتم يف  النقل يجب  اأن هذا  اأنه ل ريب يف 
امل�صنفات الفنية ومبراعاة ما يق�صى به يف �صاأن الرتخي�ص طاملا اأن ذلك من 

الأمور الالزمة .

املوؤلف  حقوق  حماية  قانون  بني  تعار�ص  ل  الراأىاأنه  انتهى  لذلك   
اأن لكل  اإذ   ، الفنية وقانون املطبوعات والن�صر  وقانون الرقابة على امل�صنفات 
اإخالل  دون  وذلك   ، فيه  ميار�ص  الذي  اإطاره  اخت�صا�ص  ولكل  جماله  قانون 

بالخت�صا�صات الأخرى.

) فتوى و �ص ق رقم/ م و/98/603/4/4/16 بتاريخ 1998/5/23م 

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





قانون 
التعـــــديـــــن





المبادئ الصادرة عن أحكام 
محكمة القضاء اإلداري

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�صاأن هذا القانون
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المادة)2(

تراخي�ص – محاجر – حدود ال�سلطة التقديرية فى اإ�سدار التراخي�ص 
با�ستغاللها :

 )2003/27( رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  التعدين  قانون  اإن  حيث  من 
ين�ص يف املادة )2( على اأن : “ املعادن يف حالتها الطبيعية واأياً كان مكانها يف 
الوزارة  قانون ومتنح  التعدين مبوجب  امتياز  للدولة ومينح  ملك  ال�صلطنة 
املع�صي  والتعدين  والتعدين  وال�صتخراج  والتنقيب  ال�صتك�صاف  تراخي�ص 
والت�صرف يف املعادن الناجتة من ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون “ . ويف املادة 
)13( علــى اأن : “ يجب التن�صيق بني وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد 
املياه وزارة الرتاث والثقافة ووزارة الداخلية ووزارة الإ�صكان والكهرباء واملياه 
ووزارة النقل والت�صالت وغريها من الوزارات املعنية اإ�صافة اإىل �صرطة عمان 

ال�صلطانية فيما يتعلق بالآتي : 
تاأثري عمليات التنقيب والتعدين على الإدارة البيئية واملواقع الأثرية .

البيئة  حماية  قانون  يف  عليها  املن�صو�ص  الآمنة  اأو  املحمية  املناطق  اإن�صاء 
ومكافحة التلوث اأو اتخاذ التدابري الالزمة حلماية موارد املياه ..... “ .

ومن حيث اإن املادة الثانية من موارد اإ�صدار القانون امل�صار اإليه ن�صت على اأن 
وزير التجارة وال�صناعة ي�صدر اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا 
املر�صوم ، واإىل اأن ت�صدر هذه اللوائح ي�صتمر العمل باللوائح والقرارات احلالية 

مبا ل يتعار�ص مع اأحكام هذا القانون .
ومن حيث اإن امل�صتاأنف تقدم بطلب احل�صول على ترخي�ص للمحجر والك�صارة 
 )2010/77( رقم  وال�صناعة  التجارة  وزير  قرار  �صدور  على  �صابق  تاريخ  يف 
 2010/8/15 بتاريخ  وال�صادر  التعدين  لقانون  التنفيذية  الالئحة  باإ�صدار 
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والذي مت العمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره ومن ثم – واحلال كذلك 
املاثل يخ�صع ملا كان �صارياً من لوائح وقرارات اأثناء  الرتخي�ص  طلب  – فاإن 

تقدميه . 
رخ�ص  اإ�صدار  تنظيم  ب�صاأن   )1987/4( رقم  الوزاري  القرار  اإن  حيث  ومن 
اإن�صاء  �صخ�ص  لأي  يحق  “ ل   : اأن  على   )2( املادة  يف  ين�ص  واملناجم  املحاجر 
حمجر اأو مقلع اأو ت�صغيله اإل بعد احل�صول على ترخي�ص من املديرية العامة 
للمعادن وفقاً لالإجراءات املبينة يف هذا القرار “ . ويف املادة )4( على اأن : “ 
الإ�صكان  وزارة  موافقة  من  �صورة  طلبه  مع  يرفق  اأن  الرتخي�ص  طالب  على 
ووزارة التجارة وال�صناعة ووزارة البيئة وموارد املياه واأي جهة حكومية اأخرى 

ذات عالقة مبو�صوع الرتخي�ص “ . 
بوزارة  للمعادن  العامة  باملديرية  ناط  امل�صرع  – اأن  ذلك  مفاد  اإن  ومن حيث 
العقود  واإبرام  املحاجر  ا�صتغالل  وال�صناعة اخت�صا�ص الرتخي�ص يف  التجارة 
املتعلقة بها وفقاً ل�صلطتها التقديرية ، ومن ثم فهي ت�صتقل بتقدير منا�صبة 
اإ�صدار الرتخي�ص واإبرام العقود يف �صوء وزنها للظروف واملالب�صات املحيطة 
، ويكون قرارها يف هذا ال�صاأن �صحيحاً كلما كان الباعث عليه امل�صلحة العامة 

مرباأً من �صائبة خمالفة القانون واإ�صاءة ا�صتعمال ال�صلطة . 
للمخططات  الأرا�صي  تخ�صي�ص  الإ�صكان  وزارة  خول  امل�صرع  اإن  حيث  ومن 
ال�صكنية اأو لال�صتخدامات الأخرى ، واأتاح لها يف �صبيل ذلك �صلطة تقديرية 
وا�صعة يف اختيار اأف�صل ال�صبل لتلبية الحتياجات التنموية ، واأن رقابة املحكمة 
على اأعمال الوزارة يف هذا ال�صاأن اإمنا جتد حدها يف خمالفة القانون اأو اإ�صاءة 

ا�صتعمال ال�صلطة . 
ومن حيث اإن ق�صاء هذه املحكمة ا�صتقر على اأن القرار الإداري يجب اأن يقوم 
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على �صبب يربره من حيث الواقع والقانون واإل فقد اإحدى مقوماته ، ويخ�صع 
تقدير �صحة هذا ال�صبب من عدمه لرقابة املحكمة والتي لها اأن تتحقق من 
مطابقته اأو عدم مطابقته للقانون وذلك على �صوء النتيجة التي انتهى اإليها 
القرار ، فال بد اأن تكون هذه النتيجة م�صتمدة من اأ�صول موجودة مادية اأو 
خالف  للمحكمة  ات�صح  فاإذا   ، منها  �صائغاً  ا�صتخال�صاً  وم�صتخل�صة  قانونية 
م�صوباً  وكان  عليه  يقوم  اأن  ينبغي  الذي  القانوين  الأ�صا�ص  القرار  فقد  ذلك 

بعيب خمالفة القانون . 
فـي  – اأنـه  الأوراق  الثابت من  كـان  – وملـا  تقدم  ما  عـلى  بناًء  اإنه  ومن حيث 
عبداهلل  بن  حممد   / و�صريكه  امل�صتاأنف  تقدم   2004 اأكتوبر  �صهر  غ�صـون 
البو�صعيدي بطلب اإىل وزارة التجارة وال�صناعة للموافقة على اإقامة حمجر 
، وبتاريخ 2004/10/18 مت خماطبة  الفيا�ص  وك�صارة بولية قريات مبنطقة 
وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه )�صابقاً( باملوقع املقرتح ح�صب اخلارطة 
املرفقة على الإحداثيات ، وقد انتهت الدرا�صة البيئية اإىل عدم مالئمة املوقع 
من الناحية البيئية لوجود موانع مائية ، وعليه وبتاريخ 2004/12/14 خاطبت 
وزارة التجارة وال�صناعة كاًل من وزارة الإ�صكان ووزارة البيئية مبوقع اآخر وفق 
اإحداثيات جديدة بغر�ص اعتماد ر�صم م�صاحي للموقع وللدرا�صة من الناحية 
مانع  لديها  لي�ص  باأنه  البيئية  وزارة  اأفادت   2005/11/23 وبتاريخ   ، البيئية 
وبتاريخ   ، املحددة  الإحداثيات  وفق  امل�صروع  اإقامة  على  البيئية  الناحية  من 
2006/5/15 اأقادت وزارة الإ�صكان )امل�صتاأنف �صدها( باأنه قد مت معاينة املوقع 
وفق الإحداثيات املبينة باخلطاب ، وتبني اأنه ل توجد به اأي موانع تخطيطية 
املوافقة عليه من  ، حيث متت  امل�صاحي للموقع  الر�صم  اإعداد  ل�صتغالله ومت 
قبل اللجنة املحلية بالولية ، ومت تنازل �صريك امل�صتاأنف له عن حقه يف طلب 
بذلك  البيئة  وزارة  اأخطرت   2007/12/17 وبتاريخ  وعليه   ، والك�صارة  املحجر 
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املوافقة  �صدرت   2009/6/9 وبتاريخ  امل�صتاأنف  با�صم  البيئية  املوافقة  لت�صدر 
التجارة  وزارة  قبل  من  املحددة  لالإحداثيات  وفقاً  للم�صروع  املبدئية  البيئية 
وال�صناعة ، ومنذ ذاك التاريخ وامل�صتاأنف يتابع وزارة الإ�صكان لعتماد الر�صم 
البيئية  على  للموافقة  التحديد  اإجراءات  ل�صتكمال  امل�صروع  ملوقع  امل�صاحي 
ول�صت�صدار ترخي�ص املحجر والك�صارة من قبل وزارة التجارة وال�صناعة ، اإل 
اأن الوزارة امل�صتاأنف �صدها امتنعت عن اإ�صدار الر�صم امل�صاحي واعتماده دون 

مربر . 
الدعوى  امل�صتاأنف �صدها يف معر�ص ردها على  الإدارية  اإن اجلهة  ومن حيث 
اأمام الدائرة البتدائية اأفادت باأنها امتنعت عن اإ�صدار الر�صم امل�صاحي ملوقع 
املحجر والك�صارة ا�صتناداً اإىل اأن املوقع ل ي�صلح لقربه من المتداد للمخططات 
ال�صكنية ، واأن املوقع به بع�ص املوانع التخطيطية كمجاري الأودية وما �صابه 
ديوان  عن  �صادر  خطاب  اإليها  ورد   2009/11/9 بتاريخ  اأنه  عن  ف�صاًل  وذلك 
ال�صامية ملولنا ح�صرة �صاحب اجلاللة  الأوامر  اأن  ال�صلطاين يفيد  البالط 
ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه – يق�صي با�صرتاط اأخد 
املوافقة الأمنية على منح ت�صاريح الك�صارات ب�صكل عام  من املكتب ال�صلطاين 
قبل ا�صتكمال الطلبات من اجلهات املخت�صة ، وعلى �صوء ذلك مت اإيقاف البت 
 ، امل�صتاأنف  طلب  ومنها  والك�صارات  املحاجر  باإقامة  املتعلقة  الطلبات  كافة  يف 

وذلك حلني حتديد الآلية التي على اأ�صا�ص يتم النظر يف هذه الطلبات . 
امتناعها  الإدارة يف  اإليه جهة  ارتكنت  الذي  الأول  ال�صبب  اإنه عن  ومن حيث 
املخططات  امتداد  يف  وقوعه  وهو  امل�صروع  ملوقع  امل�صاحي  الر�صم  اإ�صدار  عن 
ال�صكنية ولوجود موانع مائية به ، يدح�صه ما ورد بخطابها اإىل وزارة التجارة 
اأي  وجود  عدم  لها  وتبني  املوقع  عاينت  باأنها   2006/5/15 املوؤرخ  وال�صناعة 
موانع تخطيطية ل�صتغالله واأنها اأعدت ر�صماً م�صاحياً للموقع متت املوافقة 
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اأن  عن  ف�صاًلُ  هذا  ـ  بالولية  الأرا�صي  ل�صوؤون  املحلية  اللجنة  قبل  من  عليه 
متعلقاً  كان  الطعني  قرارها  به  لتربر  الإدارة  جهة  �صاقته  الذي  ال�صبب  هذا 
– كما اأن  مبوقع اآخر للم�صروع باإحداثيات مغايرة – على النحو املبني �صلفاً 
اإ�صدار  ال�صبب الثاين التي ذكرته جهة الإدارة ل ي�صلح  �صبباً لمتناعها عن 
الر�صم امل�صاحي ملوقع امل�صروع ، كون اإ�صدار ر�صم م�صاحي ل يعني باأي حال من 
الأحوال ح�صول امل�صتاأنف على الرتخي�ص باإقامة املحجر والك�صارة من وزارة 
– والتي مبقدورها المتناع  – اجلهة املناحة للرتخي�ص  التجارة وال�صناعة 
املوافقة  اأخذ  يتم  اأن  اإىل  ال�صتغالل  عقد  توقيع  اأو  الرتخي�ص  اإ�صدار  عن 
�صاحب  ح�صرة  ملولنا  ال�صامية  لالأوامر  وفقاً  امل�صروع  اإقامة  على  الأمنية 
– ومن ثم  – حفظه اهلل ورعاه  املعظم  �صعيد  ال�صلطان قابو�ص بن  اجلاللة 
كذلك – ما كان لوزارة الإ�صكان )امل�صتاأنف �صدها( اأن تتذرع بهذا  – واحلال 
ال�صبب لإ�صفاء امل�صروعية على قرارها ال�صلبي املطعون فيه ، وعليه تكون جهة 
املطعون  قرارها  ويكون   ، القانون  اأحكام  عن  ال�صبيل  �صواء  تنكبت  قد  الإدارة 
فيه غري قائم على �صببه خمالفاً ل�صحيح القانون ، الأمر الذي ي�صم قرارها 

املطعون فيه بعدم امل�صروعية مما ي�صتوجب الق�صاء بعدم �صحته . 

يف  اخطاأ  قد  فيكون   ، مغايرة  نتيجة  اإىل  انتهى  امل�صتاأنف  احلكم  اإن  وحيث 
بعدم �صحة القرار  اإلغاءه والق�صاء جمدداً  تطبيق القانون ، مما يتعني معه 
هذا  يف  باملحكمة  يجدر  واإذ   . اآثار  من  ذلك  على  يرتتب  ما  مع  فيه  املطعون 
املقام – التنويه – على اأنه لي�ص من مقت�صى تنفيذ ق�صاءها املتقدم اأن يتم 
منح امل�صتاأنف ترخي�ص باإقامة املحجر والك�صارة ، واإمنا يقف حدود هذا احلكم 
عند �صرورة ا�صتكمال اإجراءات اإ�صدار الر�صم امل�صاحي ، واإنه يتعني على اجلهة 
طلب  ا�صتيفاء  من  تتحقق  اأن  وال�صناعة(  التجارة  )وزارة  للرتخي�ص  املانحة 
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فيها  مبا  للرتخي�ص  اإ�صدارها  قبل  املطلوبة  ال�صرتاطات  لكافة  امل�صتاأنف 
املوافقة الأمنية . 

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم 407 ل�سنة  11  ق . �ص 
ال�سادر بجل�سة 2011/6/13 ، مج �سنة 2010-2011 �ص431(

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

المادة )12( ، )13(

قرار اإداري ــ �َسببه ــ حدود الرقابة الق�سائية على �سبب القرار:

اإن قانون التعدين ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم )2003/27( ين�ص  وحيث 
يف املادة )12( على اأن: » تراعي الأحكام املتعلقة بالإدارة البيئية وحماية موارد 
املياه واملواقع الأثرية وا�صتخدام املتفجرات لأغرا�ص التعـدين عند منح امتياز 
اأو ترخي�ص التعدين ............... » . ويف املادة )13( على اأن:« يجب التن�صيق 
والثقافة  الرتاث  ووزارة  املياه  وموارد  والبيئة  الإقليمية  البلديات  وزارة  بني 
والت�صالت  النقل  ووزارة  واملياه  والكهرباء  الإ�صكان  ووزارة  الداخلية  ووزارة 
اإ�صافة اإىل �صرطة عمان ال�صلطانية فيما يتعلق  وغريها من الوزارات املعنية 

بالآتي :
تاأثر عمليات التنقيب والتعدين على الإدارة البيئية واملواقع الأثرية .

اإن�صاء املناطق املحمية والآمنة املن�صو�ص عليها يف قانون حماية البيئة ومكافحة 
التلوث اأو اتخاذ التدابري الالزمة حلماية موارد املياه اأو ا�صتخدام املتفجرات 

التي توؤثر على عمليات التنقيب اأو التعدين » . 
ويف املادة )15( على اأن : » حتدد الالئحة التنفيذية الآتي : 1- ................ . 
2- اأنواع تراخي�ص التعدين و�صروط احل�صول عليها ومدتها وحتديد وو�صف 
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التعدين   املنطقة املمنوحة واإجراءات جتديد الرتاخي�ص وامتيازات  وم�صاحة 
 .  ........................

وحيث اإن الالئحة التنفيذية لقانون التعدين وال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 
)2010/77( تن�ص يف املادة )29( على اأن : » يقدم طلب احل�صول على ترخي�ص 
التعدين اإىل املديرية على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغر�ص بعد تدوين 

بياناته مرفقاً به امل�صتندات الآتية :
 ............................... . 8- ا�صتيفاء ال�صرتاطات املحددة من قبل وزارات 
الرتاث والثقافة والبيئة وال�صوؤون املناخية والبلديات الإقليمية وموارد املياه 
 .   .................. املديرية  حتددها  التي  احلكومية  اجلهات  من  وغريها   ،
ويف املادة )30( على اأن : » ........................ ومينح الرتخي�ص بقرار من 
املدير ويف حالة الرف�ص يجب اأن يكون القرار م�صبباً ........................  . 
اأن : » تكون مدة ترخي�ص التعدين )5( خم�ص �صنوات  املـادة )32( عـلـى  وفـي 
ال�صتثمار  وحجم  ا�صتغالله  املراد  اخلام  لكمية  وفقاً  �صنوياً  جتديده  يتم 
املايل ............... » . ويف املادة )34( على : » يكون جتديد الرتخي�ص وفقاً 

لالإجراءات الآتية : ..................
اأن يكون قرار   4- يف حالة رف�ص املديرية املوافقة على طلب التجديد يجب 
الرف�ص م�صبباً ................  . ويف املادة )66( على اأن » يلتزم �صاحب امتياز 

اأو ترخي�ص التعدين بال�صوابط التالية : 
 . ...........................

وقنوات  والفالج   ............... واخلا�صة  العامة  باملواقع  الإ�صرار  عدم   -2
الـري وال�صـدود وجمـاري الأوديـة فـي الـمنطقة حمل الرتخي�ص . 

 .  .................... -3
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امل�صرع  – اأن  املحكمة  ق�صاء  عليه  جرى  ما  �صوء  – يف  ذلك  مفاد  اإن  وحيث 
�صلطة الرتخي�ص  للمعادن(  العامة  التجارة وال�صناعة )املديرية  بوزارة  ناط 
يف ا�صتغالل املحاجر واإبرام العقود املتعلقة بها وفقاً ل�صروط و�صوابط معينة 
يتعلق  املعنية خا�صة فيما  ا�صتيفاء موافقات اجلهات احلكومية  منها �صرورة 
بالنواحي البيئية والثقافية والأثرية وموارد املياه والأمن وال�صالمة وغريها 
من اجلوانب على اأنه ولئن كان الأ�صل العام هو اأن ت�صتقل الوزارة املعنية بتقدير 
منا�صبة اإ�صدار ترخي�ص املحجر اأو جتديده يف �صوء ظروف ومالب�صات احلالة 
املعرو�صة عليها اإل اأن هذه ال�صلطة التقديرية لي�صت مطلقة اإمنا يحدها اأن 
يكون الباعث عليها امل�صلحة العامة مربءة من �صائبة خمالفة القانون واإ�صاءة 

ا�صتعمال ال�صلطة . 
وحيث اإن ق�صاء املحكمة ا�صتقر علي اأن الرقابة الق�صائية على مدى م�صروعية 
القرارات الإدارية التي ت�صدرها اجلهات الإدارية جتد حدها الطبيعي يف رقابة 
الأ�صباب التي دفعت اجلهة الإدارية اإىل اإ�صدارها مما ي�صتلزم مراجعة وبحث 
احلالة القانونية ال�صابقة على اإ�صدار القرار املطعون فيه و�صنده من الواقع 

والقانون . 
التجارة  وزارة  اأن  وامل�صتندات  الأوراق  من  البني  واأن  ذلك  كان  ملا  اإنه  وحيث 
برف�ص  فيهما  املطعون  قراريها  �صببت  الثانية  �صدها  امل�صتاأنف  وال�صناعة 
الكائن  املحجر  ل�صتغالل  امل�صتاأنفة  لل�صركة  التعديني  الرتخي�ص  جتديد 
لها  الرتخي�ص  وبرف�ص  �صحار  بولية  اجلزي  بوادي  برغا  حوراء  مبنطقة 
باإقامة الك�صارة مبنطقة املحجر بناًء على عدم موافقة وزارة البلديات الإقليمية 
املعاينة  من  لها  تك�صف  ملا  ال�صاأن  هذا  يف  ال�صركة  طلبي  على  املياه  وموارد 
امليدانية للموقع بتاريخ 2007/6/5 اأن املحجر واملوقع املقرتح للك�صارة يقعان 
ال�صد مب�صافة  التغذية اجلوفية بوادي اجلزي ويف حو�ص ت�صريف  اأعلى �صد 
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�صيكون  والك�صارة  املحجر  ن�صاط  وان  التوايل  على  كم(   3 ر   5  ( و  كم(  ر1   5(
بالنظر  م�صتقباًل  اجلوفية  التغذية  �صد  كفاءة  على  مبا�صرة  �صلبي  تاأُثري  له 
املواد يف املجرى الرئي�صي  اإىل كميات الطمى التي �صتخلفها عمليات جتريف 
للوادي وكذلك �صيكون هناك تاأثري على �صالمة بناء ال�صد من عمليات تفجري 
لتاأهيله  لل�صد  م�صتقبلية  تو�صعة  هناك  �صتكون  واأنه  املحجر  مبوقع  ال�صخور 
املحجر  ت�صغيل  على  املوافقة  واأن  احلماية  م�صتوى  اإىل  التغذية  م�صتوى  من 

والك�صارة باملوقع يتعار�ص مع ذلك . 
املياه من  الإقليمية وموارد  البلديات  وزارة  اأبدته  ما  اإىل  وبالنظر  اإنه  وحيث 
اأ�صباب تربر بها عدم موافقتها على ت�صغيل املحجر واإقامة الك�صارة والتي ت�صب 
جميعها يف اإطار القيام بواجبها يف املحافظة على املياه اجلوفية و�صالمة �صد 
التغذية بوادي اجلزي واإبعاد اأي تاأثرات قد حتد من م�صتوى كفاءته اأو �صالمة 
جتديد  برف�ص  الإدارة  اجلهة  قرار  – فاإن  كذلك  – واحلال  ثم  ومن  بناءه 
على  قائماً  يغدو  الك�صارة  باإقامة  والرتخي�ص  للمحجر  التعديني  الرتخي�ص 
�صند �صحيح من الواقع والقانون م�صتهدفاً امل�صلحة العامة وي�صحى الطعن 
عليه خليقاً بالرف�ص ل �صيما واأن مدة الرتخي�ص التعديني خم�ص �صنوات كحد 

اأق�صى واأن جتدديه �صلطة جوازيه جلهة الإدارة .
وحيث اإن الرتخي�ص التعديني ال�صادر لل�صركة انتهت مدته وعليه فال ترثيب 
على جهة الإدارة اإن هي ا�صتعملت �صلطتها يف عدم التجديد يف �صوء امل�صلحة 

العامة .
وحيث اإن احلكم املطعون فيه انتهى اإىل ذات النتيجة فاإنه يكون قد �صدر متفقاً 
و�صحيح حكم القانون متعيناً تاأييده حمموًل على اأ�صبابه وعلى الأ�صباب التي 

�صطرها هذا احلكم ورف�ص الطعن عليه .

)حكم محكمة الق�ساء الإدارى فى الإ�ستئناف رقم 55 ل�سنة 12 ق.�ص ال�سادر 
بجل�سة 2012/3/5م ، مج 2012/2011 �ص276 (





قانون 
نظام التنظيم 

الصناعي الموحد  
لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج





المبادئ الصادرة عن أحكام 
محكمة القضاء اإلداري

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�صاأن هذا القانون
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تراخي�ص اإدارية – تراخي�ص اإن�ساء الم�سانع – �سلطة الإدارة فى الترخي�ص 
باإن�ساء الم�سانع مقيدة بذكر اأ�سباب الرف�ص :

ي�صتفاد من قانون تنظيم وت�صجيع ال�صناعة ال�صادر باملر�صوم ال�صلطانى رقم 
على  حر�ص  امل�صرع  اأن   ، رقم)89/80(  ال�صلطانى  باملر�صوم  واملعدل   )79/1(
تنظيم الن�صاط ال�صناعى ، واأ�صند لوزارة التجارة وال�صناعة �صالحية الإ�صراف 
عليه و�صلطة تقدير زمان ومكان الرتخي�ص باإن�صاء خمتلف امل�صانع ، ومل يقيد 
ي�صدر من  قرار  كل  فى  الأ�صباب  ذكر  بواجب  ال  التقديرى هذا  اإخت�صا�صها 

جانبها برف�ص ترخي�ص ن�صاط �صناعى ما .

 ) حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم  129 ل�سنة 7  ق . �ص 
ال�سادر بجل�سة 2008/2/4 ، مج �سنة 2007-2008 �ص 331 (  

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





الفتاوى الصادرة عن وزارة 
الشؤون القانونية 

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�صاأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )19(

الفتوى الأوىل :

وت�صجيع  تنظيم  قانون  من   )  19  ( املادة  من   )  2  ( البند  اأن  ونفيد 
ال�صناعة لعام 78 ، ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم ) 79/1 ( ، كان ين�ص قبل 
التجارة  لوزير  يجوز   « اأنه  على   )  89/  80( رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  تعديله 
اأو جزئيا من  وال�صناعة بناء على تو�صية جلنة تنمية ال�صناعة الإعفاء كليا 

دفع الر�صوم اجلمركية على الواردات الآتية : 

فرتة  اأثناء  ال�صناعية  املن�صاأة  اإليها  حتتاج  التي  واملعدات  الآلت  اأ(   (
الإن�صاء اأو التو�صعة. 

) ب( املواد الأولية والب�صائع ن�صف امل�صنوعة التي حتتاج اإليها املن�صاأة 
لأغرا�صها الإنتاجية » .

كان جوازيا  املذكور  الإعفاء  اأن  الن�ص  والبني من �صريح عبارة هذا   
عنه  الإف�صاح  ي�صتلزم  مما  مالئما  يراه  ملا  وفقا  وال�صناعة  التجارة  لوزير 
مبوجب قرار وزاري يف كل حالة على حده ويكون هذا القرار هو املن�صئ حلالة 
الإعفاء من الر�صوم اجلمركية باعتباره قائما على ال�صلطة التقديرية لوزير 

التجارة وال�صناعة املخولة له مبقت�صى املادة ) 19 ( امل�صار اإليها .

�ص  ت  رقم  الكتاب  مبوجب  وال�صناعة  التجارة  وزارة  ارتاأت  ثم   
تنظيم  قانون  مواد  بع�ص  تعديل  اإجراء   89/3/29 بتاريخ   2252/89/101/
املادة ) 19 ( املذكورة واأف�صحت  اإليه ومنها  امل�صار  وت�صجيع ال�صناعة لعام 87 
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عن موجبات هذا التعديل فبينت اأنه لتب�صيط وتي�صري اإجراءات اإعفاء املن�صاآت 
وقطع  واملعدات  الآلت  من  الواردات  على  اجلمركية  الر�صوم  من  ال�صناعية 
طلبات  اإجناز  �صرعة  على  ي�صاعد  مما  لالإنتاج  الالزمة  الأولية  واملواد  الغيار 
طلباتهم  درا�صة  تاأخري  من  العالقة  اأ�صحاب  ت�صرر  وعدم  اجلمركي  الإعفاء 
، ومن ثم �صدر املر�صوم ال�صلطاين رقم ) 89/80( باإجراء تعديالت يف قانون 
تنظيم وت�صجيع ال�صناعة لعام 87 ، وعمل به اعتبارا من تاريخ ن�صره يف اجلريدة 
الر�صمية يف 89/9/16 وجاءت املادة )19( منه تن�ص يف البند ) اأول( منها على 
ال�صناعة منح  راأى جلنة تنمية  اأخذ  التجارة وال�صناعة بعد  اأنه يجوز لوزير 
 الإعفاءات املن�صو�ص عليها يف فقرات البند ) اأول ( املذكور ، يف حني ين�ص البند
) ثانيا ( منها على اأن » تعفى املن�صاآت ال�صناعية املرخ�ص لها اأو امل�صجلة كليا اأو 

جزئيا من الر�صوم اجلمركية على الواردات التالية : 

الإن�صاء -  فرتة  اأثناء  اإليها  حتتاج  التي  الغيار  وقطع  واملعدات  الآلت 
على  احل�صول  بعد  وذلك  التقنية  حتديث  اأو  الإحالل  اأو  التو�صع  اأو 

الرتخي�ص ال�صناعي بذلك . 

املن�صاأة -  اإليها  حتتاج  التي  امل�صنوعة  ن�صف  والب�صائع  الأولية  املواد 
ويجوز   ، ال�صناعي  الت�صجيل  بعد  �صنوات  خم�ص  ملدة  الإنتاج  لأغرا�ص 
لوزير التجارة وال�صناعة بناء على تو�صية مدير عام ال�صناعة مد هذا 

الإعفاء ملدد اأخرى .

من  اإعفاوؤها  يتم  التي  الواردات  لل�صناعة  العامة  املديرية  وحتدد 
التي تقرتحها جلنة  العامة  وال�صيا�صات  الأ�ص�ص  بناء على  الر�صوم اجلمركية 

تنمية ال�صناعة. 
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وقطع  واملعدات  الآلت  بقوائم  للجمارك  العامة  املديرية  باإخطار  تقوم  كما 
الغيار واملواد 

الب�صائع  الإعفاء وكذلك  بها  التي ي�صدر  امل�صنوعة  والب�صائع ن�صف  الأولية 
امل�صتوردة امل�صابهة للمنتجات املحلية التي يراد حمايتها » . 

وفى �صوء الأعمال التح�صريية لهذا التعديل وما جاء ب�صريح عبارة 
البند ) ثانيا ( مقارنة بعبارة البند ) اأول ( على النحو ال�صابق بيانه ، فاإنه ل 
ريب يف اأن الإعفاء اجلمركي املن�صو�ص عليه يف الفقرة )اأ( من البند ) ثانيا ( 
، وكذلك الإعفاء اجلمركي املن�صو�ص عليه يف الفقرة )ب ( من البند )ثانيا ( 
عن ال�صنوات اخلم�ص الأوىل التالية للت�صجيل ال�صناعي ، اأ�صحى اإعفاء وجوبيا 
اإىل �صدور قرار وزاري يف كل  القانون مبا�صرة فال يحتاج  م�صتمدا من ن�ص 
حالة على حده كما كان الو�صع قبل هذا التعديل وقد بني الن�ص املعدل كيفية 
املديرية  اأن حتدد  ال�صريح على  بالن�ص  ، وذلك  تنفيذ هذا الإعفاء الوجوبي 
اإعفاوؤها من الر�صوم اجلمركية بناء على  العامة لل�صناعة الواردات التي يتم 
تقوم  كما   ، ال�صناعة  تنمية  جلنة  تقرتحها  التي  العامة  وال�صيا�صات  الأ�ص�ص 
باإخطار املديرية العامة للجمارك بقوائم الآلت واملعدات وقطع الغيار واملواد 

الأولية والب�صائع ن�صف امل�صنوعة التي ي�صدر بها الإعفاء .

اأو  كليا  يكون  الوجوبي  الإعفاء  هذا  اأن  على  ذلكالن�ص  من  يغري  ول 
الن�ص  موروثات  من  هي  العبارة  هذه  اأن  عن  النظر  بقطع  اأنه  ذلك  جزئيا 
القدمي قبل تعديله، فاإن ال�صتناد اإليها للقول باأنها ت�صتلزم �صدور قرار وزاري 
يف كل حالة على حده يحدد ما اإذا كان هذا الإعفاء كليا اأو جزئيا يفرغ الن�ص 
اإعفاء  امل�صرع ال�صريحة القاطعة يف جعله  اإرادة  املعدل من م�صمونه وي�صادم 
وجوبيا م�صتمدا من القانون مبا�صرة دون ثمة حاجة اإىل �صدور قرار وزاري يف 
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كل حالة على حدة ، مما ي�صوغ معه قانونا اعتبار تلك العبارة زائدة ملجاوزتها 
ق�صد امل�صرع من هذا التعديل فال يعتد بها يف ا�صتبانة حكمه ، يقطع بذلك 
اأن العمل يجرى منذ عام 89 وحتى الآن على جعل هذا الإعفاء كليا يف جميع 
احلالت ، ح�صبما هو م�صتفاد بو�صوح من �صرح الوزارة املخت�صة للمو�صوع ، مبا 

ل يدع جمال لل�صك يف اعتبار تلك العبارة زائدة فال يعتد بها .

من  خري  الكالم  اإعمال  واأن  مق�صودة  العبارة  هذه  اأن  قيل  اإذا  وحتى 
الإعفاء  لهذا  العملي  التطبيق  العبارة جمال يف  لهذه  اأن  وبافرتا�ص  اإهماله 
ن�ص  من  م�صتمدا  وجوبيا  اإعفاء  كونه  من  �صيئا  يغري  ل  بها  العتداد  فاإن 
القانون مبا�صرة ول حاجة فيه اإىل �صدور قرار وزاري يف كل حالة على حدة 
يبني ما اإذا كان الإعفاء كليا اأو جزئيا ، ذلك اأن موؤدى هذه العبارة هو اأن تبني 
املديرية العامة لل�صناعة ، بناء على الأ�ص�ص وال�صيا�صات العامة التي تقرتحها 
جلنة تنمية ال�صناعية ، ن�صبة هذا الإعفاء يف القوائم التي تعدها لهذا الغر�ص 
، فاإذا كان الإعفاء كليا بينت اأن ن�صبته هي )100%( واإذا كان جزئيا بينت ن�صبته 
والب�صائع  الأولية  واملواد  الغيار  وقطع  واملعدات  الآلت  قرين  وذلك  املئوية 
ن�صف امل�صنوعة املبنية بالقوائم التي تعد لهذا الغر�ص وتر�صل اإىل اجلمارك 
اإعمال   ، ، دون حاجة لأي قرار وزاري ي�صدر يف هذا ال�صدد  للعمل مبوجبها 

ل�صريح ن�ص هذا التعديل ، وحتقيقا لإرادة امل�صرع من اإ�صداره .

باملديرية  ناط  قد  امل�صرع  كان  اإذا  ال�صدداأنه  هذا  يف  القول  وجممل 
العامة لل�صناعة حتديد قوائم ال�صلع املعفاة فاإنه يكون يف ذات الوقت قد ناط 
بها حتديد ما اإذا كانت هذه ال�صلع معفاة كليا اأو جزئيا على النحو ال�صابق بيانه 

واإذا ا�صتبان ذلك فاإنه ل جمال لإعمال حكم املادة ) 81 مكررا ( من 
ال�صاأن والتي تقت�صر جمال تطبيقها على الإعفاءات  قانون اجلمارك يف هذا 
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اجلوازية املقررة قانونا ، ومن ثم فال موجب قانونا ل�صدور قرار بهذا الإعفاء 
امل�صرف  الوزير  ثم من  والقت�صادية  املالية  لل�صوؤون  الوزراء  رئي�ص  نائب  من 
على وزارة املالية اإل بالن�صبة اإىل جتديد الإعفاء املن�صو�ص عليه يف الفقرة ) ب 
( من البند ) ثانيا ( من املادة ) 19( وذلك بعد انتهاء ال�صنوات اخلم�ص الأوىل 
التالية للت�صجيل ال�صناعي ، وهى ال�صنوات املعفاة بقوة القانون ، ح�صبما �صبق 

بيانه .

وبالبناء على ما تقدم نخل�ص اإىل الآتي: 

1 – تطبيق الإعفاء اجلمركي املن�صو�ص عليه يف الفقرتني )اأ( و)ب( 
من البند ) ثانيا ( من املادة ) 19 ( من قانون تنظيم وت�صجيع ال�صناعة امل�صار 
اإليه يتم بقوة القانون دون حاجة اإىل �صدور قرار وزاري به ، على النحو املبني 

بالأ�صباب .

2 – جتديد الإعفاء املن�صو�ص عليه بالفقرة ) ب ( من البند ) ثانيا ( 
من املادة )19 ( املذكورة بعد انتهاء ال�صنوات اخلم�ص الأوىل التالية للت�صجيل 
املالية  وزارة  على  امل�صرف  الوزير  من  بقرار  يتم  الذي  وحده  هو   ، ال�صناعي 
باملر�صوم  امل�صافة   ، اجلمارك  قانون  من   ) مكررا   81( املادة  باأحكام  عمال   ،
ال�صلطاين رقم )94/92 ( واملادة )5 مكررا ( من القانون املايل ، امل�صافة باملر�صوم 
ال�صلطاين رقم )95/6 ( واملادة )1( من املر�صوم ال�صلطاين رقم )96/83 ( يف 
لل�صوؤون  الوزراء  رئي�ص  لنائب  املقررة  الخت�صا�صات  مبمار�صة  التكليف  �صاأن 

املالية والقت�صادية .

) فتوى و �ص ق رقم / م و /97/443/1/9م بتاريخ 1997/4/21م ( 

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

املادة ) 19 ( من قانون تنظيم وت�صجيع ال�صناعة لعام 1978 ال�صادر 
ال�صلطاين رقم 80 / 89  باملر�صوم  1 / 79 م�صتبدلة  ال�صلطاين رقم  باملر�صوم 

تن�ص على اأنه : 

تنمية  جلنة  راأى  اأخذ  بعد  وال�صناعة  التجارة  لوزير  يجوز   : اأول 
ال�صناعة :

اأ - ..........              ب - .............

ثانيا : تعفى املن�صاآت ال�صناعية املرخ�ص لها اأو امل�صجلة ، كليا اأو جزئيا 
من الر�صوم اجلمركية على الواردات التالية :

  اأ ـ الآلت واملعدات وقطع الغيار التي حتتاج اإليها اأثناء فرتة الإن�صاء 
اأو التو�صع اأو الإحالل اأو حتديث التقنية وذلك بعد احل�صول على الرتخي�ص 

ال�صناعي بذلك .

  ب ـ املواد الأولية والب�صائع ن�صف امل�صنوعة التي حتتاج اإليها املن�صاأة 
لأغرا�ص الإنتاج ملدة خم�ص �صنوات بعد الت�صجيل ال�صناعي . 

ويجوز لوزير التجارة وال�صناعة بناء على تو�صية مدير عام ال�صناعة 
مد هذا الإعفاء ملدد اأخرى . 

من  اإعفاوؤها  يتم  التي  الواردات  لل�صناعة  العامة  املديرية  وحتدد 
التي تقرتحها جلنة  العامة  وال�صيا�صات  الأ�ص�ص  بناء على  الر�صوم اجلمركية 

تنمية ال�صناعة ................ .................
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�صوابط  ب�صاأن   97  /  79 رقم  الوزاري  القرار  من   )  1  ( املادة  وتن�ص 
واإجراءات جتديد الإعفاء اجلمركي للمواد الأولية والب�صائع ن�صف امل�صنوعة 
الإعفاء  لتجديد  العامة  ال�صوابط   : اأن  على  ال�صناعية  للمن�صاآت  الالزمة 

اجلمركي :

يكون جتديد الإعفاء اجلمركي املن�صو�ص عليه فى املادة 19 ثانيا ) ب 
( من قانون تنظيم وت�صجيع ال�صناعة امل�صار اإليه وفقا ملا يلي :

........................... - 2              ....................... - 1

وتن�ص املادة ) 2 ( على اأن : �صوابط التجديد من حيث مدة الإعفاء 
ون�صبته املئوية : 

  يكون جتديد الإعفاء للمواد الأولية والب�صائع ن�صف امل�صنوعة التي ت�صتوردها 
املن�صاآت ال�صناعية لأغرا�ص الإنتاج وفقا للمدد والن�صب املئوية الآتية : 

يكون  الإ�صرتاتيجية  و�صبه  الإ�صرتاتيجية  ال�صناعية  للمن�صاآت  – بالن�صبة   1
التجديد وفقا ملا يلي :

اأ – ملدة خم�ص �صنوات تبداأ من اليوم التايل لتاريخ انتهاء مدة الإعفاء الوجوبى 
وبن�صبة

100 % من الر�صوم اجلمركية .

مدة  انتهاء  لتاريخ  التايل  اليوم  من  تبداأ  �صنوات  خم�ص  جتاوز  ل  – ملدة  ب 
الإعفاء ال�صابق وبن�صبة 75 % من الر�صوم اجلمركية .

الإعفاء  جتديد  يكون  الإ�صرتاتيجية  غري  ال�صناعية  للمن�صاآت  – بالن�صبة   2
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وفقا ملا يلي :

اأ – ملدة خم�ص �صنوات تبداأ من اليوم التايل لتاريخ انتهاء مدة الإعفاء الوجوبى 
وبن�صبة 75 % من الر�صوم اجلمركية . 

انتهاء  التايل لتاريخ  اليوم  اأخرى تبداأ من  – ملدة ل جتاوز خم�ص �صنوات  ب 
فرتة الإعفاء ال�صابق وبن�صبة 50 % من الر�صوم اجلمركية . 

وتن�ص املادة )10( من القرار الوزاري رقم 89/80 ب�صاأن حتديد �صوابط 
واإجراءات الإعفاء ال�صريبي واجلمركي مل�صروعات ال�صتثمار الأجنبي على اأن » 

�صوابط واإجراءات جتديد الإعفاء اجلمركي :

ن�صف  والب�صائع  الأولية  للمواد  اجلمركي  الإعفاء  جتديد  يكون 
من  املواد  لأحكام  وفقا  الإنتاج  لأغرا�ص  امل�صروع  اإليها  يحتاج  التي  امل�صنوعة 

اأرقام ) 1 ( اإىل ) 8 ( من القرار الوزاري رقم 79 / 97 امل�صار اإليه .

وتطبق هذه الأحكام بالن�صبة للم�صروع الأ�صلي اأو م�صروع التو�صع فى 
حالة اإ�صافة اأ�صول راأ�صمالية ثابتة جديدة اأو فى حالة اإن�صاء وحدة اأو م�صنع 

جديد .

وامل�صتفاد مما تقدم اأن املن�صاآت ال�صناعية املرخ�ص لها اأو امل�صجلة تعفى 
كليا من الر�صوم اجلمركية امل�صتحقة على ما ت�صتورده من مواد اأولية وب�صائع 
بداية  تاريخ  �صنوات من  ملدة خم�ص  اإنتاجها  ن�صف م�صنوعة لزمة لأغرا�ص 

الإنتاج وهو ما اأ�صماه القرار الوزاري رقم 79 / 97 بالإعفاء الوجوبى . 

وفقا  ـ  غريه  دون  املالية  وزارة  على  امل�صرف  للوزير  القانون  واأجاز 
 47  ( رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  املايل  القانون  ( من   15  ( املادة  حلكم 
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/ 98 ( ـ جتديد مدة الإعفاء من الر�صوم اجلمركية بن�صبة 100 % من الر�صوم 
اجلمركية امل�صتحقة على املواد الأولية والب�صائع ن�صف امل�صنوعة ملدة خم�ص 
�صنوات اأخرى اإذا كانت �صناعة ال�صركة اإ�صرتاتيجية اأو �صبه اإ�صرتاتيجية ، فاإذا 
كانت غري اإ�صرتاتيجية فاإنه يجوز للوزير امل�صرف على وزارة املالية جتديد مدة 
تالية لنتهاء  �صنوات  ملدة خم�ص   % 75 بن�صبة  الر�صوم اجلمركية  الإعفاء من 

مدة الإعفاء الوجوبى وجتديدها ملدة خم�ص �صنوات اأخرى بن�صبة 50 % .

ومن حيث اأن امل�صتقر عليه اأن القانون بوجه عام يحكم الوقائع واملراكز 
القانونية التي تتم حتت �صلطانه اأي فى الفرتة ما بني تاريخ العمل به واإلغائه 
ال�صابقة  القانونية  والت�صرفات  واملراكز  الوقائع  على  رجعى  باأثر  ي�صرى  ول 

عليه اإل بن�ص خا�ص .

الر�صمية  ن�صر باجلريدة  الوزاري رقم 79 / 97  القرار  اأن  ومن حيث 
وعمل به اعتبارا من 1 / 11 / 1997 فاإنه يتعني األ ميتد حكمه اإىل قبل هذا 
التاريخ بل ي�صرى على الوقائع واملراكز والت�صرفات القانونية التي متت منذ 

هذا التاريخ . 

وبالبناء على ما تقدم فاإن اإعمال الأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 
79 / 97 �صواء من حيث مدة الإعفاء من الر�صوم اجلمركية اأو ن�صبة الإعفاء 
على ما تقرر بالن�صبة اإىل ال�صركة...... و�صركة ......... من اإعفاءات جمركية 
�صابقة على تاريخ العمل باأحكام القرار الوزاري رقم 79 / 97 امل�صار اإليه يعنى 
اأنه ميتنع على  باأثر رجعى وهو غري جائز قانونا ، مبا مفاده  تطبيق القرار 
وزارة املالية امل�صا�ص بالإعفاءات اجلمركية التي تقررت لل�صركتني امل�صار اإليهما 
قبل 1 / 11 / 1997 واأنه يتعني اإعمال اأحكام القرارين الوزاريني رقمي 79 ، 80 
/ 97 على الإعفاءات اجلمركية التي تتقرر منذ �صريان اأحكام القرارين من 1 / 
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11 / 1997 ا�صتكمال للمدد التي يجوز للوزير امل�صرف على وزارة املالية جتديد 
الإعفاء خاللها وذلك بال�صوابط وفى حدود الن�صب الواردة بالقرار الوزاري 

رقم  79 / 97 .

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم جواز تطبيق اأحكام القرار الوزاري رقم 
97/79 على الإعفاءات اجلمركية التي تقررت لل�صركة .... و�صركة ..... قبل 
1997/11/1 تاريخ العمل بهذا القرار �صواء من حيث مدة الإعفاء اأو ن�صبته ، 
و�صريان اأحكام القرار رقم 79/ 97 امل�صار اإليه على ما يتقرر من اإعفاءات بعد 

تاريخ العمل به ا�صتكمال للمدد التي يجوز مد الإعفاء خاللها . 

 ) فتوى رقم و �ص ق / م و / م / 20 / 1 / 856/ 2000 فى 6 / 6 / 2000 م(

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

فتاوى المادة رقم )19/ 1 (

الفتوى الأوىل :

اإ�صارة اإىل ر�صالتكم ...................... والتى تطلبون فيها الراأى عن 
التاريخ الذى يبداأ فيه ح�صاب مدة اإعفاء ال�صركات التى يكون غر�صها الأ�صا�صي 
ال�صناعة ، من �صريبة الدخل وفقاأ للمر�صوم ال�صلطانى رقم 25 / 79 وما اإذا 
كانت تلك ال�صركات تخ�صع لهذا الإعفاء الوجوبى اأم لالإعفاء اجلوازى املقرر 

باملر�صوم ال�صلطانى رقم 1 / 79 ، اأود الإحاطة مبا يلي :

ت�صجيع  و  تنظيم  قانون  من   1  /  19 باملادة  املقرر  الإعفاء  اأن  1ـ    
يتعلق  فيما  ـ  نطاقاً  اأو�صع   79  /  1 رقم  ال�صلطانى  باملر�صوم  ال�صادر  ال�صناعة 
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بقطاع ال�صناعة ـ من الإعفاء املقرر باملر�صوم ال�صلطانى رقم 21 / 75 وذلك من 
وجهني اأولهما اأن الإعفاء الأول ي�صمل جميع ال�صرائب القائمة وقت �صدور 
القانون مبا فيها �صريبة الدخل اأو اأي �صريبة اأخرى قد تفر�ص فى امل�صتقبل 
بينما اأن الإعفاء وفقا للمر�صوم ال�صلطانى رقم 21 / 75 خا�ص ب�صريبة الدخل 
ال�صناعة  وت�صجيع  تنظيم  لقانون  وفقاأ  الإعفاء  اأن  الثاين  والوجه   ، وحدها 
ي�صمل جميع املن�صاآت ال�صناعية اأيا كانت �صورة امللكية، بينما الثاين قا�صر على 
ال�صركات التى يكون غر�صها الأ�صا�صي ال�صناعة ، و بناء عليه فاإنال�صركات التى 
يكون غر�صها الأ�صا�صي ال�صناعة ينطبق عليها الإعفاء بنوعيه . وطبيعي اأنه 
ملا كان الإعفاء املقرر باملر�صوم ال�صلطانى رقم 21 / 75 هو اإعفاء وجوبي ، فاإنه 
ل تظهر احلاجة اإىل تطبيق الإعفاء اجلوازى الذى يتوقف على �صدور قرار 

من وزير التجارة وال�صناعة  .

على اأنه ملا كانت املادة 19 / 1 من قانون تنظيم وت�صجيع ال�صناعة بعد 
تعديلها باملر�صوم ال�صلطانى رقم 80 / 89 قد جعلت مدة الإعفاء قابلة للتجديد 
فقد اأ�صبح تطبيق الإعفاء اجلوازى اأي�صا وارداً اإذا انتهت مدة الإعفاء الوجوبى 
وراأى وزير التجارة وال�صناعة ـ بناء على تو�صية جلنة ال�صناعة ـ اإ�صدار قرار 

بالتجديد .

2 ـ وفيما يتعلق بتاريخ تاأ�صي�ص ال�صركة الذى يبداأ منه ح�صاب �صنوات 
الإعفاء وفقا للمادة ) 3 ( من املر�صوم ال�صلطانى رقم 21 / 75 فاإن الأمر يختلف 
بح�صب نوع ال�صركة، فيما يتعلق ب�صركات الت�صامن والتو�صية يكونـ  كما ذهبت 
اإليه ر�صالة وزارة التجارة وال�صناعة التى اأ�صرمت اإليها ـ هو تاريخ حترير العقد 

اأو التاريخ الذى يحدده ال�صركاء فى العقد . 

وفيما يتعلق ب�صركات امل�صاهمة فاإن القرار الوزاري الذى اأ�صارت اإليه 
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الر�صالة �صالفة الإ�صارة هو تاريخ الرتخي�ص فى اإن�صاء ال�صركة ولي�ص بال�صرورة 
تاريخ التاأ�صي�ص ، وقد ن�صت املادة ) 69 ( من قانون ال�صركات التجارية على اأن 
توؤ�ص�ص ال�صركة نهائيا بت�صجيلها فى ال�صجل التجاري ، ومن ثم يكون تاريخ 
التاأ�صي�ص هو تاريخ الت�صجيل ، على اأنه اإذا ثبت قيام املوؤ�ص�صني بن�صاط ت�صتحق 
عليه ال�صريبة ، واعتمدت اجلمعية العامة التاأ�صي�صية ذلك وفقاأ للمادة )67 ( 
من القانون فيكون تاريخ ذلك الن�صاط هو تاريخ التاأ�صي�ص فى تطبيق املر�صوم 
ال�صلطانى رقم 21 / 75. ويعترب تاريخ القيد فى ال�صجل التجاري اأي�صا بالن�صبة 
لل�صركة املحدودة  امل�صوؤولية عماًل باملادة 140 من قانون ال�صركات التجارية ، 

هو تاريخ التاأ�صي�ص .

وترتيباً على ما تقدم فاإن القول باأن تاريخ تاأ�صي�ص ال�صركة فى تطبيق 
املر�صوم ال�صلطانى رقم 21 / 75 هو تاريخ بدء الإنتاج ، ل يتفق و�صحيح حكم 
القانون ، وفى هذا ال�صدد فاإن قوة الآمر املق�صي ل تثبت للحكم النهائي اإل 
فى نزاع يقوم بني اخل�صوم اأنف�صهم دون اأن تتغري �صفاتهم ويتعلق بذات احلق 
حماًل و�صبباً ومن ثم فاإن ق�صاء جلنة ال�صريبة الذى اأ�صرمت اإليه ل مينع دون 
مت�صك دائرة ال�صريبة بالتف�صري ال�صحيح للقانون على الوجه ال�صالف بيانه. 

) فتوى رقم : �ص ق / ت/ 20 / 1 / 607/ 90 فى 30 / 5 / 1990 (

---------------------
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فتاوى المادة رقم )19/ ثانيا (

الفتوى الأوىل :

ورداً على ذلك نفيد باأن املادة » 19 / ثانيٌا » من قانون تنظيم وت�صجيع 
ال�صناعة لعام 1978 ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 1 / 79 معدٌل باملر�صوم 
ال�صلطاين رقم » 80 / 89 » تن�ص على اأن » تعفى املن�صاآت ال�صناعية املرخ�ص لها 

اأو امل�صجلة كليا اأو جزئيا من الر�صوم اجلمركية على الواردات التالية :

التي  امل�صنوعة  ن�صف  والب�صائع  الأولية  املواد  ـ  ..............ب   - اأ 
حتتاج اإليها املن�صاآت لأغرا�ص الإنتاج ملدة خم�ص �صنوات بعد الت�صجيل ال�صناعي 

.........

من  اإعفاءها  يتم  التي  الواردات  لل�صناعة  العامة  املديرية  وحتدد 
التي تقرتحها جلنة  العامة  وال�صيا�صات  الأ�ص�ص  بناء على  الر�صوم اجلمركية 

تنمية ال�صناعة».

ومفاد ذلك اأن ما ت�صتورده املن�صاآت ال�صناعية املرخ�ص لها اأو امل�صجلة 
حتددها  التي  الواردات  بني  من  الإنتاج  لأغرا�ص  حتتاجها  اأولية  مواد  من 
املديرية العامة لل�صناعة بوزارة التجارة وال�صناعة ، يتمتع بالإعفاء الو جوبي 

من الر�صوم اجلمركية ملدة خم�ص �صنوات بعد تاريخ الت�صجيل ال�صناعي .

) فتوى ال�صوؤون القانونية رقم و �ص ق / م و/ 9/ 1/ 443 / 97م فى 21 
/ 4/ 1997م ( 

وملا كان املقرر قانونٌا اأن الواقعة املن�صئة للر�صوم اجلمركية » ال�صريبة 
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اجلمركية » على �صلعة اأو ب�صاعة معينة ، هي واقعة ورود ال�صلعة اأو الب�صاعة 
من اخلارج .

اجلمركية  والقرارات  واللوائح  القوانني  اأن  كذلك  املقرر  من  وكان   
 « اجلمركية  للر�صوم  املن�صئة  الواقعة  حتقق  اأو  الورود  تاريخ  فى  بها  املعمول 
مدى  حتديد  فى  غريها  دون  عليها  يعول  التي  هي   ،  « اجلمركية  ال�صريبة 
خ�صوع ال�صلعة اأو الب�صاعة للر�صوم اجلمركية » ال�صريبة اجلمركية » ومدى 
متتعها بالإعفاء منها ، وكان امل�صتفاد من كتاب طلب الراأي امل�صار اإليه اأن قائمة 
ا�صترياد  تاريخ  فى  بها  املعمول  اجلمركية  الر�صوم  من  املعفاة  الأولية  املواد 
ال�صركة العمانية ل�صناعة الأدوية للمواد الأولية امل�صتطلع الراأي فى �صاأنها مل 
تكن تت�صمن هذه املواد ، واإمنا اأ�صيفت اإليها مبوجب القرار رقم 125 / 92 فى 
تاريخ لحق لتحقق الواقعة املن�صئة لل�صريبة اجلمركية فى �صاأنها ، ومن ثم 
فاإن تلك املواد ل تتمتع بالإعفاء الوجوبى من الر�صوم اجلمركية » ال�صريبة 

اجلمركية » ، الذى تقرره املادة » 19 / ثانيٌا / ب » من القانون املذكور .

وبالنظر اإىل اأن الفقرة الثامنة من املادة » 11 » من النظام الأ�صا�صي 
يعفى  ل  باأن  تق�صى   «  96  /  101  « رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  للدولة 
اأحد من ال�صرائب العامة كلها اأو بع�صها اإل فى الأحوال املبينة فى القانون ، 
وهو ما ي�صرى على الر�صوم اجلمركية باعتبارها �صريبة عامة ، وبح�صبان اأن 
القانون خال من ن�ص يحدد الأحوال التي يجوز لوزارة املالية فيها الإعفاء من 
الر�صوم اجلمركية ـ وفقٌا ملا يق�صى به النظام الأ�صا�صي للدولة ـ على نحو ي�صمح 
لها بتقرير الإعفاء املطلوب فاإنه ل يجوز اإعفاء ال�صركة املعرو�صة حالتها من 

الر�صوم اجلمركية امل�صار اإليها .

اإعفاء ال�صركة العمانية ل�صناعة  اأنه ل يجوز  لذلك انتهى الراأي اإىل 
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الأدوية من الر�صوم اجلمركية امل�صتحقة على املواد الأولية امل�صتطلع الراأي فى 
�صاأنها .

) فتوى رقم و �ص ق / م و / 20 / 1 / 360 / 2000 فى 13 / 3 / 2000 (

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

فتاوى المادة رقم )81 مكررا (

الفتوى الأوىل :

بالإ�صارة اإىل الكتاب .......................... فى �صاأن اإبداء الراأى فى 
طلب وزارة التجارة وال�صناعة متديد الإعفاء اجلوازي من الر�صوم اجلمركية 
التى   لل�صوابط  وفقا  ال�صناعية  املن�صاآت  اإليها  حتتاج  التى  الأولية  املواد  على 

تقرتحها .

باملر�صوم  ال�صادر  ال�صناعة  وت�صجيع  تنظيم  قانون  اأن  الوزارة  تبدى 
ال�صلطانى رقم 79/1 معدل باملر�صوم ال�صلطانى رقم 89/80 ين�ص فى املادة ) 
19/ثانيا ( على اأنه » تعفى املن�صاآت ال�صناعية املرخ�ص لها اأو امل�صجلة كليا اأو 

جزئيا من الر�صوم اجلمركية على الواردات التالية :

اأ .... ب – املواد الأولية والب�صائع ن�صف امل�صنوعة التى حتتاج اإليها 
ويجوز  ال�صناعي،  الت�صجيل  بعد  �صنوات  خم�ص  ملدة  الإنتاج  لأغرا�ص  املن�صاآت 
لوزير التجارة وال�صناعة بناء على تو�صية مدير عام ال�صناعة مد هذا الإعفاء 

ملدد اأخرى...  » .
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 واأ�صبح الخت�صا�ص مبد هذا الإعفاء اجلمركي منوطا بنائب رئي�ص 
الوزراء لل�صوؤون املالية والقت�صادية ) ويتوىل اخت�صا�صه حاليا الوزير امل�صرف 
طبقا  وذلك  وال�صناعة،  التجارة  وزير  اقرتاح  على  وبناء   ) املالية  وزارة  على 
املر�صوم  مبوجب  اجلمارك  نظام  قانون  اإىل  امل�صافة  مكررا   81  ( املادة  حلكم 
ال�صلطانى رقم 94/92 ) كتاب ال�صوؤون القانونية اإىل وزير التجارة وال�صناعة 

فى 1995/4/8 ( .

واملالية  وال�صناعة  التجارة  وزارتي  قيام  لدى  اأنه  الوزارة  واأ�صافت 
بدرا�صة ال�صوابط املقرتحة لتحديد الإعفاء اجلمركي للمواد الأولية امل�صتوردة 
مبعرفة املن�صاآت ال�صناعية اقرتحت وزارة التجارة وال�صناعة الن�ص على جواز 
فى  التو�صع  حالة   : الأوىل  حالتني  فى  ال�صناعية  للمن�صاآت  الإعفاء  جتديد 
امل�صروعات القائمة، ويق�صد بالتو�صع اإن�صاء وحدت �صناعية جديدة اأو اإدخال 
منتجات جديدة اأو زيادة الإنتاج با�صتخدام نف�ص املواد الأولية، والثانية حالة 
ال�صناعية الت�صديرية باإعفائها من الر�صوم اجلمركية بن�صبة �صادرات ال�صركة 

الفعلية لإجمايل الإنتاج .

الإعفاء  مد  وال�صناعة  التجارة  وزارة  طلب  فى  الراأى  وت�صتطلعون 
اجلوازي فى هاتني احلالتني .

ونفيد اأن ال�صوؤون القانونية �صبق اأن انتهت فى كتابها اإىل معاىل وزير 
التجارة وال�صناعة بتاريخ 1995/4/8 اإىل اأن املر�صوم ال�صلطانى رقم 94/92 اأورد 
فى املادة ) 81 مكررا ( حكما جديدا بالن�صبة اإىل الإعفاء من الر�صوم اجلمركية 
فى  الوارد  الإعفاء  مد  فى  وال�صناعة  التجارة  وزير  اخت�صا�ص  اإلغاء  ت�صمن 
املادة ) 19/ ثانيا ( من املر�صوم ال�صلطانى رقم 79/1 معدل باملر�صوم ال�صلطانى 
رقم 89/80، واأيلولة هذا الخت�صا�ص اإىل نائب رئي�ص الوزراء لل�صوؤون املالية 
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الذى   ) املالية  املالية اخت�صا�صاته  امل�صرف على وزارة  والقت�صادية ) ويتوىل 
يكون له دون غريه  اإ�صدار القرارات مبد الإعفاء بناء على اقرتاح وزير التجارة 
وال�صناعة، ولأن مد الإعفاء ل يعدو اأن يكون اإعفاء فيخ�صع لالأحكام املنظمة 
ل�صوؤونه، وفى هذا املجال ل ترثيب على وزارة املالية فى و�صع �صوابط معينة 
ينيط  القانون  اأن  باعتبار  وال�صناعة  التجارة  وزارة  مع  بالتن�صيق  الإعفاء  ملد 
بها طلب مد الإعفاء ملدد اأخرى ، والأمر مرتوك لتقرير الوزارتني والتن�صيق 

بينهما فى اإقرار ال�صوابط ملد الإعفاء .

لذلك نخل�ص مما �صبق اإىل اأن لوزارة املالية التن�صيق مع وزارة التجارة 
وال�صناعية فى ال�صوابط التى تقرتحها ملد الإعفاء فى حدود ما تراه حمققا 
لل�صوابط  طبقا  الإعفاء  مد  قرار  املالية  وزارة  ت�صدر  واأن  العامة  للم�صلحة 

التى يتم التفاق عليها .

) فتوى رقم و �ص ق / م و / 20 / 1 / 379 / 96 فى 1996/4/2 م(

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





قانون 
الرقابة على المعادن 
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من عام 2000م اإىل 2012م
ب�صاأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )9(

الفتوى الأوىل :

فبالإ�صارة اإىل الكتاب رقم ........ املوؤرخ ....... فى �صاأن طلب الإفادة 
لدى  املحتجزة  الثمينة  املعادن  فى  الت�صرف  كيفية  حول  القانوين  بالراأي 

املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�ص بوزارة التجارة وال�صناعة .

اإليها  امل�صار  املديرية  لدى  يوجد  اأنه  فى  املو�صوع  وقائع  وتخل�ص 
جمموعة من م�صغولت الذهب التي كان قد مت �صحبها من اأ�صحاب املحالت 
بال�صوق املحلى بغر�ص الفح�ص والتحليل واأن هذه امل�صغولت تاأخذ حيزا كبريا 
من اخلزانة املوجودة باملخترب وحتتاج اإىل متابعة دورية ل�صمان �صالمتها وعدم 
ال�صياع ، واأن بع�صها يرجع تاريخ �صحبه اإىل عام 1988 ورغم قيام الوزارة بن�صر 
املحالت  اأ�صحاب  امل�صغولت وخماطبة  تلك  املحلية حول  ال�صحف  اإعالن فى 

ملراجعة املديرية وا�صتالم م�صغول تهم فاإنهم مل يتقدموا ل�صتالمها . 

وت�صتطلعون الراأى . 

ال�صادر  الثمينة  املعادن  الرقابة على  قانون  )9( من  املادة  باأن  ونفيد 
باملر�صوم ال�صلطانى رقم 2001/109 تن�ص على اأنه » يقوم ق�صم الدمغ بفح�ص 
الأحجار ذات القيمة وفح�ص وحتليل املعادن الثمينة والأ�صناف وبيان عيارها 
الفح�ص  واإجراءات  اأحكام  التنفيذية  الالئحة  وتبني   ... ودمغها  وترقيمها 
 ،  « ذلك  مقابل  امل�صتحقة  والر�صوم  والرتقيم  والدمغ  واملعايرة  والتحليل 
امل�صغولت  ب�صحب  قامت  واملقايي�ص  للموا�صفات  العامة  املديرية  اأن  والثابت 

الذهبية امل�صار اإليها من اأ�صحاب املحالت بغر�ص الفح�ص والتحليل . 
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خمالفة  وجود  حالة  فى  باأنه  تق�صى  القانون  اأحكام  اأن  حيث  ومن 
يتم اتخاذ الإجراءات املقررة  قانونا من �صبط املخالفة واإحالتها اإىل اجلهة 
التجارة  بوزارة  املخت�صة  اجلهة  تلتزم  وباملقابل  فاإنه  املخت�صة،  الق�صائية 
املحالت  اأ�صحاب  من  �صحبها  مت  التي  الذهبية  امل�صغولت  بت�صليم  وال�صناعة 
بغر�ص الفح�ص والتحليل وتبني مطابقتها لأحكام القانون لأ�صحابها ، فاإن 
تعذر عليها ذلك ولعدم وجود حكم قانوين فى ت�صريع معمول به يبني الإجراء 
على  يتعني  العامة  امل�صلحة  مقت�صيات  على  ونزول  فاإنه  اتباعه  يجب  الذى 
اأ�صفر فح�ص وحتليل  التي  اأ�صحاب املحالت  اإخطار  التجارة وال�صناعة  وزارة 
امل�صغولت الذهبية التي مت �صحبها منهم عن التزامهم بحكم القانون ب�صرورة 
احل�صور ل�صتالم ما يخ�صهم من م�صغولت ذهبية اأو معادن ثمينة خالل مدة 
، واأنه فى حالة عدم ح�صورهم ل�صتالمها فاإن   ) معينة ) ولتكن �صهر مثال 
ذلك �صيكون مبثابة تنازل منهم عن ما يخ�صهم ، الأمر الذى �صيوؤدى بالوزارة 
اإىل بيعها باملزاد العلني ، على اأن يكون هذا الإخطار مبوجب خطابات م�صجلة 
املقررة  الإجراءات  الوزارة  تتخذ  املهلة  انتهاء  وبعد  تقدم  ما  على  فيها  ين�ص 
اأن توؤول ح�صيلة  قانونا لبيع امل�صغولت الذهبية �صالفة الإ�صارة باملزاد ، على 

البيع اإىل اخلزانة العامة للدولة . 

فتوى رقم )و  �ص ق / م و/ 9/ 1/ 525/ 2001 فى2001/4/17(

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



قانون 
البعثان والمنح 

واإلعانات الدراسية





المبادئ الصادرة عن أحكام 
محكمة القضاء االداري

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�صاأن هذا القانون
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المادة )142(

بعثة درا�سية ــ حالت الإلتزام برد نفقات البعثه:

باملر�صوم  ال�صادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )142( املادة  اإنَّ  وحيث 
ا�صتقالته  يقدم  اأن  للموظف   «  : اأنَّه  على  تن�ص   )2004/120( رقم  ال�صلطاين 
من وظيفته كتابة دون اأن تكون مقيدة ب�صرط ، ول تكون ال�صتقالة مقبولة 
اإلَّ مبوافقة رئي�ص الوحدة .ويجب البت يف طلب ال�صتقالة بالقبول اأو الرف�ص 
القانون  بحكـم  اعتربت مقبولة  واإلَّ  تاريخ تقدميها  من  يوماً  خالل ثالثني 
تتعلق  لأ�صباب  اآخر  ملوعد  ال�صتقالة  قبول  اإرجاء  املدة  هذه  خالل  ويجوز   ،

مب�صلحة العمل » .

وتن�ص املادة )144( على اأنَّه  : » يجب على املوظف اأن ي�صتمر يف عمله 
اإىل اأن يبلغ اإليه قرار قبول ال�صتقالة اأو اإىل اأن ينق�صي امليعاد املن�صو�ص عليه 

يف املادة )142( » .

وتن�ص املادة )27( من قانـون البعثات واملنح والإعانات الدرا�صية ال�صادر 
باملر�صوم ال�صلطاين رقم )2002/83( تن�ص على اأنَّه : » يلتزم املوظف املبعوث 
احلا�صل على الدرا�صات العليا بخدمة اجلهة التي يعمل بها مدة ل تقل عن 
�صنة مقابل كل �صنة من �صنوات بعثته للدرا�صات العليا ، واإّل التزم برد جميع ما 
اأنفق عليه خالل مدة البعثة الدرا�صية . وملجل�ص اخلدمة املدنية الإعفاء من 

اللتزام امل�صار اإليه بعد موافقة جهة عمل املوظف ووزارة املالية » .

النظام  ويحميه  ه  ُيقرُّ الذي  املبداأ  اأنَّ  م  تقدَّ ا  ممَّ امل�صتفاد  اإنَّ  وحيث 
الأ�صا�صي للدولة هو مبداأ احلريَّة يف العمل املتمثِّل يف حريَّة املواطن يف مُمار�صة 
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الأ�صيل  احلق  هذا  عن  ع  يتفرَّ احلال  وبطبيعة   ، لنف�صه  يختاره  الذي  العمل 
د النِّظام الأ�صا�صي للدولة  حريَّته كذلك يف ال�صتمرار يف عمٍل كان يقوم به ، واأكَّ
ه على عدم جواز فر�ص اأي عمٍل اإجباري على اأحد ، اإلَّ  على تلك احلرية بن�صِّ
اأنَّ ال�صتثناء الذي اأورده النظام الأ�صا�صي للدولة على مبداأ احلريَّة يف العمل 
ا�صُتنِه�صت  ه  عامَّ بخدمٍة  الأمر  تعلَّق  متى   ، املواطنة  بواجبات  منه  يتعلَّق  ما 
مربرات قيامها وفر�صها بالتايل وجوباً على املواطنني ، وحتى يف تلك احلالة 
يتعنيَّ عدم حرمان املواطن من الأجر املقابل لأداء تلك اخلدمة العامة وباأن 
يكون الأجر عادًل ، وملَّا كان النظام الأ�صا�صي للدولة قد اأعطى احلق للمواطن 
القانون  باأن يكون يف حدود  ال�صتمرار فيه  اأو  لنف�صه  الذي يختاره  العمل  يف 
م ال�صتقالة وجعل ال�صتقالة من العمل حقٌّ  ؛ فاإنَّ قانون اخلدمة املدنية نظَّ
ٌر ل�صالح املوظف ، ا�صتجابًة ملبداأ احلريَّة يف العمل املن�صو�ص عليه  م�صروع مقرَّ
حيث  من  لال�صتقالة  منظماً  القانون  جاء  وقد   ، للدولة  الأ�صا�صي  النظام  يف 
ا�صرتاط اأن يتم تقدميها كتابة واألَّ يتم تقييدها ب�صرط ؛ لأنَّ تقييد ال�صتقالة 
ب�صرط ل ين�صرف اإىل نيٍَّة حقيقية يف الرغبة يف ترك العمل ، فالإيجاب من 
غبة  املوظف املتمثِّل يف طلب ال�صتقالة يجب اأن يكون بعباراٍت جازمٍة على الرَّ
يف ترك الوظيفة ، ومن حيث اجلهة املخت�صة بقبول ال�صتقالة فقد ا�صرتط  
اإلَّ مبوافقة رئي�ص الوحدة ، كذلك فقد  األَّ تكون ال�صتقالة مقبولة  القانون 
ن�ص القانون ب�صيغٍة جازمٍة على وجوب البت يف طلب ال�صتقالة �صواء بالقبول 
تاريخ تقدمي طلب  ة ثالثني يوماً من  وباأن يتم ذلك خالل مدَّ  ، الرف�ص  اأو 
اعتبارها  ال�صتقالة  طلب  يف  البت  عدم  على  القانون  رتَّب  وقد   ، ال�صتقالة 
العامة  املرافق  �صري  لدواعي  ا�صتجابة  فاإنَّه  كذلك   ، القانون  بحكـم  مقبولة 
للبت يف طلب  رة  املقرَّ يوماً  الثالثني  ة  مدَّ للوزير خالل  القانون  اأعطى  فقد 
، ولأ�صباٍب  اآخر  ملوعٍد  ال�صتقالة  اإرجاء قبول  بالرف�ص  اأو  بالقبول  ال�صتقالة 
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اأن ي�صتمر يف عمله  اأوَجب القانون على املوظف  تتعلَّق مب�صلحة العمل . كما 
اإىل اأن يبلَّغ اإليه قرار قبول ال�صتقالة ، اأو اإىل اأن تنق�صي مدة الثالثني يوماً 
ة ُيعترب م�صتقياًل فعاًل بحكم  من تاريخ تقدمي ال�صتقالة ؛ لأنَّه مبرور تلك املدَّ

القانون .

وحيث اإنَّ قانـون البعثات واملنح والإعانات الدرا�صية ولئن اأوجب على 
بها  يعمل  التي  اجلهة  العليا خدمة  الدرا�صات  على  احلا�صل  املبعوث  املوظف 
ة ل تقل عن �صنة مقابل كل �صنة من �صنوات بعثته للدرا�صات العليا ، اإلَّ اأنَّه  مدَّ
ن ما يجرب املوظف يف ال�صتمرار يف عمله ، وكل ما ن�ص عليه اأنَّه رتَّب  مل يت�صمَّ
اأثراً على عدم التزام املوظف املبعوث بذلك ال�صرط ، وهو التزامه برد جميع 

ة البعثة الدرا�صية . ما اأُنفق عليه خالل مدَّ

م بها  دة التي تقـدَّ م على طلبات املدعي املتعدِّ وحيث اإنَّه وبتطبيق ما تقدَّ
ف�ص  اإىل الوزارة امل�صتاأنفــة برغبته يف ال�صتقالة والردود عليها من الوزارة بالرَّ
رة بقانون البعثــات واملنح  ة املقرَّ رة ذلك بحاجة العمل وحلني اإمتام املدَّ ؛ مربِّ
كان  وملَّا   ، لال�صتقالة  الوزارة  من  اإرجاًء  ــل  ميثِّ ما  وهو   ، الدرا�صية  والإعانات 
يف  مكفولٌة  فيه  ال�صتمرار  اأو  العمل  يف  املواطن  حريَّة  اأنَّ  تقدم  ا  ممَّ الثابت 
مبداأ  على  داً  موؤكِّ املدنية  اخلدمة  قانون  جاء  وقد   ، للدولة  الأ�صا�صي  النظام 
�صري  لدواعي  كذلك  ا�صتجاب  اأنَّه  كما   ، فيه  ال�صتمرار  اأو  العمل  يف  احلرية 
املقررة  يوماً  الثالثني  مدة  خالل  للوزير  القانون  اأعطى  باأن  العامة  املرافق 
ملوعد  ال�صتقالة  قبول  اإرجاء  بالرف�ص  اأو  بالقبول  ال�صتقالة  طلب  يف  للبت 
اآخر ولأ�صباب تتعلَّق مب�صلحة العمل ؛ وبالتايل فاإنَّه عند حتديد موعد اإرجاء 
ة ، واأن جتد مربرات ذلك  قبول ال�صتقالة يجب اأن يتم حتديد ذلك املوعد بدقَّ
الإرجاء �صنداً لها من اأوراق الدعوى ، واإذ مل ُتثبت الوزارة امل�صتاأِنفة ـ من جانب 
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ة التي تتطلَّب اإرجاء البت يف ا�صتقالة امل�صتاأنف �صده ،  ـ احلاجة الفعليَّة وامللحَّ
ة املعقولة لإرجاء ال�صتقالة ؛ ليكون قرارها حتت  ومن جانٍب اآخر حتديد املدَّ
ة التي تراها لإرجاء  رقابة املحكمة ، بل الثابت اأنَّ الوزارة قد اأف�صحت عن املدَّ
من   )27( املادة  يف  عليها  املن�صو�ص  ة  املدَّ متاثل  ة  ملدَّ �صده  امل�صتاأنف  ا�صتقالة 
قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�صية ؛ فاإنَّ قرارها قد جاء باملخالفة حلكم 
م كيفيَّة ا�صرتداد  ا تنظِّ م ال�صتقالة ، واإمنَّ القانون ؛ لأنَّ املادة املذكورة ل تنظِّ
ت�صاوي  ملدة  عمله  جلهة  بخدمته  املوظف  التزام  عدم  حالة  يف  البعثة  اأموال 
ة �صنة عن كل �صنة من �صنوات بعثة املوظف للدرا�صات العليا ، وبالتايل فاإنَّ  مدَّ
ا�صتناد الوزارة اإىل هذا الن�ص يف اإرجاء قبول ا�صتقالة امل�صتاأنف �صده يكون قد 
�صحة  بعدم  الق�صاء  معه  يتعنيَّ  الذي  الأمر  ؛  القانون  حلكم  باملخالفة  جاء 

القرار املطعون فيه .

قد  يكون  فاإنَّه  ؛  النتيجة  هذه  اإىل  انتهى  امل�صتاأنف  احلكم  اإنَّ  وحيث 
ا  جاء بالتطبيق ال�صليم حلكم القانون  ويكون الطعن عليه يف غري حمله ؛ ممَّ

يتعنيَّ معه الق�صاء بتاأييده ومن ثم رف�ص ال�صتئناف املاثل .

)حكم محكمة الق�ساء الإدارى فى ال�ستئناف رقم 275  ل�سنة 12 ق.�ص ال�سادر 
بجل�سة 2012/6/4م ، مج 2012/2011 �ص734 (

-----------------------------------------------
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عقد اإداري ــ اإخالل الموظف بعقد ابتعاثه للدرا�سة لخدمة مرفق عام  ــ وجوب 
رد م�سروفات البعثة الدرا�سية:

وحيث اإنَّه عن مو�صوع الدعوى فتخُل�ص يف اأنَّه بتاريخ 2011/6/28م 
كانت وزارة القوى العاملة قد اأقامت اأمام الدائرة البتدائية الأوىل الدعوى 
مبلغ  ب�صداد  عليها  املّدعى  باإلزام  احلكم:  ختامها  يف  طالبًة  رقم)11/712ق( 
و�صبعمائة  ريال  و�صبعني  و�صبعة  و�صتمائة  األف  ثالثني  )30.677.735ر.ع( 

وخم�ص وثالثني بي�صة . 

عت  وذكر ممّثل الوزارة �صرحاً للدعوى ، باأنَّه وبتاريخ 2007/2/3م وقَّ
عية عقداً مع جمموعة من ال�صباب املواطنني ومن �صمنهم املّدعى عليها  املدَّ
الوافدين  املحا�صرين  بدل  لالإحالل  العمانيني  وتوظيف  وتاأهيل  بتدريب   ،
عى  املدَّ ابتعاث  ، وبتاريخ 2007/9/24م متَّ  التقنية  التدري�ص بكليات  يف جمال 
عليها اإىل جامعة )بردفورد( باململكة املتحدة للح�صول على درجة املاج�صتري 
دة ، على اأن تكون البعثة – بعد التمديد للمدعى  �ص الو�صائط املتعدِّ يف تخ�صُّ
عليها - لغاية 2009/3/15م ، وذلك وفقاً للقرارات ال�صادرة يف هذا ال�صاأن من 
عى عليها اإىل ال�صلطنة ، �صدر القــرار  ِقبل وزير القوى العاملة ، وبعد عودة املدَّ
م�صاعد  بوظيفة  بتعيينها  2009/6/14م  بتاريخ   )2009/421/ ع  ق  )و  رقم 
حما�صر بالكلية التقنية بامل�صنعة على الدرجة املالية الرابعة ، اإلَّ اأنَّه وبتاريخ 
دتها بطلب  عى عليها بطلب ا�صتقالة من العمل ، واأكَّ مت املدَّ 2010/1/25م تقدَّ
من  خطاب  �صدر  2010/1/17م  وبتاريخ   ، 2010/2/17م  بتاريخ  اآخر  ا�صتقالة 
م�صاعد العميد لل�صوؤون الإدارية واملالية بالكلية التقنية بامل�صنعة يفيد بتغّيب 
املدعى عليها عن العمل اعتباراً من تاريخ 2010/2/1م ؛ الأمر الذي دفع اجلهة 
عى عليها اعتباراً  املّدعية اإىل اإ�صدار القرار رقم )2010/368( باإنهاء خدمات املدَّ
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الوزارة قامت  باأنَّ   ، عية  املدَّ الوزارة  وا�صتطرد ممّثل   . تاريخ 2010/5/1م  من 
ريال  و�صبعني  و�صبعة  و�صتمائة  األف  ثالثني  )30.677.735ر.ع(  مبلغ  ب�صرف 
عى عليها ، حيث كان  و�صبعمائة وخم�ص وثالثني بي�صة ، لتدريب وتاأهيل املدَّ
ب عليها وفقاً للبند رقم )10( والبند )11( من العقد املربم معها ،  من املتوجَّ
عى عليها  اأن تعمل لدى الوزارة مدة ل تقل عن )5( خم�ص �صنوات ، ومبا اأنَّ املدَّ
مل تلتزم بذلك ، ورف�صت العمل يف الكلية التقنية بامل�صنعة ؛ فاإنَّه يتعنيَّ عليها 

�صداد التكاليف املالية التي قامت الوزارة ب�صرفها عليها 

د  حممَّ بن  خالد  املحامي  وكيلها  بوا�صطة  عليها  عى  املدَّ ردَّت  وقد 
عية  الوهيبي مبذكرة طالب فيها برف�ص الدعوى مو�صوعاً واإلزام الوزارة املدَّ
عى  املدَّ وبني  بينها  عة  املوقَّ التعاقدية  بالعالقة  لإخاللها  وذلك   ، بامل�صاريف 
دة  عى عليها فوجئت عند ا�صتالمها العمل باأنَّ �صعبة الو�صائط املتعدِّ عليها ، فاملدَّ
�ص  عى عليها كمحا�صر لتخ�صُّ املدَّ ، وبالتايل متَّ تعيني  الكلية  لة يف  غري مفعَّ
دة لتفعيل الق�صم ، كما متَّ تكليفها مبحا�صرة مواد ل متت اإىل  الو�صائط املتعدِّ
ا كلَّفها م�صاق التح�صري ، واملحا�صرات يف جمال ل  �صها باأيَّة �صلة ، ممَّ تخ�صُّ
الطلبة  �صلبية على م�صتوى  اآثار  اإىل  �صيوؤّدي  ما  ، وهو  اخت�صا�صها  تدخل يف 
اأنَّه مل يتم تدريبها كمحا�صرة ،  وجودة املادة التي حتا�صر فيها ، عالوة على 
ولي�ص لديها خربة �صابقة يف جمال التدري�ص ، لأنَّها مل مت�ص فرتة تدريب يف 
عى عليهـا يف النهاية  ا دفع املدَّ القطاع اخلا�ص وفقاً للبند رقم )1( من العقد ، ممَّ
اإىل املطالبة بنقلها اإىل ق�صم الت�صوير الفوتوغرايف ، اإلَّ اأنَّ طلبها رف�ص ، وهو 
املّدعية مل  فاإنَّ  ، كذلك  بتاريخ 2010/1/25م  ا�صتقالتها  اإىل تقدمي  ما دفعها 
عى عليها على الدرجة )هـ( ا�صتناداً للقرار رقم )2007/390( ،  تقم بتعيني املدَّ
ا قامت بتعيينها على الدرجة املالية  لكونها حا�صلة على موؤّهل املاج�صتري ، واإمنَّ
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عى عليها  الرابعة وذلك باملخالفة للقرار امل�صار اإليه ، ي�صاف اإىل ذلك باأنَّ املدَّ
تلقَّت يف بريدها اللكرتوين ر�صالة من الفا�صلة / وردة احلوقاين تبلغها باأنَّ 
عى عليها برتك العمل وعدم التوقيع  الدكتور / اأحمد الكندي كلَّفها بتبليغ املدَّ
يف �صجل احل�صور ، وعدم اجللو�ص مبكتبها حتى اإ�صعار اآخر ، وهو ما اعتربته 
للمرة  ا�صتقالتها  تقدمي  اإىل  بالتايل  ودفعها   ، حقها  يف  اإهانة  عليها  عى  املدَّ
عية  الثانية بتاريخ 2010/2/17م ، ومن ثمَّ انقطاعها عن العمل ، ومبا اأنَّ املدَّ
وفق  ال�صتقالة  بقبول  �صمنياً  قراراً  يعدُّ  ا  ممَّ  ، ال�صتقالة  طلب  على  ترد  مل 
قانون اخلدمة املدنية . وبجل�صة 2012/2/12م �صدر احلكم امل�صتاأنف وق�صت 
األف  فيه املحكمة باإلزام املّدعى عليها ب�صداد مبلغ )30.677.735ر.ع( ثالثني 
للوزارة   ، بي�صة  وثالثني  وخم�ص  و�صبعمائة  ريال  و�صبعني  و�صبعة  و�صتمائة 

املّدعية ، مع اإلزام املّدعى عليها م�صاريف الدعوى . 

�صت املحكمة ق�صائها يف مو�صوع الدعوى - بعد اأن ا�صتعر�صت  وقد اأ�صَّ
بدل  لالإحالل  العمانيني  وتوظيف  وتاأهيل  بتدريب  اخلا�ص  العقد  بنود 
املحا�صرين الوافدين يف جمال التدري�ص بالكليات التقنية املوّقع بني املّدعية 
واملّدعى عليها بتاريخ 2007/2/3م ذات العالقة مبو�صوع الدعوى - باأنََّه من 
اأو  مدنية  كانت  �صواًء  اللتزامات  تنفيذ  وق�صاًء يف جمال  فقهاً  عليه  امل�صتقر 
اإدارية اأنََّه يجب تنفيذها وفقاً ملا ا�صتملت عليه �صروطها ومبا يتفق ومبداأ ح�صن 
الإدارة  مع  املتعاقد  اأنَّ حقوق  ذلك  ، ومن مقت�صى  العام  لالأ�صل  النية طبقاً 
د طبقاً لل�صروط التي تربطه بجهة الإدارة ،وبذلك فاإنَّ  ا تتحدَّ والتزاماته اإمنَّ
د باتفاق املتعاقدين يقيِّد طرفيه كاأ�صل عام وي�صبح واجب  الن�ص الذي يتحدَّ
التنفيذ وميتنع اخلروج عليه ، وموؤدَّى ذلك اأنَّ ما اتفق عليه طرفا العقد هو 
اأ�صا�صه كل منهما حقوقه  اإرادتهما ،ورّتب على  �صريعتهما التي تالقت عندها 
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العقدي  اخلطاأ  اأنَّ  كافة  العقود  يف  امل�صلمة  الأمور  من  اأنَّه  كما   ، والتزاماته 
يتمثل يف عدم قيام املدين بتنفيذ التزاماته النا�صئة عن العقد ، ي�صتوي يف ذلك 
اأن يكون عدم التنفيذ نا�صئاً عن عمده اأو اإهماله  اأو عن فعله دون عمد اأو اإهمال 

اأو عن ظروف اأخرى دفعته لذلك .

وفقاً  الدرا�صية  البعثة  تكاليف  جميع  برد  املبعوث  التزام  مناط  وباأنَّ 
للعقد املربم بني الطرفني هو انقطاعه عن الدرا�صة دون اإكمال املدة املحّددة 
من ِقبل الوزارة ، اأو رف�صه العمل يف اإحدى الكليات التابعة للوزارة ، اأو �صعف 
م�صتواه ، وعدم متّكنه من احل�صول على �صهادة املاج�صتري ، اأو تعّر�صه للف�صل 
بعد التحاقه بالتدريب اأو التحاقه بالعمل دون اإكمال مدة )5( خم�ص �صنوات 
عى  املدَّ عية تعاقدت مع  املدَّ ؛ وملَّا كانت  املاثل  النزاع  م على  . وبتطبيق ما تقدَّ
جمال  يف  الوافدين  املحا�صرين  بدل  لإحاللها  وتاأهيلها  تدريبها  على  عليها 
التدري�ص بالكليات التقنية ، وبعد انتهاء بعثتها للح�صول على درجة املاج�صتري 
، ومتَّ تعيينها يف  ال�صلطنة  اإىل  عية  املدَّ ، عادت  املتعّددة  الو�صائط  �ص  يف تخ�صُّ
الرابعة  املالية  بالدرجة  بامل�صنعة  التقنية  الكلية  يف  حما�صر  م�صاعد  وظيفة 
وذلك اعتباراً من 2009/6/14م ؛ واإزاء اإح�صا�ص املّدعى عليها باختالف طبيعة 
 ، اأخرى  لوظيفة  النتقال  يف  ورغبتها   ، عليها  املعيَّنة  الوظيفة  عن  وظيفتها 
تقّدمت بطلب ا�صتقالة بتاريخ 2010/1/25م ، وملَّا مل يتم الرد عليها ، اأحلقتها 
بطلب ا�صتقالة اآخر بتاريخ 2010/2/17م ، ومن ثّم انقطعت عن العمل اعتباراً 
خدمـات  اإنهاء  اإىل  املّدعية  اجلهة  دفع  الذي  الأمر  ؛  2010/2/1م  تاريخ  من 
�صبق  عى عليها  املدَّ اأنَّ  البنيِّ  اأنَّ  . ومبا  من 2010/5/1م  اعتباراً  عى عليها  املدَّ
، واإزاء عدم املوافقة  مت بطلب نقل اإىل ق�صم الت�صوير الفوتوغرايف  واأن تقدَّ
ثمَّ   ، اآخر  ا�صتقالة  بطلب  اأحلقته  ثمَّ   ، ا�صتقالة  بطلب  تقّدمت   ، طلبها  على 
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املّدعى عليها غري راغبة  اأنَّ  ا ت�صت�صف معه املحكمة  العمل ؛ ممَّ انقطعت عن 
يف العمل يف وظيفة حما�صر بالكلية التقنية بامل�صنعة ، وبالتايل ينطبق عليها 
حكم الفقرة )ب( من البند )11( من العقد امل�صار اإليه ، ومبا اأّن املّدعى عليها 
وبالتايل  ؛  الوزارة  يف  للعمل  الأقل  على  �صنوات  اخلم�ص   )5( مدة  تكّمل  مل 
يتعنّي اإلزامها برد جميع تكاليف البعثة الدرا�صية التي اأنفقتها الوزارة .واإذ اأنَّ 
تكاليف البعثة الدرا�صية التي اأنفقتها الوزارة املّدعية ، لبتعاث املّدعى عليها 
دة يف جامعة )بردفورد( باململكة  �ص الو�صائط املتعدِّ لدرا�صة املاج�صتري يف تخ�صُّ
املتحدة ، بلغت )30.677.735ر.ع( ثالثون األفاً و�صتمائة و�صبعة و�صبعون رياًل 
وفقاً  با�صرتداده  الوزارة  تطالب  ما  وهو   ، بي�صة  وثالثون  وخم�ص  و�صبعمائة 
عى  املدَّ عليه  تعرت�ص  اأو  تنكره  والذي مل   ، الدعوى  بعري�صة  املرفق  للك�صف 
عى عليها ب�صداد ذلك املبلغ . ول يغريِّ  عليها ؛ الأمر الذي يتعنيَّ معه اإلزام املدَّ
لة  دة مل تكن مفعَّ عى عليها من اأنَّ �صعبة الو�صـائط املتعدِّ من ذلك ما ذكرته املدَّ
بتعيينها يف وظيفة حما�صر يف مواد ل متتُّ  قامت  الوزارة  اأنَّ  اأو   ، الكلية  يف 
عى عليها اإىل التدريب يف القطاع  �صها ب�صلة ، اأو مل تقم باإحالة املدَّ اإىل تخ�صُّ
اأو متَّ تعيينها يف درجة مالية اأقل من الدرجة  اخلا�ص وفقاً ل�صروط العقد ، 
برتك  اإلكرتونية  ر�صالة  ت  تلقَّ اأو   ، عليه  احلا�صلة  ل  للموؤهَّ �صة  املخ�صَّ املالية 
العمل وعدم التوقيع يف �صجل احل�صور ؛ فهذه الأقوال مردود عليها ؛ باأنَّه كان 
اإىل اجلهات  عية يف مثل هذه احلـالت التظلُّم من ذلك  من الواجب على املدَّ
الرئا�صية ، ويف حالة عدم ال�صتجابة رفع الأمر اإىل الق�صاء ملعاجلة و�صعها – 
َّة �صغوطات بتقدمي طلب  �صها لأيـ د تعرُّ يف حالة ثبوت ذلك – ل اأن تقوم مبجرَّ

ا�صتقالة ، ومن ثمَّ ترك العمل ، وذلك باملخالفة لن�صو�ص العقد .  

وحيث مل ترت�ص املدعية احلكم ، فقد اأقامت ا�صتئنافها املاثل بوا�صطة 
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وكيلها املحامي خالد الوهيبي من مكتب خالد الوهيبي للمحاماة وال�صت�صارات 
القانونية ، واأقامت ا�صتئنافها على الأ�صباب الآتية :

ًل : الق�صور يف الت�صبيب : لأنَّ ا�صتقالة امل�صتاأنفة ترجع ملخالفتني  اأوَّ
�ٍص غري متَّفق عليه يف العقد  من قبل الوزارة الأوىل تعيني امل�صتاأنفة يف تخ�صُّ
، والثانية خمالفتها للقرار الوزاري رقم )2007/390( بتعيينها على الدرجة 

الرابعة بدًل من الدرجة )ه(.

بب  ال�صَّ عن  امل�صتاأنف  احُلكم  للتفات   : ال�صتدلل  يف  الف�صاد   : ثانياً 
ادرة من مكتب عميد  احلقيقي من ترك العمل ، وهو ر�صالة ترك العمل ال�صَّ

الكلية .

وحيث اإنَّ الوزارة امل�صتاأنف �صدها ردَّت على تقرير ال�صتئناف مبذكرة ، 
انتهت فيها اإىل طلب احلكم برف�ص ال�صتئناف وتاأييد احلكم امل�صتاأنف .

يف  الق�صور  امل�صتاأنف  احلكم  على  عن  الطَّ اأوجه  حا�صل  اإنَّ  وحيث 
الت�صبيب والف�صاد يف ال�صتدلل ، على النَّحو املبنيَّ يف تقرير ال�صتئناف .

د مبدى اأحقية الوزارة امل�صتاأنف  وحيث اإنَّ الف�صل يف النزاع املاثل يتحدَّ
درجة  لنيل  للم�صتاأنفة  املمنوحة  الدرا�صية  البعثة  تكاليف  ا�صرتداد  �صدها يف 
املاج�صتري ، فالثابت اأنَّه بتاريخ 2007/2/3م متَّ التوقيع بني كل من امل�صتاأنفة 
وتوظيف  وتاأهيل  بتدريب  اخلا�ص  العقد   “ على  �صدها  امل�صتاأنف  والوزارة 
بالكليات  التدري�ص  الوافدين يف جمال  املحا�صرين  بدل  لالإحالل  العمانيني 
وملَّا   ، لطرفيه  املُتقابلة  اللتزامات  املذكور  العقد  ن  ت�صمَّ وقد   ، التقنية” 
لتوافر  الإداريَّة  العقود  يعدُّ من  املاثل  النِّزاع  بالتَّدري�ص مو�صوع  د  التعهُّ كان 
خ�صائ�ص ومميزات العقود الإداريَّة فيه ، من حيث تعلُّقه باإدارة مرفق التعليم 
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بكليات العلوم التطبيقية والذي تقوم بت�صيريه والإ�صراف عليه وزارة القوى 
تخت�صُّ  التي  الإداريَّة  العقود  دعاوى  من  هي  املاثلة  الدعوى  فاإنَّ   ، العاملة 
التي  القواعد  ، مبا موؤداه تطبيق  النَّا�صئة عنها هذه املحكمة  النِّزاعات  بنظر 
ل  فيما  ـ  الإدارية  العقود  كانت  وملَّا   ، املاثل  النِّزاع  على  الإداريَّة  العقود  حتكم 
يتعار�ص مع طبيعة تلك العقود ـ �صاأنها �صاأن العقود املدنية من حيث تطبيقها 
مبا يوجبه ح�صن النية يف تنفيذ العقود والإيفاء باللتزامات املتقابلة يف العقد 
د  ع بني امل�صتاأنفة والوزارة امل�صتاأنف �صدها اأنَّه حدَّ ؛ فاإنَّ الثابت من العقد املوقَّ
بدل  لالإحالل  العمانيني  وتوظيف  وتاأهيل  تدريب  وهو  العقد  من  الغر�ص 
د البند )2(  املحا�صرين الوافدين يف جمال التدري�ص بالكليات التقنية ، وحدَّ
يف  املاج�صتري  درجة  على  ح�صولهم  بعد  املتدربني  بتعيني  الوزارة  التزام  منه 

اإحدى الكليات التقنية التابعة للوزارة على الدرجة الرابعة  .

كما ن�صَّ البند رقم )10( على اأن : “ يتعهد الطرف الثاين باأن يعمل 
بالوزارة مدة ل تقل عن خم�ص �صنوات وذلك اعتباراً من تاريخ تعيينه “ 

ون�صَّ البند رقم )11( من ذات العقد على اأن : “ يلتزم الطرف الثاين 
اأ- ... . ب-  بدفع جميع تكاليف البعثة الدرا�صية وذلك يف احلالت التالية : 
رف�ص العمل يف اإحدى الكليات التابعة للوزارة التي تنفرد بتحديدها الوزارة 

. “ ... .

بتاريخ  باأنَّه  الدعوى  يف  مة  املقدَّ امل�صتندات  من  الثابت  اإنَّ  وحيث 
العودة  اإخطار  مبوجب  الدرا�صية  البعثة  من  امل�صتاأنفة  عادت  2009/5/13م 
بالكلية  تعيينها  قرار  �صدر  2009/6/14م  وبتاريخ   ، الدعوى  ملف  ن  امل�صمَّ
وبتاريخ   ، الرابعة  بالدرجة  حما�صر  م�صاعد  وظيفة  يف  بامل�صنعة  التقنية 
الطلب  ذلك  ت  اأكدَّ ثم   ، العمل  من  ا�صتقالتها  بطلب  مت  تقدَّ 2010/1/25م 
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دتها يف طلبيها املذكورين، اإلَّ اأنَّ الثابت  بتاريخ 2010/2/17م لالأ�صباب التي عدَّ
كذلك اأنَّه بتاريخ 2010/2/17م خاطب م�صاعد العميد لل�صوؤون الإدارية واملالية 
مدير دائرة �صوؤون املوظفني ب�صاأن تغيُّب امل�صتاأنفة عن العمل اعتباراً من تاريخ 
قبول  يتم  ومل  العمل  من  ا�صتقالتها  بطلب  مت  تقدَّ اأنَّها  ومن   ، 2010/2/1م 
 )2010/368( رقم  الوزاري  القرار  �صدر  2010/7/13م  وبتاريخ  ا�صتقالتها، 
باإنهاء خدمتها اعتباراً من 2010/5/1م ، وقد ا�صتند القرار املذكور اإىل قرار 

جمل�ص امل�صاءلة الإداريَّة بجل�صته املنعقدة بتاريخ 2010/5/1م . 

امل�صتاأنف  الوزارة  اأنَّ  الثابت  وكان  م  تقدَّ ما  على  وبالبناء  اإنَّه  وحيث 
�صدها قد اأحالت امل�صتاأنفة ملجل�ص امل�صاءلة الإداريَّة ، وقد جاء متزامناً مع عدم 
ر�صاها عن العمل ، وهو ما دفعها اإىل تقدمي ا�صتقالتها بتاريخ 2010/1/25م 
ثمَّ  ومن  2010/2/17م  بتاريخ  اآخر  بطلب  اأحلقته   ، عليها  الرد  يتم  مل  وملَّا   ،
مدة  تنهي  اأن  قبل  اأي  2010/2/1م،  تاريخ  من  اعتباراً  العمل  عن  انقطعت 
اخلم�ص �صنوات املن�صو�ص عليها يف العقد ؛ الأمر الذي دفع الوزارة اإىل اإنهاء 
خدمـات املدعى عليها اعتباراً من 2010/5/1م ، وهو ما ا�صتخل�ص منه احلكم 
عى عليها )امل�صتاأنفة( غري راغبة يف العمل يف وظيفة حما�صر  امل�صتاأنف اأنَّ املدَّ
بالكلية التقنية بامل�صنعة ، وبالتايل ينطبق عليها حكم الفقرة )ب( من البند 
اأنفقتها  التي  الدرا�صية  البعثة  تكاليف  جميع  برد  باإلزامها  العقد  من   )11(
هو  ال�صاأن  هذا  امل�صتاأنف يف  احلكم  ا�صتخل�صه  ما  يكون  الذي  الأمر  ؛  الوزارة 
ا يتعنيَّ معه  ا�صتخال�ص �صائغ يوؤدي اإىل النتيجة التي انتهى اإليها ق�صاوؤه ؛ ممَّ
الدرا�صية  البعثة  تكاليف  برد جميع  )امل�صتاأنفة(  املدعى عليها  باإلزام  الق�صاء 
فاإنَّه يكون  ؛  النتيجة  امل�صتاأنف لهذه  انتهى احلكم  واإذ   ، الوزارة  اأنفقتها  التي 
قد طبَّق ن�صو�ص العقد وفق اللتزامات الواردة فيه ، ومن ثم يتعنيَّ تاأييده 
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حمموًل على اأ�صبابه، ورف�ص ال�صتئناف املاثل . 

ة مبا اأقامت عليه ا�صتئنافها من اأنَّ الوزارة  كما اأنَّه ل جمال للمحاجَّ
على  وتعيينها  عليه  املتفق  غري  تخ�ص�ص  يف  امل�صتاأنفة  بتعيني  العقد  خالفت 
الدرجة الرابعة بدًل من الدرجة )ه( ، وكذلك ما ذكرته من منعها من العمل ، 
اإذ اأنَّ ذلك ـ ودون حاجة للرد عليه ـ جماله التظلم للجهات الرئا�صية يف الوزارة 
م بال�صتقالة والنقطاع عن  عن الق�صائي ، ل التقدُّ ، ومن ثم �صلوك طريق الطَّ

العمل.

 )حكم محكمة الق�ساء الإدارى فى ال�ستئناف رقم 255 ل�سنة 12 ق.�ص ال�سادر 
بجل�سة 2012/5/7 م ، مج 2012/2011 �ص 558 (

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

 





الفتاوى الصادرة عن وزارة 
الشؤون القانونية 

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�صاأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )6(

الفتوى الأوىل :

واإذ ت�صتطلعون الراأي يف هذا املو�صوع نفيد : باأن املادة )1( من قانون 
البعثات واملنح والإعانات الدرا�صية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2002/83 
تن�ص على اأنه » يف تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية 
املعنى املحدد قرين كل منها ...... اللجنة : جلنة البعثات بوزارة التعليم العايل 

 املوفد : من يوفد يف بعثة اأو منحة اأو اإجازة درا�صية طبقاً لأحكام هذا 
القانون ..... 

وتن�ص املادة )6( من هذا القانون على اأن » تخت�ص اللجنة مبا ياأتي :

......... )و( : البت يف الطلبات املقدمة من املبعوثني لتغيري التخ�ص�ص 
وي�صرتط لذلك موافقة جهة العمل اإن كان املبعوث موظفاً ........ . 

األ يبا�صر  اأنه » يجب  اإليه على  امل�صار  املادة )21( من القانون  وتن�ص 
املوفد عمال يوؤثر �صلبا يف �صري درا�صته اأو ن�صاطا يتعار�ص معها ، ويحظر عليه 

ا�صتبدال اجلامعة املوفد اإليها اأو تغيري التخ�ص�ص اإل بعد موافقة اللجنة  . 

وتن�ص املادة )24( من القانون املذكور على اأنه » على اللجنة اأن تقرر 
اإنهاء بعثة اأو منحة  املوفد يف احلالت الآتية : ........... 

3- اإذا اأخل باللتزامات املن�صو�ص عليها باملادة )21( ب�صرط ا�صتمراره 
يف مبا�صرة العمل اأو الن�صاط رغم اإنذاره مبعرفة اللجنة . ............  
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املوظف  يلتزم   « اأن  الذكر على  �صالف  القانون  املادة )25( من  وتن�ص 
املبعوث الذي تقرر اللجنة اإنهاء بعثته ب�صداد قيمة ما �صرف له من خم�ص�صات 

وبدلت وتتوىل الوحدة التي يعمل بها ا�صرتداد النفقات امل�صار اإليها . 

وللوزير بناء على تو�صية اللجنة الإعفاء من هذا اللتزام بعد موافقة وزارة 
املالية».

واملنح  البعثات  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )15( املادة  وتن�ص 
والإعانات الدرا�صية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 2003/8 على اأنه » يجب على 
اأن يوايف جهات الإ�صراف املحددة باملادة ال�صابقة ب�صفة دورية منتظمة  املوفد 
يحرزه  ما  ومدى  بتح�صيلها  يقوم  التي  واملناهج  الدرا�صي  ن�صاطه  عن  ببيان 

فيها من تقدم ..........  .

اأنه يحظر على  ال�صالف ذكرها  الن�صو�ص  اأنه ي�صتفاد من  ومن حيث 
التخ�ص�ص  بتغيري  اأن يقوم  درا�صية  اإجازة  اأو  اأو منحة  بعثة  املوفد يف  املوظف 
يف  واأنه   ، العايل  التعليم  بوزارة  البعثات  وجلنة  العمل  جهة  موافقة  بعد  اإل 
اأي يف حالة تغيريه للتخ�ص�ص قبل ح�صوله على هذه  اإخالله بذلك -  حالة 
املوافقة - فاإنه يتعني على جلنة البعثات اإنهاء البعثة اأو املنحة باعتبار اأن هذه 
، ويلتزم املوظف املبعوث  احلالة من احلالت التي يكون فيها الإنهاء وجوبياً 
الذي يتقرر ب�صاأنه هذا الإنهاء ب�صداد قيمة ما �صرف له ، ويجوز لوزير التعليم 
العايل الإعفاء من هذا اللتزام بناء على تو�صية اللجنة وبعد موافقة وزارة 

املالية . 

ومن حيث اإنه ملا كان قانون البعثات امل�صار اإليه قد خال من ن�ص �صريح 
يعالج احلالة املعرو�صة املتمثلة يف تغيري املوفد للدرجة العلمية وللتخ�ص�ص 



- 265 -

قوانين النفط والغاز والتعدين وقوانين تنظيم التعليم

دون احل�صول على موافقة جهة العمل وجلنة البعثات ، ويف عدم ح�صوله على 
الدرجة العلمية - ويف ذات التخ�ص�ص - التي مت اإيفاده للح�صول عليها ، فاإن 
عليها  ن�صت  التى  املعاجلة  على  القيا�ص  باإعمال  تكون  احلالة  هذه  معاجلة 
الن�صو�ص ال�صالف ذكرها حلالة املبعوث الذي تقرر جلنة البعثات اإنهاء بعثته 
لتغيري التخ�ص�ص والتي يلتزم فيها املوظف املبعوث ب�صداد قيمة ما �صرف له 
ويجوز اإعفاوؤه من هذا اللتزام وذلك بال�صوابط ال�صالف بيانها ، ذلك اأنه اإذا 
التخ�ص�ص يلتزم  اإنهاء بعثته لتغيري  اللجنة  املبعوث الذي تقرر  كان املوظف 
، فاإن املوظف املوفد الذي يقوم بتغيري التخ�ص�ص  ب�صداد قيمة ما �صرف له 
والدرجة العلمية معا ويعود اإىل عمله دون احل�صول على هذه الدرجة يلتزم 

من باب اأوىل ب�صداد ما �صرف له .

ومن حيث اإنه بالإ�صافة اإىل ذلك فاإن قانون البعثات ي�صتهدف اإتاحة 
العلمية يف التخ�ص�صات  املوؤهالت  الفر�ص لل�صباب العماين يف احل�صول على 
لهذه   - معه  يتاح  نحو  على  ال�صلطنة  يف  املخت�صة  اجلهات  اإليها  حتتاج  التي 
اإليها  املوفد  عودة  بعد  والتخ�ص�صات  املوؤهالت  تلك  من  ال�صتفادة   - اجلهات 
اإجازة  اأو  منحة  يف  املوظف  اأوفدت  التى  اجلهة  التزام  فاإن  ذلك  على  وبناء   ،
درا�صية بتحمل راتبه طوال مدة اإيفاده يقابله التزام على املوظف املوفد بعدم 
تغيريه للدرجة العلمية وللتخ�ص�ص وباأن يح�صل على هذه الدرجة - ويف ذات 
املوظف  اإخالل  فاإن  ثم  ومن   ، عليها  للح�صول  اإيفاده  مت  التي   - التخ�ص�ص 
املوفد بهذا اللتزام من �صاأنه اأن يجعل اجلهة التي اأوفدته يف حل من التزامها 
بتحمل راتبه خالل مدة اإيفاده ، وبالتايل فاإنه يلتزم ب�صداد ما �صرف له ما مل 

يتم اإعفاوؤه من هذا اللتزام بال�صوابط ال�صالف بيانها . 

ومن حيث اإنه بالرتتيب على ما تقدم واإذ كان البني من اأوراق املو�صوع 
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اإيفاده فى منحة درا�صية للح�صول على  اأن املوظف املعرو�صة حالته مت  املاثل 
جامعة  من  الثقافية(  والدرا�صات  )الت�صالت  جمال  يف  املاج�صتري  درجة 
ذات  يف   - بالت�صجيل  قام  واأنه   ........... موؤ�ص�صة  نفقة  على  كريتنبا�صرتاليا 
حيث  لهما  املوفد  غري  اأخرى  علمية  درجة  ويف  اآخر  تخ�ص�ص  يف   - اجلامعة 
�صبق  اأنه  من  بالرغم  ال�صحافة  يف  البكالوريو�ص  درجة  على  للح�صول  �صجل 
من  واإعالم  �صحافة  تخ�ص�ص  الآداب  يف  اللي�صان�ص  درجة  على  احل�صول  له 
جامعة ال�صلطان قابو�ص يف عام 1993م قبل تعيينه باجلهة التي اأوفدته )وزارة 
..........( ، اأي اأنه قام بتغيري الدرجة العلمية والتخ�ص�ص دون احل�صول على 
موافقة تلك اجلهة وجلنة البعثات ، كما اأنه عاد اإىل عمله دون احل�صول على 
املوؤهل ، ومن ثم فاإنه يلتزم ب�صداد ما �صرف له خالل املدة من ......... تاريخ 
اللتزام  هذا  من  اإعفاوؤه  ويجوز   ، للعمل  عودته  تاريخ   .......... حتى  اإيفاده 
موافقة  بعد  البعثات  جلنة  تو�صية  على  بناء  العايل  التعليم  وزير  من  بقرار 

وزارة املالية . 

البني من  فاإن  املذكورة  املدة  بالن�صبة لكيفية احت�صاب  اإنه  ومن حيث 
الأوراق اأن قرار اإيفاد املذكور )رقم .........( قد حدد مدة اإيفاده من ....... 
حتى ...........  واأنه بعد انتهاء هذه املدة اأر�صل املذكور طلباً التم�ص فيه متديد 
املدة ، واإذ لـم يثبت رد الوزارة على هذا الطلب برف�صه بل الثابت اأنها ا�صتمرت 
يف �صرف راتب املذكور اإىل اأن عاد اإىل عمله بتاريخ ............. فاإن ذلك يعترب 
موافقة �صمنية على متديد املدة حتى هذا التاريخ ، وملا كان املذكور موفداً يف 
منحة درا�صية وعاد اإىل عمله بعد اإخالله بالتزاماته على النحو ال�صالف بيانه 
وكان قانون البعثات امل�صار اإليه قد حدد - على �صبيل احل�صر - الآثار املرتتبة 
على اإخالل املوفد بالتزاماته وهذه الآثار تتمثل يف اإنهاء بعثته اأو منحته ويف 
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التزامه ب�صداد قيمة ما �صرف له ، ومل يرتب - هذا القانون - ثمة اآثاراً تتعلق 
مبدة املوفد فاإنها تظل مدة اإيفاد ، ومن ثم فاإن املدة من ....... حتى ......... 

حتت�صب مدة اإيفاد .

هذا وجتدر الإ�صارة اإىل اأن ما �صبق ذكره ل يخل مب�صاءلة املذكور عن 
خمالفاته وخروجه على مقت�صى الواجب الوظيفي واأي�صاً م�صاءلة املخت�صني 

الذين تقاع�صوا عن اإحالة خمالفاته اإىل جلنة البعثات يف حينه .

له  ب�صداد ما �صرف  املعرو�صة حالته  التزام  اإىل  الراأي  انتهى  ولذلك 
ويجوز   ، اإيفاد  مدة  املدة  هذه  وحتت�صب   ، حتى.........   ........ من  املدة  عن 

اإعفاوؤه من هذا اللتزام على النحو املبني بالأ�صباب .

فتوى و �ص ق رقم /م و/2008/362/1/8م بتاريخ 2008/3/12م   

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

فتاوى المادة رقم )10(

فبالإ�صارة اإىل الكتاب رقم يف �صاأن الت�صاوؤلت التي ظهرت اإثر �صدور 
والإعانات  البعثات  قانون  اأحكام  بتعديل   99/20 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم 

الدرا�صية ، وطلب اإبداء الراأي يف احلالت الآتية : 

للح�صول  ال�صلطنة  خارج  اإىل  درا�صية  بعثة  يف  اأوفد  موظف   –  1
وبتاريخ   ،  1998/9/15 من  اعتبارا  ون�صف  �صنتني  ملدة  املاج�صتري  درجة  على 
البت يف الطلب  ، وقبل  العمل  ا�صتقالة من  املذكور بطلب  1999/3/6 م تقدم 
قبول  على  يرتتب  فهل   ، اإليه  امل�صار   99/20 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  �صدر 
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ا�صتقالته اإلزامه برد ما اأنفق عليه خالل الفرتة املا�صية من م�صاريف ور�صوم 
باأنه تعهد  ، علما  العليا  اأنه مل ينته بعد من درا�صته  الرغم من  درا�صية على 
تكبدتها  التي  النفقات  ب�صداد  باللتزام  املدنية  وزارة اخلدمة  مبوجب منوذج 
احلكومة يف �صبيل تاأهيله واأية غرامات اأخرى تقدرها اجلهة املخت�صة، وكذلك 

املخ�ص�صات املالية التي منحت له اأثناء الدرا�صة .

2 – حالة موظف اأوفد يف بعثة درا�صية للح�صول على درجة املاج�صتري 
يف جمال الإدارة العامة واأخفق يف احل�صول على املوؤهل املطلوب فقطعت بعثته 
املرتتبة  املبالغ  من  اإعفائه  بطلب  عمله  جهة  تقدمت   1998/10/25 وبتاريخ 
 99/20 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  �صدر  ب�صاأنه  البت  وقبل   ، لذلك  نتيجة  عليه 
اأنفق عليه خالل مدة  برد ما  املذكور يف هذه احلالة  يلتزم  ، فهل  اإليه  امل�صار 
بعثته وما هو احلكم فيما لو كان قد مت البت ب�صاأنه وذلك باإلزامه برد ما اأنفق 

عليه وبو�صر يف ا�صتقطاع تلك املبالغ منه.

3 -  حالة موظف اأوفد يف بعثة درا�صية للح�صول على درجة املاج�صتري 
خدمة  من  �صنتني  وبعد   ، املطلوب  املوؤهل  على  باحل�صول  الدرا�صة  واأنهي 
املرتتبة  املبالغ  �صداد  الإعفاء من  بال�صتقالة وطلب  انتهت خدمته  احلكومة 
عليه ، وقبل البت ب�صاأنه �صدر املر�صوم ال�صلطاين رقم 99/20 امل�صار اإليه وتبني 
اأوفى  قد  بذلك  يكون  فهل  املر�صوم  يقررها هذا  التي  ا�صتيفاوؤه مدة اخلدمة 

بالتزامه .

على  للح�صول  درا�صية  بعثة  يف  اأوفد  الذي   ..... موظف  حالة   –  4
البكالوريو�ص يف جمال هند�صة الكهرباء واللكرتونيات ونظرا لقيام املذكور 
بتغيري تخ�ص�صه دون الرجوع اإىل جهة عمله ووزارة التعليم العايل واكت�صابه 
�صاعات درا�صية ل متت ب�صلة اإىل طبيعة تخ�ص�صه وعدم اإمكان ح�صابها �صمن 
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قطع   1998/3/25 بتاريخ  البعثات  جلنة  قررت  فقد   ، حمدد  درا�صي  برنامج 
بعثته . 

وحيث اإن املذكور تقدم بالتما�ص باإعفائه من املبالغ التي �صرفت عليه 
وقبل البت يف اللتما�ص �صدر املر�صوم ال�صلطاين رقم 99/20 امل�صار اإليه ، وعليه 
فقد ثار الت�صاوؤل هل ي�صتفيد من اأحكام هذا املر�صوم وبالتايل ل يكون مطالبا 
برد ما اأنفق عليه ، اأم يعامل وفقا للن�صو�ص القدمية باعتبار اأن بعثته قطعت 

اأثناء �صريانها .

واإذ ت�صتطلعون الراأي. 

اأنه » ل  املادة )75( من النظام الأ�صا�صي للدولة تن�ص على  باأن  نفيد 
ت�صرى 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 ......«.

فيحكم  الزمني  تطبيقه  جمال  يف  به  يعمل  القانون  اأن  ذلك  ومفاد 
تاريخ  من  الفرتة  يف  اأي  �صلطانه  حتت  تتم  التي  القانونية  واملراكز  الوقائع 
واملراكز  الوقائع  على  رجعى  باأثر  ي�صرى  ول   ، اإلغائه  تاريخ  حتى  به  العمل 
القانونية ال�صابقة عليه اإل بن�ص خا�ص يقرر الأثر  الرجعى ، كما اأن �صريان 
القوانني اجلديدة حتكم الآثار التي ترتتب من وقت نفاذها ولو كانت نا�صئة 
عن مراكز قانونية �صابقة عليها فتخ�صع الآثار امل�صتقبلية للقانون اجلديدة 
بحكم اأثره املبا�صر ، واإذا كان املر�صوم ال�صلطاين رقم 99/20 امل�صار اإليه قد جاء 
خلوا من ن�ص خا�ص يقرر الأثر الرجعى ، فاإن اأحكامه ت�صرى باأثر فوري على 

كل مركز قانوين مل يكن قد مت اأو اكتمل اإىل تاريخ العمل به.

وبتطبيق ذلك على احلالت املعرو�صة ، يبني اأن املادة )10( من قانون 
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مبعوث  على  التزامات  فر�صت  تعديلها  قبل  الدرا�صية  والإعانات  البعثات 
الدرا�صات العليا مفردا وبالت�صامن مع كفيله ب�صداد جميع ما اأنفق عليه خالل 
مدة البعثة و اأية غرامات اأخرى تقررها اللجنة اإذا األغيت بعثته طبقا للمادة 
القانون  املادة )21( من  تق�صى  كما  للمادة )12(  وفقا  اأو رف�ص اخلدمة   )9(
امل�صار اإليه قبل التعديل باأن يلتزم خريج الدرا�صات العليا اأن يخدم احلكومة 
مدة ل تقل عن �صنتني لكل �صنة من �صنوات بعثته بعد النتهاء من الدرا�صة 
– الذي تقرر العمل به اعتبارا من  ، وملا كان املر�صوم ال�صلطاين رقم 99/20 
اإلغاء املادتني )10( و)12( والبند  – قد ن�ص يف مادته الأوىل على   99/3/15
هذا  على   )31( املادة  بتعديل  الثانية  مادته  وق�صت  املذكور  القانون  من  )و( 
اأن يخدم احلكومة بعد النتهاء  العليا  الدرا�صات  النحو »يلتزم احلا�صل على 
من درا�صته ملدة ل تقل عن عدد �صنوات بعثته للدرا�صات العليا واإل التزم برد 
ملا  وفقا  التزامه  اإعفاوؤه من  ويجوز   ، البعثة  عليه خالل مدة  اأنفق  ما  جميع 
املر�صوم  حكم  فاإن  ثم  ومن   ،  « ال�صاأن  هذا  يف  املدنية  اخلدمة  جمل�ص  يقرره 
كانت  ولو  فيها  يبت  مل  التي  احلالت  جميع  يتناول   99/20 رقم  ال�صلطاين 
الأثر  لذات قاعدة  اإعمال  بعده  ن�صاأت  التي  تلك  اأو   ، التاريخ  �صابقة على هذا 

الفوري املبا�صر للقانون .

والرابعة  والثانية  الأوىل  للحالت  بالن�صبة  فاإنه  ذلك  على  وتاأ�صي�صا 
فقد �صقطت جميع اللتزامات النا�صئة من جراء قطع البعثة طبقا للمادة )9( 
الثالثة  باحلالة  يتعلق  فيما  اأما   ) ملغاة   12( للمادة  طبقا  اخلدمة  رف�ص  اأو 

فيكون املوظف قد اأوفى بالتزاماته النا�صئة من البعثة .

) فتوى رقم و �ص ق / م و /99/1014/1/21 في 1999/7/12 م ( 

---------------------
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فتاوى المادة رقم )15(

ال�صادر  الدرا�صية  الإعانات  و  واملنح  البعثات  قانون  من   )15( املادة 
باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2002/83 تن�ص على اأن  » حتدد الالئحة التنفيذية 
للقانون مقدار املخ�ص�صات ال�صهرية للمبعوثني والبدلت املقررة لهم ح�صب 

بلدان درا�صتهم وتنظم قواعد واإجراءات �صرف هذه املخ�ص�صات » .

واملنح  البعثات  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )22( املادة  تن�ص  كما 
على   2003/8 رقم  العايل  التعليم  وزير  بقرار  ال�صادرة  الدرا�صية  والإعانات 
اأن ) متنح للمبعوث �صنوياً تذكرة �صفر بالدرجة ال�صياحية من ال�صلطنة اإىل 
مقر درا�صته وبالعك�ص ، وي�صرف ملبعوث الدرا�صات العليا اإ�صافة اإىل ما تقدم 
اأولده دون �صن احلادية  ال�صياحية لزوجه ولثالثة من  تذاكر �صفر بالدرجة 

والع�صرين من ال�صلطنة اإىل مقر درا�صته وبالعك�ص .

 ويجوز للمبعوث احل�صول على تعوي�ص نقدي عن هذه التذاكر وفق 
اأقل الأ�صعار ال�صائدة وقت تقدمي طلب �صرف التعوي�ص ( .

وتن�ص املادة )33( من ذات الالئحة على اأنه » ل يجوز للمبعوث اأو لأحد 
اأفراد اأ�صرته امل�صموح ب�صفرها معه طبقا لأحكام قانون البعثات وهذه الالئحة 
اجلمع بني مزايا تذاكر ال�صفر والتاأمني ال�صحي وبدل العالج وبدل اللبا�ص 
واأية بدلت اأو مزايا اأخرى من�صو�ص عليها بهذه الالئحة وبني مثيالتها من 
البدلت واملزايا التي تكون مقررة وفقا لالأنظمة املختلفة، وي�صرف له البدل 

اأو امليزة بالقيمة الأعلى من جهة عمله اأو من الوزارة بح�صب الأحوال » .

و تن�ص املادة )34( من ذات الالئحة على اأن » يوقف �صرف املخ�ص�صات 
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بنجاح  البعثة  انتهاء  لتاريخ  التايل  ال�صهر  نهاية  اعتبارا من  للمبعوث  املالية 
دون مد ب�صبب يرجع اإليه، اأو بنهاية �صنة المتياز بالن�صبة لطلبة الطب الذين 
ت�صرتط عليهم اجلامعات ق�صاء هذه ال�صنة يف جهات بعينها بذات بلد الدرا�صة، 
اأو بنهاية ال�صهر التايل لتاريخ احل�صول على الدرجة العلمية اأيهما اأقرب . كما 
يوقف �صرف املخ�ص�صات املالية اإن اأوقفت البعثة الدرا�صية وذلك طوال مدة 

الوقف اأو اإن ف�صل املبعوث من اجلامعة ».

و مفاد هذه الن�صو�ص اأن امل�صرع قد اأن�صاأ للمبعوث مركزا قانونيا تكفلت 
ببيان عنا�صره اأحكام قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�صية والذي اأحالت 
والتي  التنفيذية  اإىل لئحته  املالية  منه يف حتديد خم�ص�صاته   )  15  ( املادة 
بدورها اأفردت ف�صال كامال لبيان تلك املخ�ص�صات حتت عنوان » املخ�ص�صات 
 22  ( املادة  كانت  الف�صل  هذا  مواد  و�صمن   « الأخرى  والبدلت  وامل�صتحقات 
�صفر  تذكرة  يف  �صنويا  حقا   ، العليا  للدرا�صات  بعثة  يف  للموفد  قررت  التي    )
بالدرجة ال�صياحية له ولزوجه ولثالثة من اأبنائه دون �صن احلادية والع�صرين 
من مقر البعثة اإىل ال�صلطنة وبالعك�ص ، خمولة اإياه مكنة الختيار بني �صرف 
وقت  ال�صائدة  الأ�صعار  لأقل  وفقاً  عنها  النقدي  التعوي�ص  وبني  التذاكر  تلك 
اأو  التذاكر  تلك  ا�صتحقاق �صرف  فاإن مناط  ثم  ، ومن  ال�صرف  تقدمي طلب 
التعوي�ص النقدي عنها هو �صغل املركز القانوين املقرر للمبعوث دون تعليق اأو 

رهن ذلك ب�صفر املبعوث اأو اأفراد اأ�صرته .

ومن نافلة القول يف هذا املقام اأن من املخ�ص�صات املالية ما يعد عن�صرا 
من عنا�صر املركز القانوين كالراتب والبدلت املقررة للوظيفة ، ويكون مناط 
العمل  �صاغلها  وا�صتالم  القانونية  باأداتها  الوظيفة  �صغل  جمرد  ا�صتحقاقها 
وو�صع نف�صه رهن ت�صرف جهة عمله فيما ي�صند اإليه من اأعمال ،  ولو مل يوؤد 
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عماًل فعلياً ل�صبب يرجع اإىل جهة عمله اأو ظروف العمل ، ومن تلك املخ�ص�صات 
الدوام  �صاعات  بعد  اإ�صايف  بعمل  كالقيام  معينة  واقعة  بتحقق  رهناً  يكون  ما 
بتكليف من جهة العمل ، وذلك ل�صتحقاق الأجر الإ�صايف ، وتعد تذاكر ال�صفر 
اأو التعوي�ص النقدي عنها من عنا�صر املركز القانوين للمبعوث ح�صبما دلت 
على ذلك اإ�صارة عبارتي ن�ص املادتني 33 و 34 من الالئحة التنفيذية لقانون 
البعثات واملنح والإعانات الدرا�صية ، حيث حظرت الأوىل على املبعوث اجلمع 
اأ�صرته وفقا لالأنظمة  اأو لأفراد  اأي مزايا مماثلة تكون مقررة له  بينها وبني 
انتهاء  - يف حالت  اأ�صالة   - املخ�ص�صات  تلك  الثانية وقف  ، وقررت  املختلفة 
البعثة اأو وقفها لأي �صبب من الأ�صباب ، ومقت�صى مفهوم املخالفة لهذا الن�ص 
ا�صتمرار املبعوث يف �صرف تلك املخ�ص�صات مادام �صاغال لهذا املركز القانوين 
مل تزايله �صفة املبعوث لأي �صبب من الأ�صباب دون توقف على حتقق واقعة 

بعينها .

وبتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�صة ، يف �صوء الثابت وامل�صتفاد من 
كتابكم امل�صار اإليه من اأن الطبيب/ ............. كان موفدا اإىل كندا يف بعثة 
للدرا�صات العليا خالل املدة ............. ومن ثم ي�صحى له حق قائم طوال 
مدة بعثته ولزوجه ولثالثة من اأبنائه دون �صن احلادية والع�صرين يف تذاكر 
تعوي�صا  اأو  وبالعك�ص  ال�صلطنة  اإىل  بعثته  مقر  من  ال�صياحية  بالدرجة  �صفر 
واإذ   ، ال�صرف  الأ�صعار وقت تقدمي طلب  اأقل  التذاكر بح�صب  نقديا عن تلك 
امل�صتحقة له  ال�صفر  النقدي عن تذاكر  التعوي�ص  تقدم املذكور بطلب �صرف 
ولأفراد اأ�صرته عن العامني .......... اإعمال للرخ�صة املقررة له قانونا ، ومن 
ثم يكون لزاماً على جهة الإدارة �صرف قيمة هذا التعوي�ص بغ�ص النظر عن 

حتقق واقعة �صفره واأفراد اأ�صرته من عدمه .  
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ول ينال من ذلك القول بعدم جواز �صرف التعوي�ص عن تذاكر ال�صفر 
عن �صنوات �صابقة بزعم اأن قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�صية قد ن�ص 
باأثر رجعي  وبالتالــــي - ا�صتخال�صا - عدم جواز �صرفها  على �صرفها �صنوياً 
، اإذ اأن هذا قول مردود، حيث اإن حق املعرو�صة حالته يف التعوي�ص عن قيمة 
ا�صتحقاقه  مناط  حتقق  منذ  باأدائه  الإدارة  جهة  التزام  يقابله  ال�صفر  تذاكر 
وحتى الوفاء به اأو �صقوطه بالتقادم ومن ثم فال جمال للحديث عن رجعية اأو 
عدم رجعية �صرف هذا التعوي�ص ، واإذ مل توف جهة الإدارة بالتزامها ب�صرف 
قيمته للمذكور وقد خلت الأوراق مما يفيد �صقوط احلق فيه بالتقادم ومن ثم  

ت�صحى مطالبته به قائمة على �صند من القانون .

لذلك انتهى الراأي اإىل اأحقية الطبيب / ......... يف التعوي�ص النقدي 
عن تذاكر ال�صفر امل�صتحقة له ولأفراد اأ�صرته عــــن العامني ......... وفقا لأقل 

الأ�صعار ال�صائدة وقت تقدمي طلب ال�صرف .

فتوى و �ص ق رقم/م و/2008/219/5/44م بتاريخ 2008/2/18م  

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

فتاوى المادة رقم )16(

الفتوى الأوىل :

ال�صادر  الدرا�صية  والإعانات  واملنح  البعثات  قانون  من   )1( املادة  
اأحكام هذا  اأنه : ) يف تطبيق  باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2002/83م  تن�ص على 
القانون يكون للكلمات والعبارات التالية ، املعنى املحدد قرين كل منها ما مل 
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يقت�ص �صياق الن�ص معنى اآخــر:

الوزارة : وزارة التعليم العايل .

املوفد : من يوفد يف بعثة اأو منحة اأو اإجازة درا�صـــية طبقا لأحكام هذا 
القانون .... (

وتن�ص املادة )2( من ذات القانون على اأنه : )ت�صرى اأحكام هذا القانون 
على البعثات الدرا�صية الداخلية اأو اخلارجية وعلى املنح والإعانات الدرا�صية 

.) ...

وتن�ص املادة )16( من ذات القانون على اأنه )تتوىل الوزارة الإ�صراف 
باخلارج  نفقتهم  على  الدار�صني  العمانيني  الطلبة  وعلى  املوفدين  على 
تعهد  اأن  اخلارجية  وزارة  مع  التفاق  بعد  ولها  املخت�صة  اأجهزتها  خالل  من 
القن�صليات  اأو  بال�صفـارات  اإىل موظفيــن خمت�صني  املذكورين  بالإ�صراف على 

العمانية يف البالد التي ل يوجد بها ملحقيات ثقافية ( .

واملنح  البعثات  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )  14( املادة  وتن�ص 
على   2003/8 رقم  العايل  التعليم  وزير  بقرار  ال�صادرة  الدرا�صية  والإعانات 
اأنه : ) يجب على املوفد للدرا�صة باخلارج اأن يخطر امللحق الثقايف اأو املوظف 
املخت�ص بال�صفارات اأو القن�صليات العمانية اأو غريه من جهات الإ�صراف التي 

حتددها الوزارة بو�صوله اإىل بلد الدرا�صة ..... ( .

وتن�ص املادة )15( من ذات الالئحة على اأنه : ) يجب على املوفد اأن 
يوايف جهات الإ�صراف املحددة باملادة ال�صابقة ب�صفة دورية منتظمة ببيان عن 
من  فيها  يحرزه  ما  مدى  و  بتح�صيلها  يقوم  التي  واملناهج  الدرا�صي  ن�صاطه 
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تقدم ، وعليه تخويل جهات الإ�صراف امل�صار اإليها التفوي�ص الذي ميكنها من 
مراجعة نتائجه باجلامعات ( .

وين�ص البند )4( من النموذج رقم و خ م/بعثات1993/2 اخلا�ص باإقرار 
املوظف عند الإيفاد لدرا�صة تاأهيلية على اأنه : ) اأتعهد عند اإكمايل وجناحي 
..... وذلك ملدة ل تقل  بالعمل يف خدمة احلكومة يف  والتاأهيلية  الدرا�صة  يف 

عن........ ( .

ومفاد ما تقدم من ن�صو�ص اأن امل�صرع قد عهد لوزارة التعليم العايل 
الخت�صا�ص بالإ�صراف على موظفي وحدات اجلهاز الإداري للدولة املوفدين 
خالل  من  اأو  املخت�صة  اأجهزتها  خالل  من  وذلك  ال�صلطنة  خارج  للدرا�صة 
امللحقيات الثقافية ب�صفارات ال�صلطنة باخلارج اأو القن�صليات العمانية يف الدول 
التي ل يوجد بها ملحقيات ثقافية وذلك بالتفاق مع وزارة اخلارجية ، وقد 
اإخطار  التزاما مفاده وجوب  باخلارج  للدرا�صة  املوفد  عاتق  امل�صرع على  األقى 
جهة الإ�صراف ببيان عن ن�صاطه الدرا�صي واملناهج التي يح�صلها ومدى التقدم 
الدرا�صي الذي يحرزه مع تخويلها التفوي�ص الذي ميكنها من مراجعة نتائجه 

الدرا�صية باجلامعة ب�صكل مبا�صر .

من   )4( البند  ن�ص  مبوجب  املوفد  املوظف  فاإن  تقدم  عما  وف�صال 
زمنية  مدة  املوفدة  اجلهة  بخدمة  التزام  عاتقه  على  يقع  اإليه  امل�صار  الإقرار 
معينة يتم حتديدها يف الإقرار ، وهذا اللتزام معلق على �صرط واقف هو جناح 
التزام  على  بال�صرورة  ينطوي  اللتزام  هذا  فاإن  وبالتايل   ، درا�صته  يف  املوفد 
املوفد بالإفادة عن موقفه الدرا�صي خالل فرتة اإيفاده وذلك متكينا جلهة عمله 
من الوقوف على مركزه القانوين من حيث مدى التزامه بالعمل يف خدمتها 
املدة املذكورة من عدمه ، وملا كان الإيفاد يتم يف اإطار النظام الوظيفي بهدف 
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التنمية الب�صرية نهو�صا بالوظيفة العامة والرتقاء بها ومن ثم فاإن التزامات 
  ، الوظيفية  واجباته  من  جزءا  تكون  اأن  فتئت  ما  اإيفاده  مدة  خالل  املوظف 
املدة يعد  الدرا�صي خالل تلك  املوفد عن بيان موقفه  وبناء عليه فاإن امتناع 
خروجا على مقت�صى هذا الواجب الأمر الذي ي�صتوجب موؤاخذته تاأديبيا وفقا 
حلكم املادة )106( من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 
اأن : ) كل موظف يخل بالواجبات وامل�صوؤوليات  2004/120 والتي تن�ص على 
اأو يرتكب املحظورات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ولئحته اأو يخرج على 
مقت�صى الواجب يف اأعمال وظيفته اأو يظهر مبظهر من �صاأنه الإخالل بكرامة 

الوظيفة يعاقب باإحدى العقوبات املن�صو�ص عليها يف املادة 116 ( .

وتطبيقا ملا تقدم على احلالت املعرو�صة فاإن الثابت من الأوراق اأنه مت 
اإيفاد املوظفني .... و ..... و ..... يف منح درا�صية خارجية للح�صول على درجة 
املاج�صتري ، كما مت اإيفاد ....... يف بعثة درا�صية داخلية للح�صول على الدرجة 
اجلامعية الأوىل بعد اأن وقع اجلميع على النموذج رقم و خ م/بعثات1993/2 

اخلا�ص باإقرار املوظف عند الإيفاد لدرا�صة تاأهيلية .

اأنه يف �صبيل الوقوف على املوقف الدرا�صي  لذلك انتهى الراأي : اإىل 
مراجعة  املوقرة  لوزارتكم  ميكن  فاإنه   ...... و   ........ و   ......... للموظفني 
حيالهم  التاأديبية  الإجراءات  اتخاذ  اأو   ، ال�صاأن  هذا  يف  العايل  التعليم  وزارة 
ما  تقدمي  عن  امتناعهم  ا�صتمرار  حال  وذلك   ........ املوظف  اإىل  بالإ�صافة 

يفيد موقفهم الدرا�صي وذلك على النحو املبني بالأ�صباب .

فتوى و �ص ق رقم/ م و/2008/1656/1/15 بتاريخ 2008/10/22م  

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

املرة  فى  ا�صتثنائية  عالوات  ثالث  املوظف  منح  �صحة  مدى  وعن 
الواحدة ، وجواز منح هذه العالوة للموظف املوفد فى بعثة درا�صية ، فاإن املادة 
)35( من قانون اخلدمة املدنية �صريحة فى اأنه يجوز – ب�صفة ا�صتثنائية – 
املالية  اأو عالوتني بفئة العالوة الدورية املقررة لدرجته  منح املوظف عالوة 
، وهو ما يقطع بعدم جواز  الالئحة  التي حتددها  والأو�صاع  لل�صروط  طبقا 

منح املوظف اأكرث من عالوتني .

واإذا كانت املادة )56( من الالئحة التنفيذية ن�صت على اأنه ) تطبيقا 
حلكم املادة )35( من  القانون ، يجوز منح املوظف عالوة ا�صتثنائية اأو اأكرث من 
عالوات الدرجة املالية التي ي�صغلها طبقا لل�صروط الآتية........ ( ، فاإنه لي�ص 
من �صاأن هذا الن�ص اأن ي�صمح مبنح املوظف اأكرث من عالوتني ، لأنه ف�صاًل عن 
اأن املادة )56( جاءت تطبيقا للمادة )35( من القانون مبا ل يجوز معه جتاوز 
حكم هذه املادة اأو اخلروج عليه ، اإذ ل اجتهاد مع �صراحة ن�صها – فاإن عبارة 
املادة )56( بجواز منح املوظف عالوة ا�صتثنائية اأو اأكرث ، ل ميكن تف�صريها اإل 
فى حدود ما ق�صت به املادة )35( من القانون وباعتبار اأن العالوتني تدخل فى 

مفهوم اأكرث من عالوة الواردة فى املادة )56( امل�صار اإليها . 

واإذا كانت املادة املذكورة قد اأ�صافت فى فقرتها الثالثة حكما جديدا ملا 
ق�صت به املادة )35( من القانون وباعتبار اأن العالوتني تدخل فى مفهوم اأكرث 

من عالوة الواردة فى املادة )56( امل�صار اإليها .

الثالثة حكما جديدا  اأ�صافت فى فقرتها  املذكورة قد  املادة  واإذا كانت 
اأربع  اأكرث من  املوظف  األ مينح  ، مفاده  القانون  املادة )35( من  به  ملا ق�صت 
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نهاية  يتجاوز  األ  وب�صرط  الواحدة  املالية  الدرجة  فى  ا�صتثنائية  عالوات 
القانون فيما يتعلق  اإهدار ما ن�ص عليه  �صاأن هذا احلكم  املربوط فلي�ص من 
الواحدة  املرة  فى  للموظف  منحها  يجوز  التي  ال�صتثنائية  العالوات  بعدد 
اأو عالوتني ، ويكون ما ن�صت عليه املادة )56( من الالئحة  واملحددة بعالوة 
اإ�صافة جديدة ل�صروط منح العالوة ال�صتثنائية ، وهو ما ي�صمح به ن�ص املادة 
)35( من القانون – لي�ص فيه ما يلغى اأو يعدل �صرطا ورد فى القانون ، ويكون 
منح العالوة ال�صتثنائية للموظف مقيداً بعالوة اأو عالوتني فى كل مرة مينح 
فيها هذه العالوة ، على األ يزيد عدد العالوات ال�صتثنائية التي متنح له على 

اأربع عالوات فى الدرجة املالية الواحدة .

القانون  فى  �صريح  لن�ص  وا�صحة  خمالفة  فيه  ذلك  بغري  والقول 
وخطاأ فى تف�صريه وتاأويله .

من  نوعني  التنفيذية  ولئحته  املدنية  اخلدمة  قانون  عرف  وقد 
العالوات التي ت�صاف اىل راتب املوظف وتعترب جزءا منه :

النوع الأول يتمثل فى العالوة الدورية املن�صو�ص عليها فى املادة )34( 
يناير من  اأول  املوظفون عالوة دورية فى  باأن مينح  التي ق�صت  القانون  من 
اأن يكون  وب�صرط   ، امللحقني  املن�صو�ص عليها فى اجلدولني  بالفئات  كل عام 
قد م�صت �صتة اأ�صهر على الأقل على تعيينهم باخلدمة ، ويحرم من العالوة 
الدورية من قدم عنه تقرير بدرجة ) �صعيف ( فى ال�صنة التالية لتلك املقدم 
عنها التقرير ، وهذه العالوة كما هو وا�صح حق للموظف يح�صل عليها قانوناً 

متى توفرت فيه �صروط ذلك ومل يقم به �صبب احلرمان منها .

والنوع الثاين من العالوات يتمثل فى العالوات ال�صتثنائية وهى تلك 
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التي ن�صت عليها املادة )35( من قانون اخلدمة املدنية التي ق�صت – كما �صلف 
بيانه – باأنه يجوز – ب�صفة ا�صتثنائية – منح املوظف عالوة اأو عالوتني بفئة 
العالوة الدورية املقررة لدرجته املالية طبقا لل�صروط والأو�صاع التي حتددها 

الالئحة .

وهذه العالوة واإن كانت ت�صرتك مع العالوات الدورية من حيث فئتها 
 ، للموظف  لي�صت حقاً  ال�صتثنائية  فالعالوة   ، عنها جوهريا  تختلف  اأنها  اإل 
واإمنا يكون منحها له جوازياً خا�صعا لتقدير رئي�ص الوحدة اإذا ما توافرت فى 
املوظف �صروط منحها ، وهو ما ي�صتتبع القول باأنه حتى مع توافر �صروط منح 
هذه العالوة فاإن منحها للموظف يكون مرهوناً ب�صدور قرار رئي�ص الوحدة ، 
وهو ما ق�صت به املادة )56( من الالئحة التنفيذية للقانون عندما ن�صت على 

اأن ) ي�صدر مبنح العالوات ال�صتثنائية قرار من رئي�ص الوحدة ( .

املدنية  اخلدمة  قانون  )45( من  املادة  الأخرية من  الفقرة  كانت  وملا 
ح�صاب  فى  الدرا�صية  الإجازة  اأو  املنحة  اأو  البعثة  مدة  تدخل  اأن  على  تن�ص 
انتهت  اإذا  الرتقية  ا�صتحقاق  وفى  العالوة  ا�صتحقاق  وفى  املكافاأة  اأو  املعا�ص 
الدرا�صة بنجاح وكانت العالوة الدورية تعترب حقا للموظف على النحو �صالف 
البيان – فاإن هذه العالوة تكون هي املق�صودة بالن�ص واإليها ين�صرف حكمه ، 
بحيث متنح للموظف املوفد فى بعثة درا�صية فى مواعيدها املقررة باعتبار اأنه 

ي�صتحقها قانوناً ، ما مل يقم به �صبب احلرمان منها.

ا�صتحقاق  وفى   ( بعبارة  الن�ص  يعنيها  ال�صتثنائية فال  العالوات  اأما 
واإمنا هي جوازية تخ�صع  للموظف  لي�صت حقاً  العالوة  اأن هذه  اإذ   ) العالوة 

لتقدير رئي�ص الوحدة حتى مع توافر �صروط منحها .
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تقدير  على  تقوم  ال�صتثنائية  العالوة  تقرير  من  احلكمة  كانت  واإذا 
على  ح�صوله  �صاأنه  من  كان  عمله  فى  وا�صحا  امتيازاً  اأظهر  الذي  املوظف 
واملحافظة  املمتاز  اأدائه  موا�صلة  على  وت�صجيعه  ومكافاأته   ) ممتاز   ( مرتبة 
، وبالتاىل فال  العمل على احلذو حذوه  ، ولتحفيز زمالئه فى  على م�صتواه 
،وتغيب  بعمله وحتمل م�صوؤولياته  املوظف  قيام  اإل عند  تتوافر هذه احلكمة 
تلك احلكمة اإذا ابتعد املوظف عن جمال عمله وابتعد عن القيام به والنهو�ص 
باأعبائه �صاأن املوظف املوفد يف  بعثة درا�صية ، ومن ثم فال يجوز منحه العالوة 
هذه  وطبيعة  يتفق  ما  وهو   ، حالته  فى  منحها  حكمة  لنتفاء  ال�صتثنائية 
العالوة ال�صتثنائية التي توجب تف�صري الن�صو�ص املتعلقة بها تف�صرياً �صيقاً .

البعثات  قانون  من   )16( املادة  عليه  ن�صت  ما  تقدم  مما  ينال  ول 
باأن  ق�صت  اإذ   85/13 رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  الدرا�صية  والإعانات 
بالإ�صافة  الالئحة  الواردة فى  امل�صتحقات  كافة  املبعوث على  املوظف  يح�صل 
الذى  اخلدمة  نظام  فى  املقررة  الوظيفية  واحلقوق  والعالوات  الراتب  اإىل 
يخ�صع له ، باعتبار اأن ما يق�صده الن�ص هي العالوات الدورية التي هي حق 
للموظف ولي�صت العالوات ال�صتثنائية التي لي�صت حقا له ، ومن ثم فال تعترب 

من حقوقه الوظيفية التي عناها الن�ص وعلى التف�صيل �صابق البيان .

 ) فتوى رقم : و �ص ق /م و / 95/628/7/22م بتاريخ : 1995/6/14م(

---------------------
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فتاوى المادة رقم )18(

الفتوى الأوىل :

وردا على ذلك نفيد باأن املادة )45( من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر 
اأحكام قانون  » مع مراعاة   : اأنه  ال�صلطاين رقم )80/8( تن�ص على  باملر�صوم 
للدرا�صة  بعثات ومنح  املوظفني يف  اإيفاد  ، يجوز  الدرا�صية  البعثات والإعانات 
اأو للتدريب اأو منحهم اإجازات درا�صية باأجر اأو بدون اأجر بال�صروط والأو�صاع 
الدرا�صية  والإجازات  واملنح  البعثات  لأع�صاء  وحتفظ  الالئحة  حتددها  التي 
وظائفهم ، ويجوز �صغلها ب�صفة موؤقتة بطريق التعيني اأو الندب دون الرتقية 

اإذا كانت مدة البعثة اأو املنحة ل تقل عن �صنة على اأن تخلى عند عودتهم.

 وتدخل مدة البعثة اأو املنحة اأو الإجازة الدرا�صية يف ح�صاب املعا�ص اأو 
املكافاأة ويف ا�صتحقاق العالوة ، ويف ا�صتحقاق الرتقية اإذا انتهت الدرا�صة بنجاح 

الدرا�صية  والإعانات  واملنح  البعثات  قانون  من   )18( املادة  وتن�ص 
اأنه » حت�صب مدة الدرا�صة  ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم )2002/83( على 
اأو خارجها �صمن مدة  البالد  داخل  كانت  �صواء  املوفد  املوظف  التي مي�صيها 

اخلدمة » .

املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )88( املادة  وتن�ص 
ال�صادرة باملر�صوم ال�صلطاين رقم )84/52( على اأن : » مينح املوظف .......... 
راتبه كامال خالل مدة التفرغ عالوة على املخ�ص�صات التي ت�صرف له .......... 

بالتطبيق لأحكام قانون البعثات والإعانات الدرا�صية .
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املدنية  اخلدمة  قانون  من   )45( املادة  اأن  املتقدمة  الن�صو�ص  ومفاد 
ا�صرتطت يف فقرتها الأخرية لكي حت�صب املدة التي يق�صيها املوظف يف درا�صته 
�صمن املدة الالزمة للرتقية - حال اإيفاده يف بعثة اأو منحة اأو حال منحه اإجازة 
اأن يكون قد اجتاز الدرا�صة بنجاح ، مما موؤداه عدم العتداد بهذه  درا�صية - 
املدة اإذا مل يجتز املوظف درا�صته بنجاح ومن ثم عدم ا�صتحقاق الرتقية ، واأن 
اأوجبت ح�صاب املدة  البعثات واملنح والإعانات الدرا�صية  املادة )18( من قانون 
املوفد يف درا�صته �صمن مدة خدمته �صواء كان الإيفاد  التي مي�صيها املوظف 
داخل البالد اأو خارجها ، مما مقت�صاه وجوب العتداد مبدة الدرا�صة يف �صائر 
 ، �صرط  تعليق على  اأو  قيد  دون   - الرتقية  ذلك  - مبا يف  الوظيفية  ال�صوؤون 
واأن املادة )88( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية قررت ا�صتحقاق 
له  ت�صرف  التي  الأخرى  املخ�ص�صات  على  كامال عالوة  راتبه  املوفد  املوظف 

خالل مدة اإيفاده طبقا لقانون البعثات والإعانات الدرا�صية.

اأن حكمي ن�ص الفقرة الأخرية من  وملا كان البادي بجالء مما �صلف 
اإليهما قد تواردا على حمل واحد ونظما  املادة  )45( ون�ص املادة )18( امل�صار 
، فمن ثم يكون حكم  بينهما عموم وخ�صو�ص  اأن يكون  مو�صوعا واحدا دون 
املادة )18( - بح�صبانه لحقا - نا�صخا حلكم الفقرة الأخرية من املادة )45(، 
الفقرة  هذه  حكم  دون  التطبيق  الواجب  هو  املادة  تلك  حكم  بالتايل  ويكون 
وذلك اعتبارا من 2002/9/15م تاريخ العمل بقانون البعثات واملنح والإعانات 

الدرا�صية امل�صار اإليه.

اإجازة  اأو  منحة  اأو  بعثة  يف  املوفد  املوظف  يكون  ذلك  على  وترتيبا 
باأربع  املحددة   - لذلك  الالزمة  املدة  توافرت  متى  للرتقية  م�صتحقا  درا�صية 
�صنوات - �صواء اكتملت هذه املدة قبل الإيفاد اأو اأثنائه اأو بعد انتهائه بح�صبانها 
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داخلة �صمن مدة خدمته غري م�صتبعدة منها، دون تعليق لذلك على اأي �صرط 
، و�صواء حتققت النتيجة املرجوة من الدرا�صة اأو مل تتحقق ، والقول بغري ذلك 
يوؤدي اإىل تعطيل حلكم املادة )18( ال�صالفة الذكر وترتيب لآثار عمد امل�صرع 
ق/م  �ص  و   ، القانونية  ال�صوؤون  وزارة   « القانون  يخالف  مما   ، ا�صتبعادها  اإىل 

و/2005/625/26م بتاريخ 22 ربيع الأول 1426هـ املوافق 2 مايو 2005م ».

قد  املوقرة  املدنية  اخلدمة  وزارة  كانت  وملا  �صبق  ما  على  وبالبناء 
ترجع  ممن  املوظفني  بع�ص  ترقية  يف  اإرادتها  عن  2003/1/17م  يف  اأف�صحت 
اأقدميتهم اإىل عام 1998م - كما ورد بكتاب الوزارة امل�صار اإليه اآنفا - وكان �صبب 
ا�صرتطت  ما  وفق  درا�صته  اأنهى  قد  يكن  مل  اأنه  حالته  املعرو�صة  ترقية  عدم 
الفقرة قد  ، وكان حكم هذه  الذكر  ال�صالفة  املادة )45(  الأخرية من  الفقرة  
الدرا�صية  والإعانات  واملنح  البعثات  قانون  املادة )18( من  ن�صخ مبوجب حكم 
على النحو �صالف الإي�صاح فمن ثم يكون املعرو�ص حالته - اإذ ترجع اأقدميته 
ترجع  الذين  زمالئه  ترقية  تاريخ  يف  للرتقية  م�صتحقا   - 1998م  عام  اإىل 
اأقدميتهم اإىل هذا العام ، واإذ تراخى �صدور قرار ترقيته اإىل 2005/8/1 دون 
يكون من  فاإنه  ترقية زمالئه  تاريخ  اإىل  اأقدميته  رد  القرار  يت�صمن هذا  اأن 
املتعني رد اأقدميته يف الدرجة  ال�صاد�صة من احللقة الأوىل - الدرجة الثالثة 
ذلك  على  املرتتبة  املالية  الفروق  كافة  �صرف  مع   2005/1/17 اإىل   - حاليا 

اعتبارا من هذا التاريخ.

ول يغري من ذلك اأن قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين 
رقم )80/8( الذي اأجريت الرتقية يف ظله قد األغى باملر�صوم ال�صلطاين رقم 
مبيزان  الإدارية  اجلهة  ت�صرف  وزن  اأن  امل�صتقرة  القاعدة  اإذ   )2004/120(
امل�صروعية القانونية ومدى تطابق هذا الت�صرف مع حكم القانون اإمنا يكون 
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الأحكام  هذه  اأن  بح�صبان  الت�صرف  وقت  املطبقة  القانونية  الأحكام  �صوء  يف 
هي الواجبة التطبيق اآنئذ ، ومن ثم فاإن احلالة املعرو�صة تخ�صع دون مرية 
الآخر  دون   )80/8( رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  املدنية  لقانون اخلدمة 
ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم )2004/120( الأمر الذي يغدو معه اإثارة اأي 

حكم م�صتمد من اأحكامه يف �صاأن احلالة املعرو�صة غري ذي �صند 

 ..............  / الفا�صل  اأقدمية  رد  وجوب  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
قانون  درجات  الثالثة من  الدرجة   - الأوىل  ال�صاد�صة من احللقة  الدرجة  يف 
اخلدمة املدنية احلايل - اإىل 2003/1/17م مع اأحقيته يف �صرف الفروق املالية 

امل�صتحقة له ترتيبا على ذلك اعتبارا من هذا التاريخ .

 ) فتوى و �ص ق رقم /م و/1/21/ 1026 /2007 بتاريخ 2007/7/21م(

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

فتاوى المادة رقم )21(

الفتوى الأوىل :

املادة )1( من قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�صية ال�صادر باملر�صوم 
ال�صلطاين رقم 2002/83 تن�ص على اأنه » يف تطبيق اأحكام هذا القانون يكون 
للكلمات والعبارات التالية املعنى املحدد قرين كل منها ...... اللجنة : جلنة 

البعثات بوزارة التعليم العايل . 

 املوفد : من يوفد يف بعثة اأو منحة اأو اإجازة درا�صية طبقاً لأحكام هذا 
القانون ..... 
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وتن�ص املادة )6( من هذا القانون على اأن » تخت�ص اللجنة مبا ياأتي :

......... )و( : البت يف الطلبات املقدمة من املبعوثني لتغيري التخ�ص�ص 
وي�صرتط لذلك موافقة جهة العمل اإن كان املبعوث موظفاً ........  . 

األ يبا�صر  اأنه : يجب  اإليه على  وتن�ص املادة )21( من القانون امل�صار 
املوفد عمال يوؤثر �صلبا يف �صري درا�صته اأو ن�صاطا يتعار�ص معها ، ويحظر عليه 

ا�صتبدال اجلامعة املوفد اإليها اأو تغيري التخ�ص�ص اإل بعد موافقة اللجنة  . 

وتن�ص املادة )24( من القانون املذكور على اأنه » على اللجنة اأن تقرر 
اإنهاء بعثة اأو منحة  املوفد يف احلالت الآتية : ........... 

3- اإذا اأخل باللتزامات املن�صو�ص عليها باملادة )21( ب�صرط ا�صتمراره 
يف مبا�صرة العمل اأو الن�صاط رغم اإنذاره مبعرفة اللجنة . ............  

املوظف  يلتزم   « اأن  الذكر على  �صالف  القانون  املادة )25( من  وتن�ص 
املبعوث الذي تقرر اللجنة اإنهاء بعثته ب�صداد قيمة ما �صرف له من خم�ص�صات 

وبدلت وتتوىل الوحدة التي يعمل بها ا�صرتداد النفقات امل�صار اإليها . 

وللوزير بناء على تو�صية اللجنة الإعفاء من هذا اللتزام بعد موافقة وزارة 
املالية».

واملنح  البعثات  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )15( املادة  وتن�ص 
والإعانات الدرا�صية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 2003/8 على اأنه » يجب على 
اأن يوايف جهات الإ�صراف املحددة باملادة ال�صابقة ب�صفة دورية منتظمة  املوفد 
يحرزه  ما  ومدى  بتح�صيلها  يقوم  التي  واملناهج  الدرا�صي  ن�صاطه  عن  ببيان 

فيها من تقدم .......... » .



- 287 -

قوانين النفط والغاز والتعدين وقوانين تنظيم التعليم

اأنه يحظر على  ال�صالف ذكرها  الن�صو�ص  اأنه ي�صتفاد من  ومن حيث 
التخ�ص�ص  بتغيري  اأن يقوم  درا�صية  اإجازة  اأو  اأو منحة  بعثة  املوفد يف  املوظف 
يف  واأنه   ، العايل  التعليم  بوزارة  البعثات  وجلنة  العمل  جهة  موافقة  بعد  اإل 
اأي يف حالة تغيريه للتخ�ص�ص قبل ح�صوله على هذه  اإخالله بذلك -  حالة 
املوافقة - فاإنه يتعني على جلنة البعثات اإنهاء البعثة اأو املنحة باعتبار اأن هذه 
، ويلتزم املوظف املبعوث  احلالة من احلالت التي يكون فيها الإنهاء وجوبياً 
الذي يتقرر ب�صاأنه هذا الإنهاء ب�صداد قيمة ما �صرف له ، ويجوز لوزير التعليم 
العايل الإعفاء من هذا اللتزام بناء على تو�صية اللجنة وبعد موافقة وزارة 

املالية . 

ومن حيث اإنه ملا كان قانون البعثات امل�صار اإليه قد خال من ن�ص �صريح 
يعالج احلالة املعرو�صة املتمثلة يف تغيري املوفد للدرجة العلمية وللتخ�ص�ص 
دون احل�صول على موافقة جهة العمل وجلنة البعثات ، ويف عدم ح�صوله على 
الدرجة العلمية - ويف ذات التخ�ص�ص - التي مت اإيفاده للح�صول عليها ، فاإن 
عليها  ن�صت  التى  املعاجلة  على  القيا�ص  باإعمال  تكون  احلالة  هذه  معاجلة 
الن�صو�ص ال�صالف ذكرها حلالة املبعوث الذي تقرر جلنة البعثات اإنهاء بعثته 
لتغيري التخ�ص�ص والتي يلتزم فيها املوظف املبعوث ب�صداد قيمة ما �صرف له 
ويجوز اإعفاوؤه من هذا اللتزام وذلك بال�صوابط ال�صالف بيانها ، ذلك اأنه اإذا 
التخ�ص�ص يلتزم  اإنهاء بعثته لتغيري  اللجنة  املبعوث الذي تقرر  كان املوظف 
، فاإن املوظف املوفد الذي يقوم بتغيري التخ�ص�ص  ب�صداد قيمة ما �صرف له 
والدرجة العلمية معا ويعود اإىل عمله دون احل�صول على هذه الدرجة يلتزم 

من باب اأوىل ب�صداد ما �صرف له .

ومن حيث اإنه بالإ�صافة اإىل ذلك فاإن قانون البعثات ي�صتهدف اإتاحة 
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العلمية يف التخ�ص�صات  املوؤهالت  الفر�ص لل�صباب العماين يف احل�صول على 
لهذه   - معه  يتاح  نحو  على  ال�صلطنة  يف  املخت�صة  اجلهات  اإليها  حتتاج  التي 
اإليها  املوفد  عودة  بعد  والتخ�ص�صات  املوؤهالت  تلك  من  ال�صتفادة   - اجلهات 
اإجازة  اأو  منحة  يف  املوظف  اأوفدت  التى  اجلهة  التزام  فاإن  ذلك  على  وبناء   ،
درا�صية بتحمل راتبه طوال مدة اإيفاده يقابله التزام على املوظف املوفد بعدم 
تغيريه للدرجة العلمية وللتخ�ص�ص وباأن يح�صل على هذه الدرجة - ويف ذات 
املوظف  اإخالل  فاإن  ثم  ومن   ، عليها  للح�صول  اإيفاده  مت  التي   - التخ�ص�ص 
املوفد بهذا اللتزام من �صاأنه اأن يجعل اجلهة التي اأوفدته يف حل من التزامها 
بتحمل راتبه خالل مدة اإيفاده ، وبالتايل فاإنه يلتزم ب�صداد ما �صرف له ما مل 

يتم اإعفاوؤه من هذا اللتزام بال�صوابط ال�صالف بيانها . 

ومن حيث اإنه بالرتتيب على ما تقدم واإذ كان البني من اأوراق املو�صوع 
اإيفاده فى منحة درا�صية للح�صول على  اأن املوظف املعرو�صة حالته مت  املاثل 
جامعة  من  الثقافية(  والدرا�صات  )الت�صالت  جمال  يف  املاج�صتري  درجة 
ذات  يف   - بالت�صجيل  قام  واأنه   ........... موؤ�ص�صة  نفقة  على  كريتنبا�صرتاليا 
حيث  لهما  املوفد  غري  اأخرى  علمية  درجة  ويف  اآخر  تخ�ص�ص  يف   - اجلامعة 
�صبق  اأنه  من  بالرغم  ال�صحافة  يف  البكالوريو�ص  درجة  على  للح�صول  �صجل 
من  واإعالم  �صحافة  تخ�ص�ص  الآداب  يف  اللي�صان�ص  درجة  على  احل�صول  له 
جامعة ال�صلطان قابو�ص يف عام 1993م قبل تعيينه باجلهة التي اأوفدته )وزارة 
..........( ، اأي اأنه قام بتغيري الدرجة العلمية والتخ�ص�ص دون احل�صول على 
موافقة تلك اجلهة وجلنة البعثات ، كما اأنه عاد اإىل عمله دون احل�صول على 
املوؤهل ، ومن ثم فاإنه يلتزم ب�صداد ما �صرف له خالل املدة من ......... تاريخ 
اللتزام  هذا  من  اإعفاوؤه  ويجوز   ، للعمل  عودته  تاريخ   .......... حتى  اإيفاده 
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موافقة  بعد  البعثات  جلنة  تو�صية  على  بناء  العايل  التعليم  وزير  من  بقرار 
وزارة املالية . 

البني من  فاإن  املذكورة  املدة  بالن�صبة لكيفية احت�صاب  اإنه  ومن حيث 
الأوراق اأن قرار اإيفاد املذكور )رقم .........( قد حدد مدة اإيفاده من ....... 
حتى ...........  واأنه بعد انتهاء هذه املدة اأر�صل املذكور طلباً التم�ص فيه متديد 
املدة ، واإذ لـم يثبت رد الوزارة على هذا الطلب برف�صه بل الثابت اأنها ا�صتمرت 
يف �صرف راتب املذكور اإىل اأن عاد اإىل عمله بتاريخ ............. فاإن ذلك يعترب 
موافقة �صمنية على متديد املدة حتى هذا التاريخ ، وملا كان املذكور موفداً يف 
منحة درا�صية وعاد اإىل عمله بعد اإخالله بالتزاماته على النحو ال�صالف بيانه 
وكان قانون البعثات امل�صار اإليه قد حدد - على �صبيل احل�صر - الآثار املرتتبة 
على اإخالل املوفد بالتزاماته وهذه الآثار تتمثل يف اإنهاء بعثته اأو منحته ويف 
التزامه ب�صداد قيمة ما �صرف له ، ومل يرتب - هذا القانون - ثمة اآثاراً تتعلق 
مبدة املوفد فاإنها تظل مدة اإيفاد ، ومن ثم فاإن املدة من ....... حتى ......... 

حتت�صب مدة اإيفاد .

هذا وجتدر الإ�صارة اإىل اأن ما �صبق ذكره ل يخل مب�صاءلة املذكور عن 
خمالفاته وخروجه على مقت�صى الواجب الوظيفي واأي�صاً م�صاءلة املخت�صني 

الذين تقاع�صوا عن اإحالة خمالفاته اإىل جلنة البعثات يف حينه .

له  ب�صداد ما �صرف  املعرو�صة حالته  التزام  اإىل  الراأي  انتهى  ولذلك 
ويجوز   ، اإيفاد  مدة  املدة  هذه  وحتت�صب   ، حتى.........   ........ من  املدة  عن 

اإعفاوؤه من هذا اللتزام على النحو املبني بالأ�صباب .

فتوى و �ص ق رقم /م و/2008/362/1/8م بتاريخ 2008/3/12م   
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فتاوى المادة رقم )25(

الفتوى الأوىل :

املادة )1( من قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�صية ال�صادر باملر�صوم 
ال�صلطاين رقم 2002/83 تن�ص على اأنه » يف تطبيق اأحكام هذا القانون يكون 
للكلمات والعبارات التالية املعنى املحدد قرين كل منها ...... اللجنة : جلنة 

البعثات بوزارة التعليم العايل . 

 املوفد : من يوفد يف بعثة اأو منحة اأو اإجازة درا�صية طبقاً لأحكام هذا 
القانون ..... 

وتن�ص املادة )6( من هذا القانون على اأن » تخت�ص اللجنة مبا ياأتي :

......... )و( : البت يف الطلبات املقدمة من املبعوثني لتغيري التخ�ص�ص 
وي�صرتط لذلك موافقة جهة العمل اإن كان املبعوث موظفاً ........ . 

األ يبا�صر  اأنه » يجب  اإليه على  امل�صار  املادة )21( من القانون  وتن�ص 
املوفد عمال يوؤثر �صلبا يف �صري درا�صته اأو ن�صاطا يتعار�ص معها ، ويحظر عليه 

ا�صتبدال اجلامعة املوفد اإليها اأو تغيري التخ�ص�ص اإل بعد موافقة اللجنة  . 

وتن�ص املادة )24( من القانون املذكور على اأنه » على اللجنة اأن تقرر 
اإنهاء بعثة اأو منحة  املوفد يف احلالت الآتية : ........... 

3- اإذا اأخل باللتزامات املن�صو�ص عليها باملادة )21( ب�صرط ا�صتمراره 
يف مبا�صرة العمل اأو الن�صاط رغم اإنذاره مبعرفة اللجنة . ............  
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املوظف  يلتزم   « اأن  الذكر على  �صالف  القانون  املادة )25( من  وتن�ص 
املبعوث الذي تقرر اللجنة اإنهاء بعثته ب�صداد قيمة ما �صرف له من خم�ص�صات 

وبدلت وتتوىل الوحدة التي يعمل بها ا�صرتداد النفقات امل�صار اإليها . 

وللوزير بناء على تو�صية اللجنة الإعفاء من هذا اللتزام بعد موافقة وزارة 
املالية.

واملنح  البعثات  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )15( املادة  وتن�ص 
والإعانات الدرا�صية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 2003/8 على اأنه » يجب على 
اأن يوايف جهات الإ�صراف املحددة باملادة ال�صابقة ب�صفة دورية منتظمة  املوفد 
يحرزه  ما  ومدى  بتح�صيلها  يقوم  التي  واملناهج  الدرا�صي  ن�صاطه  عن  ببيان 

فيها من تقدم ..........  .

اأنه يحظر على  ال�صالف ذكرها  الن�صو�ص  اأنه ي�صتفاد من  ومن حيث 
التخ�ص�ص  بتغيري  اأن يقوم  درا�صية  اإجازة  اأو  اأو منحة  بعثة  املوفد يف  املوظف 
يف  واأنه   ، العايل  التعليم  بوزارة  البعثات  وجلنة  العمل  جهة  موافقة  بعد  اإل 
اأي يف حالة تغيريه للتخ�ص�ص قبل ح�صوله على هذه  اإخالله بذلك -  حالة 
املوافقة - فاإنه يتعني على جلنة البعثات اإنهاء البعثة اأو املنحة باعتبار اأن هذه 
، ويلتزم املوظف املبعوث  احلالة من احلالت التي يكون فيها الإنهاء وجوبياً 
الذي يتقرر ب�صاأنه هذا الإنهاء ب�صداد قيمة ما �صرف له ، ويجوز لوزير التعليم 
العايل الإعفاء من هذا اللتزام بناء على تو�صية اللجنة وبعد موافقة وزارة 

املالية . 

ومن حيث اإنه ملا كان قانون البعثات امل�صار اإليه قد خال من ن�ص �صريح 
يعالج احلالة املعرو�صة املتمثلة يف تغيري املوفد للدرجة العلمية وللتخ�ص�ص 
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دون احل�صول على موافقة جهة العمل وجلنة البعثات ، ويف عدم ح�صوله على 
الدرجة العلمية - ويف ذات التخ�ص�ص - التي مت اإيفاده للح�صول عليها ، فاإن 
عليها  ن�صت  التى  املعاجلة  على  القيا�ص  باإعمال  تكون  احلالة  هذه  معاجلة 
الن�صو�ص ال�صالف ذكرها حلالة املبعوث الذي تقرر جلنة البعثات اإنهاء بعثته 
لتغيري التخ�ص�ص والتي يلتزم فيها املوظف املبعوث ب�صداد قيمة ما �صرف له 
ويجوز اإعفاوؤه من هذا اللتزام وذلك بال�صوابط ال�صالف بيانها ، ذلك اأنه اإذا 
التخ�ص�ص يلتزم  اإنهاء بعثته لتغيري  اللجنة  املبعوث الذي تقرر  كان املوظف 
، فاإن املوظف املوفد الذي يقوم بتغيري التخ�ص�ص  ب�صداد قيمة ما �صرف له 
والدرجة العلمية معا ويعود اإىل عمله دون احل�صول على هذه الدرجة يلتزم 

من باب اأوىل ب�صداد ما �صرف له .

ومن حيث اإنه بالإ�صافة اإىل ذلك فاإن قانون البعثات ي�صتهدف اإتاحة 
العلمية يف التخ�ص�صات  املوؤهالت  الفر�ص لل�صباب العماين يف احل�صول على 
لهذه   - معه  يتاح  نحو  على  ال�صلطنة  يف  املخت�صة  اجلهات  اإليها  حتتاج  التي 
اإليها  املوفد  عودة  بعد  والتخ�ص�صات  املوؤهالت  تلك  من  ال�صتفادة   - اجلهات 
اإجازة  اأو  منحة  يف  املوظف  اأوفدت  التى  اجلهة  التزام  فاإن  ذلك  على  وبناء   ،
درا�صية بتحمل راتبه طوال مدة اإيفاده يقابله التزام على املوظف املوفد بعدم 
تغيريه للدرجة العلمية وللتخ�ص�ص وباأن يح�صل على هذه الدرجة - ويف ذات 
املوظف  اإخالل  فاإن  ثم  ومن   ، عليها  للح�صول  اإيفاده  مت  التي   - التخ�ص�ص 
املوفد بهذا اللتزام من �صاأنه اأن يجعل اجلهة التي اأوفدته يف حل من التزامها 
بتحمل راتبه خالل مدة اإيفاده ، وبالتايل فاإنه يلتزم ب�صداد ما �صرف له ما مل 

يتم اإعفاوؤه من هذا اللتزام بال�صوابط ال�صالف بيانها . 

ومن حيث اإنه بالرتتيب على ما تقدم واإذ كان البني من اأوراق املو�صوع 
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اإيفاده فى منحة درا�صية للح�صول على  اأن املوظف املعرو�صة حالته مت  املاثل 
جامعة  من  الثقافية(  والدرا�صات  )الت�صالت  جمال  يف  املاج�صتري  درجة 
ذات  يف   - بالت�صجيل  قام  واأنه   ........... موؤ�ص�صة  نفقة  على  كريتنبا�صرتاليا 
حيث  لهما  املوفد  غري  اأخرى  علمية  درجة  ويف  اآخر  تخ�ص�ص  يف   - اجلامعة 
�صبق  اأنه  من  بالرغم  ال�صحافة  يف  البكالوريو�ص  درجة  على  للح�صول  �صجل 
من  واإعالم  �صحافة  تخ�ص�ص  الآداب  يف  اللي�صان�ص  درجة  على  احل�صول  له 
جامعة ال�صلطان قابو�ص يف عام 1993م قبل تعيينه باجلهة التي اأوفدته )وزارة 
..........( ، اأي اأنه قام بتغيري الدرجة العلمية والتخ�ص�ص دون احل�صول على 
موافقة تلك اجلهة وجلنة البعثات ، كما اأنه عاد اإىل عمله دون احل�صول على 
املوؤهل ، ومن ثم فاإنه يلتزم ب�صداد ما �صرف له خالل املدة من ......... تاريخ 
اللتزام  هذا  من  اإعفاوؤه  ويجوز   ، للعمل  عودته  تاريخ   .......... حتى  اإيفاده 
موافقة  بعد  البعثات  جلنة  تو�صية  على  بناء  العايل  التعليم  وزير  من  بقرار 

وزارة املالية . 

البني من  فاإن  املذكورة  املدة  بالن�صبة لكيفية احت�صاب  اإنه  ومن حيث 
الأوراق اأن قرار اإيفاد املذكور )رقم .........( قد حدد مدة اإيفاده من ....... 
حتى ...........  واأنه بعد انتهاء هذه املدة اأر�صل املذكور طلباً التم�ص فيه متديد 
املدة ، واإذ لـم يثبت رد الوزارة على هذا الطلب برف�صه بل الثابت اأنها ا�صتمرت 
يف �صرف راتب املذكور اإىل اأن عاد اإىل عمله بتاريخ ............. فاإن ذلك يعترب 
موافقة �صمنية على متديد املدة حتى هذا التاريخ ، وملا كان املذكور موفداً يف 
منحة درا�صية وعاد اإىل عمله بعد اإخالله بالتزاماته على النحو ال�صالف بيانه 
وكان قانون البعثات امل�صار اإليه قد حدد - على �صبيل احل�صر - الآثار املرتتبة 
على اإخالل املوفد بالتزاماته وهذه الآثار تتمثل يف اإنهاء بعثته اأو منحته ويف 
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التزامه ب�صداد قيمة ما �صرف له ، ومل يرتب - هذا القانون - ثمة اآثاراً تتعلق 
مبدة املوفد فاإنها تظل مدة اإيفاد ، ومن ثم فاإن املدة من ....... حتى ......... 

حتت�صب مدة اإيفاد .

هذا وجتدر الإ�صارة اإىل اأن ما �صبق ذكره ل يخل مب�صاءلة املذكور عن 
خمالفاته وخروجه على مقت�صى الواجب الوظيفي واأي�صاً م�صاءلة املخت�صني 

الذين تقاع�صوا عن اإحالة خمالفاته اإىل جلنة البعثات يف حينه .

له  ب�صداد ما �صرف  املعرو�صة حالته  التزام  اإىل  الراأي  انتهى  ولذلك 
ويجوز   ، اإيفاد  مدة  املدة  هذه  وحتت�صب   ، حتى.........   ........ من  املدة  عن 

اإعفاوؤه من هذا اللتزام على النحو املبني بالأ�صباب .

فتوى و �ص ق رقم /م و/2008/362/1/8م بتاريخ 2008/3/12م   

---------------------
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جامعة السلطان 
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المادة )27(

 قواعد واإجراءات ترقية اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة ال�سلطان قابو�ص :

تن�ص املادة )27( من قانون جامعة ال�صلطان قابو�ص ال�صادر باملر�صوم 
ال�صلطاين رقم )2006/71( على اأن: “ حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
�صروط �صغل الوظائف املختلفة باجلامعة والأحكام املنظمة للتعيني والرتقية 

... و�صائر ما يت�صل بال�صوؤون الوظيفية.” 

)92/ا/2003(  رقم  قابو�ص  ال�صلطان  جامعة  رئي�ص  قرار  �صدر  وقد 
واإجراءات  قواعد  ب�صاأن   - املاثلة  احلالة  وقائع  على  التطبيق  حمل  القرار   -
منه   )3( املادة  من   )5 –  1( البنود  يف  فحدد  التدري�ص،  هيئة  اأع�صاء  ترقية 
ومهامها،  واجلامعة(  والكلية،  الق�صم،  )يف  الأكادميية  الرتقيات  جلان 
واخت�صا�صات كل من املجل�ص الأكادميي ورئي�ص اجلامعة يف �صان طلب ترقية 
ع�صو هيئة التدري�ص، كما بني يف فقرات البند )6( من املادة املذكورة اإجراءات 
هيئة  ع�صو  يقدمه  طلب  على  بنـاء  التـرقية  تتم  باأن  ق�صت  حيث  الرتقيات، 
التدري�ص اإىل رئي�ص ق�صمه، مبينا فيه موجز عن مهام التدري�ص التي قام بها 
واأن�صطته وخدماته واإجنازاته العلمية، ثم يقوم رئي�ص الق�صم باإبداء تو�صيته 
ب�صاأن الطلب املقدم اإليه، ثم عر�صه على جلنة الرتقيات الأكادميية يف الق�صم 
بكتابة تقرير عنه  تقوم  الطلب  اللجنة على  لدرا�صته، ويف حال موافقة هذه 
الكلية،  يف  الأكادميية  الرتقيات  جلنة  اإىل  ترفعه  ثم  اعتماده  اأ�صباب  يو�صح 
بذلك  الطلب  مقدم  باإعالم  الق�صم  رئي�ص  فيقوم  الطلب  رف�ص  حال  يف  اأما 
الرتقيات  للجنة  بالن�صبة  الأمر  وكذلك  الرف�ص،  باأ�صباب  اإفادته  مع  كتابيا 
وتقدم  بدرا�صته  تقوم  اإليها  الرتقية  طلب  اإحالة  فبعد  الكلية  يف  الأكادميية 
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تو�صيتها ب�صاأنه، ويف حال املوافقة عليه تقدم تقريرا بذلك اإىل جلنة الرتقيات 
الأكادميية يف اجلامعة يو�صح اأ�صباب املوافقة، اأما يف حال رف�ص الطلب فيتم 
اإر�صال خطاب ب�صاأنه اإىل رئي�ص جلنة الرتقيات الأكادميية يف الق�صم مع اإبداء 
فبعد  اجلامعة  يف  الأكادميية  الرتقيات  للجنة  بالن�صبة  اأما  الرف�ص،  اأ�صباب 
ت�صلمها ملف املر�صح للرتقية تقوم بتقييم اإ�صهاماته، ثم تو�صي بقبول طلب 
)الق�صم،  يف  ال�صابقتني  اللجنتني  تقارير  على  معتمدة  برف�صه  اأو  الرتقية 
الكلية( وتقارير املحكمني اخلارجيني، ويف حال التو�صية بالرتقية يرفع رئي�ص 
اإىل املجل�ص الأكادميي ليقوم مبناق�صته ثم تقدمي التو�صيات  اللجنة تقريرا 
املنا�صبة اإىل رئي�ص اجلامعة، اأما يف حال رف�ص الطلب فيتم اإبالغ رئي�ص جلنة 
اإبداء الأ�صباب، ويف  الرتقيات الأكادميية يف الكلية با�صم من رف�ص طلبه مع 
والنهائية لتخاذ  الكاملة  ال�صالحيات  رئي�ص اجلامعة  الأحوال ميلك  جميع 

القرارات ب�صاأن الرتقيات .

كما ن�ص البند )7( من قواعد الرتقيات الواردة بالقرار امل�صار اإليه على 
اإجراءات التظلم، فت�صمنت فقراته اأحكاما عامة حلالت التظلم ومن اأهمها: 
اأنه يحق لع�صو هيئة التدري�ص تقدمي تظلم اإىل اللجنة الأعلى مبا�صرة يف حال 
رف�ص طلبه للح�صول على الرتقية وذلك خالل �صهر من ت�صلمه قرار اللجنة 
كتابة، على اأن يو�صح الع�صو اأ�صباب تظلمه، واأنه اإذا قّدم املر�ّصح للرتقية تظّلًما 
�صد قرار اأ�صدرته جلنة الرّتقيات الأكادميّية بالق�صـم اأو الكّلّية اأو باجلامعة يف 
عام اأكادميّي، فاإّنه ل يحّق له تقدمي طلب جديد للرّتقية يف العام الأكادميّي 
الأكادميية  التظلم �صد قرار جلنة الرتقيات  واإذا كان  الّتايل)البند 4-1-7(، 
باجلامعة فاإنه يجب تقدميه اإىل رئي�ص اجلامعة مبا�صرة ، كذلك فاإنه ل يحق 

لع�صو هيئة التدري�ص التظلم من القرار ال�صادر يف التظلم .
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واإجراءات  قواعد  و�صع  القانون  اأن  ال�صابقة  الن�صو�ص  من  وي�صتفاد 
القواعد  عن  تختلف  باجلامعة،  التدري�ص  هيئة  ع�صو  لرتقية  خا�صة 
املوظفني  من  غريهم  من  الإدارية  الوظائف  ل�صاغلي  املقررة  والإجراءات 
العموميني، ومن اأهم تلك الإجراءات اأن تكون الرتقية بناء على طلب يقدم 
اإل  الرتقية  تتم  واأل  له،  التابع  الق�صم  رئي�ص  اإىل  التدري�ص  هيئة  ع�صو  من 
بعد التو�صية باملوافقة عليها من قبل جلان الرتقيات الأكادميية الثالث يف 
يقوم  الذي  الأكادميي  املجل�ص  قبل  من  ثم  اجلامعة،  ويف  الكلية  ويف  الق�صم 
يف  اأما  ال�صاأن،  هذا  يف  النهائي  القرار  لإ�صدار  اجلامعة  رئي�ص  على  بعر�صها 
ُيخطر  بذلك  م�صببا  قرارا  املعنية  اللجنة  فت�صدر  الرتقية  رف�ص طلب  حال 
اأمام ال�صلطة الأعلى وفق  به مقدم الطلب، الذي يحق له التظلم من القرار 
التظلم  برف�ص  املخت�صة  ال�صلطة  من  قرار  �صدر  ما  فاإذا  حمددة،  اإجراءات 
التظلم،  يف  ال�صادر  القرار  من  التظلم  التدري�ص  هيئة  لع�صو  يحق  ل  فاإنه 
اأن مت  بعد  اأخرى  التظلم مرة  امل�صرع وهي عدم جدوى  وذلك حلكمة قدرها 
بحث قرار رف�ص طلب الرتقية من قبل �صلطة اأعلى، كما ل يحّق له يف هذه 
احلالة اأي�صا تقدمي طلب جديد للرّتقية يف العام الأكادميّي الّتايل، وذلك ملا 
يتطلبه نظر طلب ترقية اأع�صاء هيئة التدري�ص من اإجراءات تنظيمية خا�صة، 
تتمثل يف تقدمي الطلب خالل مواعيد معينة وعر�صه على عدة جلان خمتلفة 
ف�صال عن اإر�صال البحوث اإىل حمكمني خارجيني، وكل ذلك يحتاج اإىل وقت 
وجهد وتكلفة تربر الن�ص على اإرجاء تقدمي طلب الرتقية ملدة عام، ول ميكن 
ح�صبما  تظلمه  ب�صبب  الع�صو  على  تاأديبيا  جزاءا  يعد  الن�ص  هذا  باأن  القول 
انتهى اإليه احلكم امل�صتاأنف، اإذ ل يعدو الأمر اأن يكون اإجراءا تنظيميا يقت�صيه 
�صالح العمل، فطاملا مت رف�ص ترقية الع�صو لأ�صباب معينة، وتظلم من قرار 
املجدي تقدمي طلب ترقية من جديد  الرف�ص ثم رف�ص تظلمه، فلي�ص من 
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واإعادة اتخاذ تلك الإجراءات مرة اأخرى بعد فرتة ب�صيطة، ل �صيما واأنه يحق 
للع�صو الطعن يف القرار النهائي ب�صاأن رف�ص ترقيته اأمام الق�صاء للتحقق من 
م�صروعية هذا القرار، ف�صال عن ذلك فاإن الأ�صل يف اأ�صباب الرف�ص اأن تكون 
عدم ا�صتيفاء الع�صو لبع�ص �صروط الرتقية، وهو ما يربر ا�صرتاط م�صي عام 
اأكادميي اآخر على الأقل على تقدمي طلب جديد للرتقية وذلك حتى ي�صتوفى 

هذا الع�صو جميع ال�صروط املطلوبة.

كان  ولئن  اأنه  على  ال�صاأن  هذا  يف  املحكمة  هذه  ق�صاء  ا�صتقر  وقد 
املوظفني  ترقية  مالئمة  يف  تقديرية  ب�صلطة  تتمتع  الإدارة  جهة  اأن  الأ�صل 
العتمادات  توفر  وبعد  العام  لل�صالح  تراه حمققا  ملا  وفقا  لديها  العموميني 
اإ�صاءة  املالية، مما يجعل ت�صرفها ال�صادر يف هذا ال�صاأن �صحيحا ما مل يثبت 
بالن�صبة لرتقية  اإطالقها  لي�صت على  ال�صلطة  اأن هذه  اإل  �صلطتها،  ا�صتعمال 
ع�صو هيئة التدري�ص باجلامعة، وذلك لأن امل�صرع مل مينح جهة الإدارة �صلطة 
ترقية الع�صو من تلقاء ذاتها، واإمنا ا�صرتط اأن تتم بناء على طلبه بعد حتقق 
ال�صروط الالزمة للرتقية املقررة يف هذا ال�صاأن، فاإذا ما تبني للجهة املخت�صة 
جميع  للرتقية  املرت�صح  التدري�ص  هيئة  ع�صو  يف  توافرت  قد  اأنه  باجلامعة 
لعدم  طلبه  رف�ص  راأت  اإذا  اأما  ترقيته،  عليها  وجب  قانونا  املقررة  ال�صروط 
توافر بع�ص تلك ال�صروط فيتعني عليها ذكر �صبب اأو اأ�صباب الرف�ص �صراحة 
اأو الطعن فيه،  يف قرارها، حتى يتمكن الع�صو من التظلم من قرار الرف�ص 
لذلك يجب اأن يكون ال�صبب وا�صحا وم�صتندا اإىل اأ�صل ثابت يف واقع احلالة 
حمل الرتقية، اإذ اأن اأ�صباب القرار تكون خا�صعة لرقابة هذه املحكمة للتحقق 
انتهى  التي  النتيجة  يف  ذلك  واأثر  عدمه،  من  للقانون  مطابقتها  مدى  من 
يف  الطبيعي  حدها  جتد  القانونية  الرقابة  فهذه  فيه،  املطعون  القرار  اإليها 
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التحقق مما اإذا كانت الأ�صباب م�صتخل�صة ا�صتخال�صا �صائغا من اأ�صول تنتجها 
ماديا وقانونا، فاإذا تبني للمحكمة اأن تلك الأ�صباب كانت م�صتمدة من اأ�صول 
موجودة، اأو م�صتخل�صة من اأ�صول تنتجها، ق�صت ب�صحة القرار الذي ا�صتند 
اإليها، وبخالف ذلك يكون القرار املطعون فيه قد �صابه عيب يف �صببه مما يكون 

قد �صدر خمالفا للقانون.

ا�صتند  الذي  ال�صبب  اأن  يتبني  املاثلة  احلالة  على  تقدم  ما  وبتطبيق 
اإليه رئي�ص اجلامعة يف اإ�صدار القرار املطعون فيه برف�ص تظلم امل�صتاأنف �صده 
وتاأييد قرار جلنة الرّتقيات الأكادميّية باجلامعة برف�ص طلب ترقيته، هو اأن 
هذا الأخري �صبق له اأن تظّلم من قرار جلنة الرّتقيات يف الكلية بعدم التو�صية 
له  يحّق  ل  وبالّتايل   ،)2008/2007( ال�صابق  الأكادميي  العام  يف  برتقيته 
الّتقّدم بطلب جديد للرّتقية يف العام الأكادميي التايل)2009/2008(، وحيث 
رقم  القرار  البند )7-1-4( من  ن�ص  القانوين يف  �صنده  ال�صبب يجد  اإن هذا 
)92/ا/2003( ب�صاأن قواعد واإجراءات ترقية اأع�صاء هيئة التدري�ص باجلامعة 
قانونا و�صدر متفقا  �صبب يربره  قام على  القرار قد  اإليه، فيكون هذا  امل�صار 
واأحكام القانون، وبالتايل يكون النعي بعدم �صحته يف غري حمله مما يتعني 

رف�صه والق�صاء ب�صحة ذلك القرار.

اأما بالن�صبة ملا يدفع به امل�صتاأنف �صده من خمالفة ن�ص البند امل�صار 
القانون،  العامة يف  وللمبادئ  للدولة  الأ�صا�صي  وللنظام  القانون  لأحكام  اإليه 
و�صايره يف ذلك احلكم امل�صتاأنف، فاإن هذا الدفع مردود عليه، فمن ناحية ل 
ومن  املذكور،  البند  حكم  يخالف  اأو  يتعار�ص  اجلامعة  قانون  يف  ن�ص  يوجد 
ناحية اأخرى فاإنه ل اخت�صا�ص لهذه املحكمة للنظر يف مدى تطابق ن�ص ذلك 
البند مع اأحكام النظام الأ�صا�صي للدولة، واإمنا تخت�ص بنظره الهيئة املن�صو�ص 
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عليها يف املادة )10( من قانون ال�صلطة الق�صائية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين 
رقم 99/90، الأمر الذي يتعني معه رف�ص هذا الدفع، وامل�صتاأنف و�صاأنه يف هذا 

ال�صاأن . 

وحيث اإن احلكم امل�صتاأنف انتهى اإىل نتيجة مغايرة ملا انتهت اإليها هذه 
الدائرة على النحو �صالف الذكر، فيكون قد اأخطا يف تطبيق القانون، متعينا 
اإلغاوؤه والق�صاء جمددا برف�ص الدعوى مو�صوعا على النحو املبني بالأ�صباب .

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم 30 ل�سنة 11 ق . �ص ال�سادر 
بجل�سة 2011/2/28 ، مج �سنة 2010-2011 �ص311(

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

المادة )28(

ت�سكين موظف فى الدرجة ونقله بين جدولين ذى كادرين مختلفين ل يعد 
ترقيه :

باإ�صدار   )2006/71( رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  من   )28( املادة  تن�ص 
حتدد  اأنه:«  على  التنظيمي  هيكلها  واعتماد  قابو�ص  ال�صلطان  جامعة  قانون 
ملوظفي  ال�صنوية  والعالوات  والرواتب  الدرجات  املالية  وزارة  مع  بالتن�صيق 
ي�صتمر  املر�صوم  هذا  ي�صدر  اأن  واإىل  �صلطاين،  مر�صوم  بها  وي�صدر  اجلامعة 
باملر�صوم  ال�صادر  قابو�ص  ال�صلطان  جامعة  موظفي  رواتب  بجداول  العمل 

ال�صلطاين رقم )2002/70(  .

بتحديد   )2007/102( رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  �صدر  لذلك  وتنفيذا   
مواد  من  )الأوىل(  املادة  يف  قابو�ص  ال�صلطان  جامعة  موظفي  رواتب  جداول 
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 ( اجلامعي  بامل�صت�صفى  التمري�ص  جدول  اجلداول  تلك  بني  ومن   ، الإ�صدار 
اجلدول رقم 8( املكون من ع�صر درجات .

 ثم �صدر املر�صوم ال�صلطاين رقم )2008/139( بتعديل بع�ص جداول 
رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  املرفقة  قابو�ص  ال�صلطان  جامعة  موظفي  رواتب 

)2007/102( ومن بينها اجلدول رقم )8( امل�صار اإليه .

رقم  بالقرار  اجلامعة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  �صدرت  واأخريا   
2009/233 بتاريخ 2009/5/26م، وت�صمنت من بني مالحقها امللحق رقم )8( 
املتعلق ب�صروط �صغل درجات ووظائف التمري�ص ، وهي ذات الدرجات الع�صر 

التي ن�ص عليها املر�صوم ال�صلطاين رقم )2008/139( .

وحيث اإنه يت�صح من اأوراق الدعوى اأن امل�صتاأنفني من بني جمموعة 
من املوظفني الذين ي�صغلون وظائف التمري�ص اإل اأنهم معينني على درجات 
ت�صحيح  فيه  املطعون  القرار  مبوجب  اجلامعة  قررت  لذلك   ، العام  اجلدول 
التمري�ص  جدول  درجات  اإىل  العام  اجلدول  درجات  من  بنقلهم  اأو�صاعهم 
بهدف و�صعهم يف الكادر املخ�ص�ص لهم مبا يتنا�صب مع طبيعة عملهم ، فيكون 
هذا القرار قد �صدر تنفيذا لأحكام قانون اجلامعة ولئحته التنفيذية امل�صار 
ال�صلطة  اإطار  يف  ويدخل   ، باملمر�صني  خا�صا  جدول  ت�صمنا  اللذان  اإليهما 
التقديرية للجامعة وفق ما تراه من تنظيم يحقق م�صلحة العمل وا�صتقرار 
هوؤلء  قبل  من  ال�صاأن  هذا  يف  عليها  معقب  هناك  يكون  اأن  دون   ، موظفيها 
بجهة عمله هي  العام  املوظف  اأن عالقة  عليه  امل�صتقر  اأنه من  اإذ   ، املوظفني 
عالقة تنظيمية حتكمها القوانني واللوائح ، فيكون املوظف يف مركز قانوين 
�صري  ح�صن  من  العامة  امل�صلحة  تقت�صيه  ما  وفق  وقت  اأي  يف  تعديله  يجوز 
واإدارة املرفق العام . اأما بالن�صبة لطريقة ت�صكني هوؤلء امل�صتاأنفني يف درجات 
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اأحكام قانون اجلامعة ولئحته التنفيذية على  ، فلم تن�ص  جدول التمري�ص 
قواعد معينة لنقل املوظف من اجلدول العام اإىل جدول اآخر ، وبالتايل تتبع يف 
هذه احلالة القاعدة العامة امل�صتقر عليها عند النقل بني جدولني ذي كادرين 
خمتلفني ، وهي اأن يتم ت�صكني املوظف يف الدرجة التي يدخل راتبه الأ�صا�صي 
يف بداية مربوطها ، فيمنح مربوط الدرجة املنقول اإليها اأو يحتفظ براتبه اإذا 
كان اأكرب، بحيث ل يقل راتبه باأي حال من الأحوال عما يتقا�صاه يف اجلدول 
الذي كان ي�صغله قبل النقل ، فالت�صكني يف هذه احلالة ل يعترب ترقية ، واإمنا 

معاجلة لو�صع امل�صتاأنفني .

وحيث اإن الثابت اأن القرار املطعون فيه عمل بتلك القاعدة عند نقل 
امل�صتاأنفني اإىل درجات جدول التمري�ص ، فمنحهم بداية مربوط الدرجة اأو 
الراتب الذي و�صلوا له اإذا كان اأكرب ، فيكون قد �صدر متفقا مع �صحيح حكم 
القانون مما يتعني معه رف�ص الدعوى ، ول ينال من ذلك اأنه مت نقلهم من 
مبقدار  التمري�ص  بجدول  اأقل  درجات  يف  وت�صكينهم  العام  اجلدول  درجات 
درجتني ؛ فالعربة يف هذه احلالة لي�ص برقم الدرجة املنقول اإليها املوظف واإمنا 
بالراتب املعتمد لهذه الدرجة الذي يجب األ يقل عما كان يتقا�صاه يف درجته 
اأمر طبيعي يف هذه احلالة نظراً لختالف  اأن اختالف الدرجات  اإذ  ال�صابقة، 
طبيعة وظائف اجلدول العام عن وظائف جدول التمري�ص ، واختالف مقدار 
يدعيه  ما  اأي�صا  ذلك  كما ل يغري من  لدرجات اجلدولني،  املعتمدة  الرواتب 
عدد  زيادة  ب�صبب  الرتقية  يف  التاأخري  نقلهم  على  ترتب  اأنه  من  امل�صتاأنفون 
الدرجات الأعلى املتبقية ، اإذ اأن الثابت اأن الراتب الأ�صا�صي والعالوة الدورية 
املعتمدة لكل درجة من درجات جدول التمري�ص املرفقة باملر�صوم ال�صلطاين 
درجات  من  درجة  لكل  املقررة  والعالوة  الراتب  من  اأعلى   2008/139 رقم 
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اجلدول العام رقم )4( املرفق باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2007/102، حيث ي�صل 
الفرق مثال بني الراتب الأ�صا�صي املعتمد للدرجات اخلام�صة والرابعة والثالثة 
والثانية من اجلـدول الـعام مـع مـا يقابلهـا من درجات يف جدول التمري�ص اإىل 
مبلغ يرتاوح بني )360 ـ 470( ريال عماين لكل درجة ، وبالتايل مل يرتتب على 
نقلهم اأي �صرر باملقارنة مع و�صعهم ال�صابق قبل النقل ، اأما بالن�صبة لدعائهم 
لدرجات  ال�صاغلني  العمانيني  غري  املوظفني  مع  الدرجة  يف  م�صاواتهم  بعدم 
جدول التمري�ص على الرغم من اأن بع�صهم اأعلى منهم خربة وموؤهال ، فهذا 
اأمر لي�ص له عالقة بالقرار املطعون فيه ، واإمنا يرجع اأمر معاجلته ـ اإن ثبت 
�صحته ـ اإىل املعنيني مبجلـ�ص اجلامعة واإدارتها وفقا ملا يقت�صيه مبداأ توحيد 

املعاملة للموظفني ذات املراكز القانونية املتماثلة .

اإليها  انتهت  التي  النتيجة  ذات  اإىل  انتهى  امل�صتاأنف  احلكم  اإن  وحيث 
هذه الدائرة فيكون قد �صدر متفقاً مع �صحيح حكم القانون جديرا بتاأييده ، 

مما يتعني معه رف�ص هذا ال�صتئناف.

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم 146 ل�سنة  10  ق . �ص 
ال�سادر بجل�سة 2010/6/21 ، مج �سنة 2009-2010 �ص418(

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

المادة )205( من الالئحة التنفيذية

�سروط الترقية بالأقدمية.

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

املرحلة ال�صتئنافية.

وحيث اإنه عن وجه النعي املاأخوذ من خطاإ حمكمة اأول درجة يف تكييف 
طلبات املدعي وق�صائها مبا مل يطلبه اخل�صوم فامل�صلم به اأن التكييف القانوين 
للدعوى ولطلبات اخل�صوم فيها اأمر ي�صتلزم اإنزال حكم القانون ال�صحيح على 
واقعة النزاع ويخ�صع بالتايل لرقابة القا�صي الذي يتعني عليه اأن يتق�صى تلك 
الطلبات و�صيتجلي مراميها اإل اأنه من امل�صلم به اأي�صا اأن الأ�صل يف اإجراءات 
التقا�صي هو اأن املدعي هو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته اأمام الق�صاء ومن 
ثم اإذا كانت هذه الطلبات �صريحة العبارة وا�صحة الدللة فاملحكمة لمتلك 
من تلقاء نف�صها اأن تتعداها فاإذا ح�صل اأن ق�صت بغري ما يطلب مـن اخل�صوم 

فاإنها تكـون بذلك قد جتـاوزت �صلطاتها وحق اإلغاء ما ق�صت به.

اإنه بتطبيق مل تقدم على وقائع النزاع املاثل فاإن الثابت من  وحيث 
ين�صده وتوىل ت�صمينه يف عبارات  امل�صتاأنف  كان  ما  اأن غاية  الأوراق  مطالعة 
�صريحة �صواء يف طلبه املقدم اإىل اجلهة الإدارية امل�صتاأنف �صدها اأو يف �صحيفة 
دعواه الإبتدائيةاإمنا ين�صرف اإىل ترقيته لوظيفة ا�صت�صاري اأول وقد اقت�صر 
حماميه يف هذا الطور الإ�صتئنايف على الإ�صتناد يف بناء حتليله القانوين الذي 
ما  واإىل  بالرتقية  املتعلقة  القانونية  الن�صو�ص  اإىل  املاثل  طعنه  عليه  اأ�ص�ص 
ا�صتقر عليه الق�صاء الإداري يف تطبيقها موردا يف هذا ال�صدد ما ن�صه :« من 
املتعارف عليه اأن الرتقية بالأقدمية هي ترقية حتمية تلقائية تتم يف مواعيد 
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حمددة يف جميع اجلهات احلكومية وتعترب الوظائف ال�صاغرة مدرجة حكما 
مبيزانية تلك اجلهات طاملا توافرت ال�صروط وم�صت املدة املقررة ومل يوجد 
مانع قانوين من ترقية املوظف وهنا تعني ترقيته اإىل الدرجة الأعلى يف ميعاد 
اإ�صرار املوظف بتفويت موعد ترقيته عمال بقاعدة  ا�صتحقاقه لها ول يجب 
املادة )205( من الالئحة التنفيذية  اأن  )ل �صرر ول �صرار(. هذا وبناء على 
لقانون جامعة ال�صلطان قابو�ص تن�ص على اأن:« تتم ترقية الأطباء بامل�صت�صفى 
بعد  الرئي�ص  من  قرار  بها  ي�صدر  التي  وال�صوابط  لالأ�ص�ص  وفقاً  اجلامعي 
اإدارة امل�صت�صفى.ويف جميـع احلالت  موافقة املجل�ص بناء على تو�صية جمل�ص 
يجب ا�صتيفاء احلد الأدنى لل�صروط طبقاً للملحق رقم )6( وتعترب الرتقية 
نافذة من تاريخ اعتماد الرئي�ص ملح�صر جلنة الرتقيات«،وا�صتنادا اإىل اأن امللحق 
احلد  حدد  قد  الطبية  الهيئة  ووظائف  درجات  �صغل  �صروط  ب�صاأن   )6( رقم 
دكتوراه  على   حا�صال  يكون  باأن  اأول  ا�صت�صاري  وظيفة  �صغل  ل�صروط  الأدنى 
واأن  يعادلها  ما  اأو  الرفيعة  الطبية  ال�صهادة  و  واجلراحة  الطب  بكالوريو�ص 
يكون اأخ�صائيا موؤهاًل وعمل يف وظيفة ا�صت�صاري اأو ما يعادلها ملدة اأربع �صنوات 
يف م�صت�صفى معرتف به وله مهارات اإكلينيكية ممتازة وقدرات تنظيمية.وحيث 
اإن الق�صاء الإداري العماين قد ا�صتقر على اأن عدم قيام اجلهة الإدارية بتعيني 
املوظف على الدرجة امل�صتحقة له وفقا لوظيفته وموؤهله وخرباته ودون مراعاة 
ملعاملتها مع من هم يف ذات مركزه القانوين والوظيفي بالت�صاوي يولد اإخالل 
مببداأ امل�صاواة الذي ن�ص عليه النظام الأ�صا�صي للدولة.وباإنزال كل ذلك على 
وقائع النزاع يبني بيقني وجالء �صديدين اأن امل�صتاأنف م�صتحق ل�صغل وظيفة 
لل�صروط الالزمة  الأدنى  اأول طبقا خلربته وكفاءته وتوافر احلد  ا�صت�صاري 
تقفيزهم  مت  الذين  زمالئه  مع  بامل�صاواة  معاملته  و�صرورة  الوظيفة  ل�صغل 
اإىل  امل�صتاأنف  م�صمى  تعديل  عن  �صدها  امل�صتاأنف  اجلهة  امتناع  ويكون   ...
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ا�صت�صاري اأول جراحة واإعادة تعيينه على هذا امل�صمى يف غري حمله ومت�صفا 
بعدم امل�صروعية.« ثم اأ�صاف وكيل امل�صتاأنف » اأن اجلهة الإدارية تعمدت تاأخري 
اإعمال قاعدة  اإعادة تعيني موكله ملدة تزيد على ثماين �صنوات وهنا ل يجوز 
بقائه يف درجة ال�صت�صاري ملدة اأربع �صنوات لأن ذات اجلهة هي التي ق�صرت يف 
اإعادة التعيني لدى عودة امل�صتاأنف من البعثة. فكان الأوىل بالأقل هو تعيينه 
واإن  اأول. هذا  ا�صت�صاري  الآن درجة  له  كان يحقق  ا�صت�صاري وهو ما  بوظيفة 
تاأكيد حمكمة اأول درجة على اأن زمالء امل�صتاأنف قد �صغلوا وظيفة ا�صت�صاري 
اأربع �صنوات قبل ترقيتهم ل تاأثري له على طلب امل�صتاأنف لأن هوؤلء مت  ملدة 
تقفيزهم من اأخ�صائي اإىل ا�صت�صاري وهو ما مل ت�صر اإليه املحكمة ومل يحدث 
اإىل  اأول  اأخ�صائي  من  الوظيفي  و�صعه  بتعديل  طالب  عندما  امل�صتاأنف  مع 

ا�صت�صاري اأول بعد عودته من البعثة.«

وحيث يبني مما �صلف تف�صيله اأن وكيل امل�صتاأنف مل يثبت على ا�صطالح 
واحد يف �صبيل اإقرار  اأحقية موكله يف احل�صول على وظيفة ا�صت�صاري اأول اإذ 
تارة ي�صري اإىل وجوب اإعادة تعيينه يف تلك الوظيفة ويف اأخرى يوؤكد اأحقيته يف 
تعديل و�صعه وقبل ذلك ي�صري اإىل اأن ما ين�صده هو الرتقية اإىل تلك الوظيفة 
الن�صي  الرافد  ولكن  ا�صت�صاري  بوظيفة  املرور  دون  مبعنى  اأي  »بالتقفيز« 
الوحيد الذي اعتمده يف كل ذلك اإمنا انح�صر يف املواد املتعلقة بالرتقية ومن 
ثم فقد تعني التحقق من مدى �صرعية قرار اجلهة الإدارية املطعون عليه يف 
�صوء الأحكام اجلاري بها العمل يف جمال ترقية الأطباء بامل�صت�صفى اجلامعي.

جامعة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )205( املادة  تن�ص  وحيث 
ال�صلطان قابو�ص ال�صادرة بالقرار رقم )2009/233( بتاريخ 20/5/26-9م على 
التي  وال�صوابط  لالأ�ص�ص  وفقاً  بامل�صت�صفى اجلامعي  الأطباء  ترقية  تتم  اأن:« 
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جمل�ص  تو�صية  على  بناء  املجل�ص  موافقة  بعد  الرئي�ص  من  قرار  بها  ي�صدر 
اإدارة امل�صت�صفى.ويف جميع احلالت يجب ا�صتيفاء احلد الأدنى لل�صروط طبقاً 
ملح�صر  الرئي�ص  اعتماد  تاريخ  من  نافذة  الرتقية  وتعترب   )6( رقم  للملحق 

جلنة الرتقيات« .

الأدنى  احلد  حدد  املذكورة  الالئحة  من   )6( رقم  امللحق  اإن  وحيث 
اأو  الطب  يف  الآتي:«اأ-دكتوراه  يف  اأول  ا�صت�صاري  وظيفة  �صغل  ل�صروط 
اأو  يعادلها  ما  اأو  الرفيعة  الطبية  ال�صهادة  واجلراحة.ب-  الطب  بكالوريو�ص 
يف  وعمل  موؤهاًل  اأخ�صائيا  يكون  اأن  يعادله.ج-  ما  اأو  به  معرتف  عال  موؤهل 
اأربع �صنوات يف م�صت�صفى معرتف به وله  اأو ما يعادلها ملدة  وظيفة ا�صت�صاري 

مهارات اإكلينيكية ممتازة وقدرات تنظيمية.«

عليها  امل�صتاأنف  الإدارية  اجلهة  اأن  الأوراق  مطالعة  من  يبني  وحيث 
وظيفة  اإىل  لرتقيته  الرامي  امل�صتاأنف  لطلب  ال�صتجابة  رف�صها  اأ�ص�صت  اإمنا 
ا�صت�صاري  وظيفة  يف  للبقاء  الأدنى  للحد  ا�صتيفائه  عدم  على  اأول   ا�صت�صاري 
لوظيفة  الأخري  هذا  �صغل  باأن  الثابت  كان  واإذ  ثم  اأعوام،ومن  باأربعة  املحدد 
ا�صت�صاري اإمنا متت بتاريخ 2011/1/16م، فاإن القرار املطعون فيه يغدو قائما 
على ما ي�صنده واقعا وقانونا ول ي�صعف وكيل امل�صتاأنف يف �صيئ التذرع بعدم 
تقيد جهة الإدارة ب�صرط الأقدمية بالن�صبة لبع�ص زمالء للم�صتاأنف واملطالبة 
مب�صاواته بهم ذلك اأنه ف�صال عن اإغفاله تقدمي اأي دليل مثبت ل�صحة ادعائه 
ما  نطاق  يف  اإل  تكون  ل  الإداري  الق�صاء  يف  عليه  امل�صتقر  وفق  امل�صاواة  فاإن 
يتفق ومقت�صيات القانون وهو ما يتعني معه واحلالة ما ذكر الق�صاء برف�ص 

الدعوى مو�صوعاً.

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

 )حكم محكمة الق�ساء الإدارى فى ال�ستئناف رقم 69 ل�سنة 12 ق.�ص ال�سادر 
بجل�سة 2012/3/12م ، مج 2012/2011 �ص311 (

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

المادة )229( من الالئحة

�سرورة تنا�سب الجزاء التاأديبى مع المخالفة المرتكبة :

قابو�ص رقم  ال�صلطان  رئي�ص جامعة  املادة )229( من قرار  اإن  وحيث 
)2009/232( باإ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون جامعة ال�صلطان قابو�ص تن�ص 
على اأنه » يجب على املوظفني مراعاة اأحكام القوانيــن والأنظمة املعمول بها 
والقرارات ال�صادرة مبوجبها وتنفيذها وخا�صة اللتزام بالآتي : ا- .......... . 

ب- ...... . ج- ........ د....... . ح – التقيد مبواعيد العمل الر�صمية . 

كما تن�ص املادة )230( من ذات الالئحة على اأنه: يحظر على املوظف 
القيام باأي من الأعمال الآتية: اأ- ...... . ب- ...... . ج - ....... . ز- النقطاع 

عن العمل اإل باإجازة م�صرح بها . 

كما تن�ص املادة )245( من ذات الالئحة على اأن “ اجلزاءات الإدارية 
التي يجوز توقيعها اأوًل على املوظفني �صاغلي الدرجة اخلام�صة من اجلدول 
– ب-  الإنذار  اأ-  الأخرى  اجلداول  درجات  يعادلها من  وما  دونها  وما  العام 
اخل�صم من الراتب ملدة ل تزيد على 45 يوماً يف ال�صنة . ج - ....... د- ........ 

هـ- ........ و............. ز- الف�صل من اخلدمة . 
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خدمة  تنتهي   “ اأنه  على  الالئحة  ذات  من   )262( املادة  تن�ص  كما 
املوظف باأحد الأ�صباب الآتية : 

اأو  التقاعد  اإىل  الإحالة   - هـ   ........ د-   ....... ج-   .......  - ...... ب 
الف�صل من اخلدمة بقررار من جمل�ص امل�صاءلة املخت�ص .

للموظف  يحق   : اأنه  على  الالئحة  ذات  من   )255( املادة  تن�ص  كما 
التظلم من قرارات جمل�ص امل�صاءلة الإدارية البتدائي خالل ثالثني يوماً من 
تاريخ اإبالغه بالقرار اإىل جمل�ص امل�صاءلة الإدارية الأعلى وعلى املجل�ص البت 
الإدارية  امل�صاءلة  وملجل�ص  تقدميه  تاريخ  من  يوماً  ثالثني  خالل  التظلم  يف 
الأعلى تاأييد اأو تعديل اأو اإلغاء القرار املتظلم منه اأو اإعادة ملف املو�صوع اإىل 
التي  املالحظات  �صوء  يف  امل�صاءلة  لإعادة  البتدائي  الإدارية  امل�صاءلة  جمل�ص 
اأبديت على القرار املتظلم منه وتكون قرارات جمل�ص امل�صاءلة الإدارية الأعلى 
يف هذا ال�صاأن نهائية بعد اعتمادها من الرئي�ص . ويكون التظلم من قرارات 
اإىل  الرئي�ص خالل ثالثني يوماً من تاريخ  امل�صاءلة الإدارية الأعلى  جمل�ص 
اإخطار املوظف بالقرار وللرئي�ص رف�ص التظلم اأو اإلغاء القرار ال�صادر بتوقيع 
اجلزاء اأو تعديله خالل ثالثني يوماً من تاريخ تقدمي التظلم ويعترب انق�صاء 
هذه املدة دون البت يف التظلم مبثابة رف�صه ويف جميع الأحوال يعترب القرار 

يف �صاأن التظلم نهائياً . 

وحيث اإن ق�صاء هذه املحكمة قد جرى على اأنه » يجب على ال�صلطة 
املخت�صة بتوقيع العقوبة اأن تختار العقوبة التي تتنا�صب مع ج�صامة املخالفة 
يكون التنا�صب بني املخالف وبني العقوبة التي توقع عليها على �صوء الظروف 

واملالب�صات املحيطة بالواقعة املن�صوبة اإىل املوظف . 
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وحيث اإنه بتطبيق ما تقدم على وقائع املنازعة املاثلة وملا كان البني من 
الأوراق اأن امل�صتاأنف �صده كان يعمل بوظيفة م�صمد ثالث مب�صت�صفى اجلامعة 
جلامعة ال�صلطان قابو�ص وبتاريخ 2010/7/21 اأ�صدر الدكتور رئي�ص اجلامعة 
العمل ملدة  لتغيبه عن  البتدائي  الإدارية  امل�صاءلة  اإىل جمل�ص  باإحالته  قراراً 
)46( يوماً وقد مت التحقيق معه من قبل املجل�ص املذكور والذي قرر بالإجماع 
بتاريخ  العقوبة  اجلامعة  رئي�ص  واعتمد  اخلدمة  من  الف�صل  عقوبة  توقيع 
خدمة  اإنهاء  قرار  اجلامعة  رئيــ�ص  اأ�صـدر   2011/2/2 وبتاريخ   2010/12/14
رئي�ص  اإىل   2011/2/12 بتاريخ  منه  فتظلم   2010/12/14 من  اعتباراً  املذكور 
قرر   2011/5/9 بتاريخ  املنعقدة  وباجلل�صة  العليا  الإدارية  امل�صاءلة  جمل�ص 
اأن جزاء الف�صل من الوظيفة قد جاء خمالفاً حلجم  جمل�ص امل�صاءلة العليا 

املخالفات ول جمال لتخفيفه . 

�صده  للم�صتاأنف  املن�صوبة  املخالفة  اأن  الأوراق  من  البني  اإن  وحيث 
بالغياب عن العمل ملدة )46( يوماً ثابتة يف حقه ثبوتاً يقينياً باعرتافه بالغياب 
عن العمل املدة املذكورة بالتحقيق الذي اأجرى معه مبجل�ص امل�صاءلة الإدارية 
ارتكابه  �صبق  قد  �صده  امل�صتاأنف  اأن  الأوراق  من  البني  اأن  كما   . البتدائي 
خالل  مت�صلة  يوماً   )24( ملدة  مقبول  عذر  بدون  العمل  عن  الغياب  خمالفة 
بتاريخ  اجلامعة  رئي�ص  واأ�صدر   2008/11/14 حتى   2008/2/23 من  الفرتة 
2009/4/29 القرار رقم )2009/192( باإحالته اإىل جمل�ص التاأديب البتدائي 
وبتاريخ 2009/10/21 قرر جمل�ص امل�صاءلة الإدارية البتدائي بالإجماع توقيع 
البني من  اأن  امل�صتاأنف �صده )40 يوماً( كما  الراتب على  عقوبة اخل�صم من 
الأوراق اأي�صاَ اأن امل�صتاأنف �صده قد �صبق له خمالفة الغياب بدون عذر مقبول 
ملدة )39 يوماُ( منف�صلة خالل الفرتة من 2007/1/1 وحتى 2007/12/10 وقد 
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اأحيل اإىل جمل�ص التاأديب الإداري عن هذه املخالفة وبجل�صة 2008/2/12 قرر 
املجل�ص املذكور جمازاته بجزاء الإنذار كما اأو�صى باإنهاء خدماته يف حال تكرار 

الغياب . 

عيون  فاإن  �صده  امل�صتاأنف  خدمة  ملف  على  وبالإطالع  اإنه  وحيث 
الأوراق تك�صف بو�صوح اأن امل�صتاأنف �صده قد درج على الغياب بدون عذر منذ 
عام 2004 واأن اجلهة الإدارية امل�صتاأنفة قد راعت معه مبداأ التدرج يف الغياب 
ابتداًء من توقيع جزاء الإنذار عليه مع التو�صية باإنهاء خدماته يف حال تكرار 
الغياب ثم معاقبته بجزاء اخل�صم من الراتب ملدة  40 يوماً اإل اأنه مل يرتدع 
من اجلزائني املذكورين وعاود ارتكاب نف�ص خمالفة الغياب بدون عذر ملرات 
عديدة وملدة طويلة بلغت 46 يوماً بدون عذر مقبول الأمر الذي يبني بجالء 
اخلدمة  من  بالف�صل  جمازاته  ثم  من  وت�صحى  املرتكبة  املخالفة  ج�صامة 
ومن   . تقديرها  يف  الغلو  ب�صائبة  م�صوبة  وغري  املخالفة  ج�صامة  مع  منا�صباً 
ثم واإذ اأ�صدر جمل�ص امل�صاءلة الإدارية الأعلى قراره بتاريخ 2011/5/9 ب�صاأن 
تظلم امل�صتاأنف �صده من عقوبة الف�صل من اخلدمة والتي ترتب عليها اإ�صدار 
ال�صادر  الوظيفة  من  الف�صل  جزاء  باأن   )2011/44( رقم  خدمته  اإنهاء  قرار 
من جمل�ص امل�صاءلة الإدارية البتدائي قد جاء منا�صباً حلجم املخالفات التي 
ارتكبها املذكور ول جمال لتخفيفه فاإن هذا القرار يكون متفقاً و�صحيح الواقع 

والقانون وهو ما يتعني الق�صاء به . 

وحيث اإن احلكم املطعون فيه قد انتهى اإىل نتيجة تخالف ما انتهت 
الذي  الأمر  القانون  ل�صحيح  يكون قد �صدر خمالفاً  فاإنه  الدائرة  اإليه هذه 

يتعني معه اإلغاوؤه والق�صاء جمدداً برف�ص الدعوى مو�صوعاً .  

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم 263 ل�سنة  12  ق . �ص 
ال�سادر بجل�سة 2012/5/7 ، مج �سنة 2011-2012 �ص565(





الفتاوى الصادرة عن وزارة 
الشؤون القانونية 

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�صاأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )8(

لدول  التعاون  جمل�ص  لدول  املوحد  اجلمارك  قانون  من   )9  ( املادة 
اأن » تخ�صع الب�صائع التي تدخل اإىل  اخلليج العربية ل�صنة 2001 تن�ص على 
والر�صوم  املوحدة  اجلمركية  التعريفة  مبوجب  اجلمركية  لل�صرائب  الدولة 
التفاقية  مبوجب  اأو  القانون  هذا  اأحكام  مبوجب  ا�صتثنى  ما  اإل   ، املقررة 
القت�صادية املوحدة لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية اأو اأي اتفاقية 

دولية اأخرى يف اإطار املجل�ص » .

وتن�ص املادة )6 ( من امللحق املرافق للمر�صوم ال�صلطاين رقم ) 2003/67 ( 
بتطبيق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية على 

اأن: 

يبا�صر الوزير امل�صرف على وزارة املالية الخت�صا�صات الآتية : 

1 - .........    2 - ......... 3 - اإ�صدار قرارات الإعفاء اجلمركي املقرر ملن�صاآت 
اأو هيئات اأو جمعيات اأو جهات معينة مبقت�صى قوانني خا�صة، على اأن ي�صدر 
الإعفاء بناء على اقرتاح الوزير املخت�ص وطبقا لل�صروط والأو�صاع والإجراءات 
التي حتددها هذه القوانني دون اإخالل باأحكام قانون اجلمارك املوحد امل�صار 

اإليه » .

ال�صادر  قابو�ص  ال�صلطان  جامعة  قانون  من   )  8  ( املادة  تن�ص  كما 
ال�صرائب  من  اجلامعة  تعفى   « اأنه  على   )99/14  ( رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم 
والر�صوم على كل ما تقوم با�صترياده من اأجهزة ومعدات اأو حت�صل عليه من 

ريع اأموالها اأو اأوجه ن�صاطها« 



- 320 -

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

اأخ�صع  املوحد  بقانون اجلمارك  امل�صرع  اأن  املتقدمة  الن�صو�ص  ومفاد 
التعريفة  مبوجب  اجلمركية  لل�صريبة  ال�صلطنة  اإىل  تدخل  التي  الب�صائع 
اجلمركية املوحدة وا�صتثنى من ذلك الب�صائع املعفاة وفق اأحكام هذا القانون 
اأو التفاقية القت�صادية املوحدة لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية اأو 
اأية اتفاقية دولية اأخرى يف اإطار املجل�ص ، وناط امل�صرع مبوجب املادة ) 6 ( من 
امللحق املرافق للمر�صوم ال�صلطاين رقم 2003/67 امل�صار اإليه بالوزير امل�صرف 
على وزارة املالية الخت�صا�ص باإ�صدار  قرارات الإعفاء اجلمركي املقرر ملن�صاآت 
اأو هيئات اأو جمعيات اأو جهات معينة مبقت�صى قوانني خا�صة ، وذلك بناء على 
حتددها  التي  والإجراءات  والأو�صاع  لل�صروط  ووفقا  املخت�ص  الوزير  اقرتاح 
هذه القوانني دون اإخالل باأحكام قانون اجلمارك املوحد متى ت�صمنت �صروطا 
اأو اأحكاما اإجرائية اأخرى ، وقرر امل�صرع باملادة )8 ( من قانون جامعة ال�صلطان 
قابو�ص اإعفاء اجلامعة من ال�صرائب والر�صوم على كل ما تقوم با�صترياده من 

اأجهزة ومعدات اأو حت�صل عليه من ريع اأموالها اأو اأوجه ن�صاطها . 

مقررة  اجلمركية  ال�صريبة  من  اإعفاءات  ثمة  اأن  ذلك  ومقت�صى 
مبوجب قانون اجلمارك املوحد اأو التفاقية القت�صادية املوحدة لدول جمل�ص 
التعاون لدول اخلليج العربية اأو اأية اتفاقية يف اإطار دول هذا املجل�ص ، واأن ثمة 
اإعفاءات مقررة مبوجب قوانني خا�صة ، مبا موؤداه اأنه ل يوجد ما يدل على 
اأن امل�صرع ق�صد من املادة )9( ال�صالفة الذكر ق�صر الإعفاءات اجلمركية على 
تلك الب�صائع امل�صتثناة مبوجب اأحكام القانون اأو التفاقيات املن�صو�ص عليها 
يف هذه املادة ، اإذ اأنه ق�صد يخالف �صريح ن�ص املادة »3/6« من امللحق املرافق 
املخولة  ال�صلطة  حددت  التي  به  املنوه   2003/67 رقم  ال�صلطاين  للمر�صوم 

باإ�صدار قرارات الإعفاء اجلمركي املقرر مبوجب قوانني خا�صة . 
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وبالبناء على ما �صلف يغدو جليا اأنه لي�ص ثمة حماجة يف القول باأن 
امل�صرع بتبنيه تطبيق قانون اجلمارك املوحد امل�صار اإليه يكون قد ق�صر اأحكام 
اأوماأت  التي  التفاقيات  اأو  القانون  هذا  عليه  ن�ص  ما  على  الإعفاء اجلمركي 
اإليها املادة ) 9 ( منه ، ذلك اأنه ف�صال عما �صلف فاإن موؤدى ذلك القول ونتيجته 
لأحكام  �صمنا  ملغيا  اأو  نا�صخا  املوحد  اجلمارك  قانون  اعتبار  هي  احلتمية 
القوانني الأخرى اخلا�صة التي قررت مثل ذلك الإعفاء ، وهو ما يخالف ما 
�صلف ذكره من اجتاه اإرادة امل�صرع اإىل عك�ص ذلك وفق دللة ن�ص املادة ) 3/6 ( 

امل�صار اإليها .  

وبتطبيق ذلك على احلالة املعرو�صة يبني اأن جامعة ال�صلطان قابو�ص 
ب�صداد  للجمارك  العامة  الإدارة  فطالبتها  واملعدات  الأجهزة  بع�ص  ا�صتوردت 
وارداتها  تخلي�ص  من  اجلامعة  تتمكن  لكي  واأنه   ،  %5 اجلمركية  ال�صريبة 
وذلك   ، املطلوبة  ال�صريبة  ب�صداد  قامت  اإليها  املا�صة  احلاجة  ب�صبب  املذكورة 
وفق ما ورد بطلب اإبداء الراأي وبكتاب اجلامعة رقم ج . �ص . ق / م. ن . ر. ا. 
م / 2004/247م املوؤرخ 2 ربيع الآخر 1425 ه املوافق 22 مايو 2004م املوجه اإىل 
اإلزام  الإدارة يف  ملا كانت حجة هذه  واأنه   ، العامة للجمارك  الإدارة  مدير عام 
اجلامعة ب�صداد ال�صريبة متمثلة يف ال�صتناد اإىل قانون اجلمارك املوحد وبدء 
العمل بتطبيق الحتاد اجلمركي بني دول املجل�ص - كما جاء بكتاب الإدارة رقم 
2/26/1/3 املوؤرخ 19 ربيع الثاين 1425ه املوافق 8 يونيو 2004م املوجه اإىل م�صاعد 
نائب رئي�ص اجلامعة لل�صوؤون الإدارية واملالية - دون اعتداد مبا ت�صمنه قانون 
اجلامعة ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 99/14 من اإعفائها من ال�صرائب على 
كافة ما تقوم با�صترياده من اأجهزة ومعدات ، على اأ�صا�ص من اأنه بتطبيق قانون 
لل�صريبة  خا�صعة  احلكومية  اجلهات  واردات  كافة  اأ�صبحت  املوحد  اجلمارك 
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اجلمركية  التعرفة  اأو  القانون  هذا  مبوجب  املعفاة  الب�صائع  عدا  اجلمركية 
املوحدة - ملا كانت حجة الإدارة كذلك - وكانت هذه احلجة خمالفة ل�صريح اإرادة 
 امل�صرع يف عدم النيل من الإعفاءات املقررة بقوانني خا�صة ح�صبما ج�صدته املادة
ثم  فمن   ،  2003/67 رقم  ال�صلطاين  للمر�صوم  املرافق  امللحق  من   )  3/6  (
يكون ا�صتئداء تلك ال�صريبة من اجلامعة باإخ�صاعها للحكم الوارد يف قانون 
اإليه - على نحو ما ذكر - خمالفا حلكم القانون مبا  اجلمارك املوحد امل�صار 

يرتبه ذلك من اآثار . 

ا�صتئداء ال�صريبة اجلمركية  اإىل عدم م�صروعية  الراأي  انتهى  لذلك 
على واردات جامعة ال�صلطان قابو�ص حمل طلب الراأي وفق املو�صح بالأ�صباب . 

 ) فتوى رقم و �ص ق / م و /2004/1537/5/44م بتاريخ 2004/12/19م (

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

فتاوى المادة رقم )16(

لرئي�ص  يجوز  كان  اإذا  ما  حول   ..... بتاريخ   .... رقم  الكتاب  اإىل  فبالإ�صارة 
اإن�صاء  اجلامعة  قانون  من   « 16/د   « للمادة  ا�صتناداً  قابو�ص  ال�صلطان  جامعة 
دائرة امل�صرتيات بدًل من ق�صم امل�صرتيات املن�صو�ص عليه يف الهيكل التنظيمي 

للجامعة املعتمد باملر�صوم ال�صلطانى رقم 2001/52 . 

نفيد باأنه طبقاً للمادة » 19 » من قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة 
يكون   76/13 رقم  باملر�صوم  املعدل   75/26 رقم  ال�صلطانى  باملر�صوم  ال�صادر 
اإن�صاء اأو اإلغاء املديريات العامة ، وما يعادلها من وحدات لها م�صميات اأخرى 
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مبقت�صى مر�صوم  �صلطاين ، وطبقاً للمادة » 16 / د » من قانون جامعة ال�صلطان 
قابو�ص ال�صادر باملر�صوم ال�صلطانى رقم 99/14 يكون اإن�صاء الدوائر اأو اإلغاوؤها 

اأو دجمها اأو تعديلها ح�صب متطلبات العمل بقرار من رئي�ص اجلامعة .

وملا كان من امل�صتقر عليه يف اإفتاء ال�صوؤون القانونية اأنه ولئن كان من 
اجلائز اأن ي�صدر املر�صوم ال�صلطانى باإن�صاء املديريات العامة يف �صورة اعتماد 
دوائر  مت�صمنا   ، مثال  اجلامعة   ، معينة  حكومية  لوحدة  التنظيمي  الهيكل 
واأق�صام كل مديرية منها ، بيد اأن ذلك ل يعنى نزع اأو حجب الخت�صا�ص الذى 
الأق�صام من  اأو  الدوائر  اإعادة تنظيم هذه  القانون لرئي�ص اجلامعة يف  عقده 
حيث زيادتها اأو اإلغائها اأو دجمها اأو نقل تبعيتها ، اإذا اقت�صت امل�صلحة العامة 

ذلك . 

ال�صلطان  جامعة  لرئي�ص  قانوناً  يجوز  اأنه  اإىل  الراأى  انتهى  لذلك 
املن�صو�ص عليه يف  امل�صرتيات  اإن�صاء دائرة للم�صرتيات بدًل من ق�صم  قابو�ص 
الهيكل التنظيمي للجامعة امل�صار اإليه ، نزوًل على متطلبات العمل باجلامعة . 

فتوى و �ص ق رقم/ م و / 2002/97/5/44م بتاريخ 2002/1/22م  

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

فتاوى المادة رقم )27(

 املادة )27( من قانون جامعة ال�صلطان قابو�ص ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 
2006/71 تن�ص على اأن » حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون �صروط �صغل 
والتاأهيل  والرتقية  للتعيني  املنظمة  والأحكام  باجلامعة  املختلفة  الوظائف 
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املزايا  من  وغريها  والعالوات  البدلت  ومنح  املوظفني  وحما�صبة  والتدريب 
و�صائر ما يت�صل بال�صوؤون الوظيفية  .

قابو�ص  ال�صلطان  لقانون جامعة  التنفيذية  الالئحة  املادة )125( من  وتن�ص 
ال�صادرة بقرار رئي�ص اجلامعة قم 2009/233 على اأنه » يجوز للرئي�ص املوافقة 
اأو  اأعلى يف وظيفة  درا�صي  الذي ح�صل على موؤهل  املوظف  تعيني  اإعادة  على 
درجة اأعلى تنا�صب املوؤهل احلا�صل عليه اإذا توافرت فيه �صروط �صغل الوظيفة 
اأو الدرجة املراد اإعادة تعيينه عليها وب�صرط توافر درجة مالية �صاغرة ، ومينح 
كان  الذي  راتبه  اأو   ، تعيينه عليها  املعاد  الدرجة  اأول مربوط  يف هذه احلالة 
اأن يكون قد  اأكرب �صريطة  اأيهما  اإليه عالوة من عالواتها  ، م�صافاً  يتقا�صاه 
اأم�صى �صنتني على الأقل يف خدمة اجلامعة واأن يكون تقدير تقييم كفاية اأدائه 

الوظيفي يف هاتني ال�صنتني مبرتبة ممتاز«.

جامعة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  خول  قد  امل�صرع  اأن  تقدم  مما  وي�صتفاد 
ال�صلطان قابو�ص امل�صار اإليها تنظيم كافة ما يت�صل بال�صوؤون الوظيفية ملوظفي 
اإليها  امل�صار  التنفيذية  الالئحة  تولت  وقد  التعيني،  اإعادة  ومنها   ، اجلامعة 
تنظيم ذلك واأجازت لرئي�ص اجلامعة اإعادة تعيني املوظف احلا�صل على موؤهل 
اإذا توافرت درجة مالية  اأعلى تنا�صب موؤهله  اأو درجة  اأعلى يف وظيفة  درا�صي 
اإعادة  اأو الدرجة املراد  �صاغرة وكان املوظف م�صتوفياً ل�صروط �صغل الوظيفة 
تعيينه عليها واأم�صى �صنتني على الأقل يف خدمة اجلامعة وكان تقدير كفاية 

اأدائه الوظيفي مبرتبة ممتاز يف هاتني ال�صنتني.

بجامعة  عينوا  قد  حالتهم  املعرو�صة  اأن  الثابت  كان  وملا  تقدم  ما  وبتطبيق 
ال�صلطان قابو�ص يف غ�صون اأعوام 2008 و 2009 و 2010 على الدرجة ال�صاد�صة 
ع�صرة من اجلدول العام املرفق بالالئحة التنفيذية لقانون جامعة ال�صلطان 
قابو�ص امل�صار اإليها وفقاً للموؤهالت املطلوبة وتقدموا باإقرارات تفيد باأن هذه 
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املوؤهالت هي اأعلى موؤهالت درا�صية لديهم ، ثم تبني بعد ذلك �صابقة ح�صولهم 
على موؤهالت اأعلى قبل التعيني تنا�صب املوؤهل املطلوب ل�صغل الدرجة التا�صعة 
من اجلدول العام املرفق بالالئحة التنفيذية لقانون جامعة ال�صلطان قابو�ص 
امل�صار اإليه ، ومن ثم فلي�ص هناك مانع قانوين يحول دون جواز اإعادة تعيينهم 
على تلك الدرجة متى توافرت فيهم �صروط �صغلها وتوافرت الدرجات املالية 

الالزمة لذلك.

ول ينال من �صحة ما تقدم القول باأن املعرو�صة حالتهم مل يح�صلوا على تلك 
املوؤهالت اأثناء اخلدمة اإذ اأن ن�ص املادة )125( من الالئحة التنفيذية لقانون 
ح�صل  الذي   ...« عامة  ب�صيغة  ورد  قد  اإليها  امل�صار  قابو�ص  ال�صلطان  جامعة 
على موؤهل درا�صي اأعلى ...« ومل يقيد ذلك بقيد اأو �صرط احل�صول عليه اأثناء 
اخلدمة ومن ثم يبقى الن�ص على عمومه �صيما واأنه ل يوجد ما يخ�ص�صه باأن 

يكون ذلك اأثناء اخلدمة. 

املوؤهل  باأن  منهم  لإقرار  حالتهم  املعرو�صة  تقدمي  �صابقة  اإىل  بالن�صبة  واأما 
الدرا�صي املقدم من قبلهم عند التعيني هو اأعلى موؤهل لديهم فاإنه واإن كان 
ما �صدر عنهم يخالف حقيقة الواقع اإل اأنه ل ينال من �صحة قرار تعيينهم 
بل يبقى القرار �صحيحاً ومنتجاً لآثاره طاملا كان املوظفون م�صتوفني ل�صروط 

�صغل الوظيفة التي عينوا عليها.

حالتهم  املعرو�صة  تعيني  اإعادة  للجامعة   يجوز  اأنه  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
بالدرجة التا�صعة التي تنا�صب موؤهالتهم الأعلى احلا�صلني عليها، وذلك على 

النحو الوارد بالأ�صباب. 

) فتوى رقم : و �ص ق /م و/  44 / 5 / 1344 /2011م بتاريخ 19 / 7 
/2011م (
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فتاوى المادة رقم )29(

بتاريخ   .......  : رقم  بالكتاب  واملنتهية  املتبادلة  الكتب  اإىل  بالإ�صارة 
.........املوافق .........  حول مدى جواز تطبيق حكم املادة )151( من قانون 
موظفي  على   2004/120 رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  املدنية  اخلدمة 

اجلامعة. 

اأن  يف  ـ  املرفقة  الأوراق  من  يبني  ح�صبما  ـ  املو�صوع  وقائع  وتخل�ص 
الالزمة  املالية  املخ�ص�صات  توفري  املوقرة  املالية  وزارة  من  طلبت  اجلامعة 
قانون  من    )  151( املادة  يف  عليها  املن�صو�ص  اخلدمة  نهاية  منحة  ل�صرف 
اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2004/120 ملوظفي اجلامعة 
املنتهية خدمتهم بعد �صريان هذا القانون  ـ والواردة اأ�صماوؤهم بالك�صف املرفق 
بالأوراق ـ وذلك ا�صتنادا اإىل ن�ص املادة 29 من قانون جامعة ال�صلطان قابو�ص 
ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2006/71،  اإل اأن الوزارة رف�صت تدبري تلك 
املخ�ص�صات ل�صرف املنحة املذكورة لعدة اأ�صباب اأهمها اأن موظفي اجلامعة  غري 
ـ لأحكام قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية  ـ بح�صب الأ�صل  خا�صعني 
واإمنا تطبق يف �صاأنهم اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون اجلامعة دون غريها 
اإعمال لن�ص املادة )30( من قانون اجلامعة ، واأن الالئحة التنفيذية لقانون 
اجلامعة خلت من اأي ن�ص يق�صي مبنح موظفي اجلامعةـ  عند انتهاء خدمتهم 
ـ منحة نهاية اخلدمة اأ�صوة بن�ص املادة 151 من قانون اخلدمة املدنية اجلديد  
،  ف�صال عن اأن جداول رواتب موظفي اجلامعة العام منها واخلا�ص تختلف 
املدنية  بقانوين اخلدمة  امللحقة  املدنية  رواتب موظفي اخلدمة  عن جداول 

القدمي واجلديد .
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واإزاء هذا اخلالف فاإنكم تطلبون الراأي .

اأن  القانونية  ال�صوؤون  بوزارة  عليه  امل�صتقر  باأن  نفيد  ذلك  على  وردا 
ا�صتجالء راأيها ي�صتلزم اأن تكون ثمة حالة واقعية ترتبط مبركز قانوين قائم 
ذلك  عن  يتمخ�ص  واأن  املركز،  هذا  على  ترتتب  التي  بالآثار  تت�صل  اأو  فعال 
م�صكلة اأو اختالف يف الراأي حول املركز القانوين اأو اآثاره يغم على اجلهة املعنية 
الو�صول اإىل راأي قاطع يف �صاأن ذلك ، وعليه فاإن الراأي يقت�صر على احلالت 
املعرو�صة باجلدول املرفق بخطاب طلب الراأي دون احلالت امل�صتقبلية التي 

قد يك�صف عنها الواقع . 

وتن�ص املادة ) 32( من قانون جامعة ال�صلطان قابو�ص ال�صادر باملر�صوم   
ال�صلطاين رقم 99/14  على اأن » تطبق القوانني واللوائح العامة فيما مل يرد 
ب�صاأنه ن�ص خا�ص يف هذا القانون ولئحته التنفيذية والنظام املايل للجامعة »  

ال�صادر  قابو�ص  ال�صلطان  جامعة  قانون  من   )29  ( املادة  تن�ص  كما 
باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2006/71 ـ الذي األغى القانون رقم 99/14 ـ على اأنه » 
فيما مل يرد به ن�ص يف هذا القانون ولئحتيه التنفيذية واملالية ، يعمل باأحكام 

قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية » .

وتن�ص املادة )1( من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين 
املدنيني  املوظفني  على  القانون  هذا  اأحكام  ت�صري   « اأن  على   2004/120 رقم 
توظفهم  �صوؤون  تنظم  الذين  املوظفني  عدا  فيما   ، للدولة  الإداري  باجلهاز 
مرا�صيم اأو قوانني اأو عقود خا�صة فيما ن�صت عليه هذه املرا�صيم اأو القوانني 

اأو العقود من اأحكام...............» 

قانون  خلو  حالة  عالج  امل�صرع  اأن  ال�صابقة  الن�صو�ص  من  وي�صتفاد 
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اجلامعة ولئحتيه التنفيذية واملالية من تنظيم مل�صاألة معينة فقرر �صراحة 
تطبيق الأحكام الواردة يف  القوانني واللوائح العامة ، مبا فيها قانون اخلدمة 
املدنية ولئحته التنفيذية ، فيما مل يرد ب�صاأنه ن�ص خا�ص يف قانون اجلامعة 

ولئحتيه امل�صار اإليهما.

وملا كان قانون اجلامعة قد خال وكذلك لئحتاه التنفيذية واملالية من 
تنظيم م�صاألة منحة نهاية اخلدمة ملوظفي اجلامعة عند انتهاء خدمتهم وكان 
قانون اخلدمة املدنية هو ال�صريعة العامة التي حتكم عالقة املوظفني بالدولة 
تكون  ال�صاأن  التنفيذية يف هذا  القانون ولئحته  الواردة يف هذا  الأحكام  فاإن 
واجبة التطبيق ب�صريح ن�ص القانون ودومنا اجتهاد اإعمال للقاعدة الأ�صولية 
التي تق�صي باأنه ل اجتهاد مع �صراحة الن�ص وهو ما �صبق اأن انتهت اإليه وزارة 
ال�صوؤون القانونية يف فتواها رقم : و �ص ق / م و/ 2002/1574/5/44 م ال�صادرة 

بتاريخ 11 نوفمرب 2002م  . 

الإ�صارة  �صالف  املدنية  قانون اخلدمة  املادة )151( من  اأن  ومن حيث 
تن�ص على اأنه » ي�صتحق املوظف املعني بغري طريق التعاقد عند انتهاء خدمته 
ع�صرة  اأق�صى  بحد  خدمته  �صنوات  من  �صنة  كل  عن  �صهر  راتب  بواقع  منحة 
اأ�صهر بالن�صبة ل�صاغلي وظائف الدرجات من » اأ حتى ال�صاد�صة » واثنى ع�صر 
�صهرا بالن�صبة ل�صاغلي وظائف الدرجات من » ال�صابعة حتى الرابعة ع�صرة« . 

، وبحيث ل  اآخر راتب كان يتقا�صاه املوظف  اأ�صا�ص  املنحة على  وحت�صب هذه 
جتاوز قيمتها اثنى ع�صر األف ريال .

ول ي�صتحق املوظف املنحة امل�صار اإليها يف احلالت الآتية : 

اأ ـ      اإذا قلت مدة خدمته عن خم�ص �صنوات ما مل يكن انتهاء اخلدمة ب�صبب 
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الوفاة اأو العجز عن العمل . 

ب ـ   اإذا عوقب بالإحالة اإىل التقاعد اأو الف�صل من اخلدمة . 

ج ـ   اإذا اأنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة جناية اأو بعقوبة يف جرمية خملة 
بال�صرف اأو الأمانة . 

د ـ     اإذا منح ـ ا�صتثناء ـ معا�صا تقاعديا يعادل اآخر راتب كان يتقا�صاه . 

         واإذا كان املوظف معينا بطريق التقاعد ا�صتحق عند انتهاء خدمته املنحة 
املن�صو�ص  عليها يف العقد املربم معه وفقا لأحكامه » .

وي�صتفاد من هذا الن�ص اأن امل�صرع قرر منحة للموظف عند انتهاء خدمته 
مميزا يف ذلك بني املوظف املعني بغري طريق التعاقد واملوظف املعني بطريق 
التعاقد حيث بني مقدار هذه املنحة وحدها الأق�صى وكيفية ح�صابها وحالت 
بالن�صبة  اأما   ، التعاقد  بغري طريق  املعني  للموظف  بالن�صبة  ا�صتحقاقها  عدم 

للموظف املعني بطريق التعاقد فقد ناط بالعقد املربم معه بيان اأحكامها. 

بخطابكم  املرفق  بالك�صف  حالتهم  املعرو�صة  على  تقدم  ما  وبتطبيق 
املنوه به وملا كان قانون اجلامعة قد خال وكذلك لئحتاه التنفيذية واملالية من 
الن�ص على منح موظفي اجلامعة منحة نهاية اخلدمة فاإنهم ي�صتحقون هذه 
املنحة املن�صو�ص عليها  يف املادة )151( من قانون اخلدمة املدنية امل�صار اإليه 
بح�صبانه القانون الواجب التطبيق يف هذا ال�صاأن وذلك مع التقيد بال�صوابط 
وال�صروط املن�صو�ص عليها يف الن�ص امل�صار اإليه ل�صرف هذه املنحة اإذ اأن هذا 

الن�ص هو الذي ي�صتمد منه هوؤلء املوظفون حقهم يف احل�صول على املنحة . 

ول ينال مما تقدم القول بـعدم تطابق جداول الرواتب امللحقة بكل من 
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يكون  املبداأ  اإقرار  اأن   عن  ف�صال  اأنه  اإذ  ـ   املدنية  واخلدمة  اجلامعة  قانوين 
�صابقا على بيان كيفية تطبيقه ـ فاإن امل�صتقر عليه يف اإفتاء ال�صوؤون القانونية 
اأن من بني الأ�ص�ص التي ميكن ال�صتهداء بها عند معادلة درجات بكادر مغاير 
العام متو�صط الربط ومقدار العالوة الدورية واملدد املطلوبة لإمكان  للكادر 
الرتقية واملزايا الوظيفية الأخرى واأن مناط العتداد باأي من هذه الأوجه هو 
الو�صول اإىل اأكرث الدرجات ات�صاقا وتنا�صبا اأو قربا للو�صع الوظيفي للموظف 
عند املعادلة بحيث ل يرتتب على تطبيق اأي منها اإحلاق اأي �صرر باملوظف ) 

فتوى رقم : و �ص ق / م و /2002/995/1/21 م بتاريخ 2002/6/29 م (. 

اخلدمة  قانون  من   )151( املادة  حكم  تطبيق  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
اجلامعة  موظفي  على   2004/120 رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  املدنية 
امل�صتطلع الراأي ب�صاأنهم مع مراعاة ال�صوابط وال�صروط املن�صو�ص عليها يف 

هذه املادة .

) فتوى رقم : و �ص ق /م و/2007/609/5/44 بتاريخ 21 / 4 /  2007م (

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

فتاوى المادة رقم )32(

الفتوى الأوىل :

ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  قابو�ص  ال�صلطان  جامعة  قانون  من   )32( املادة   
يرد  مل  فيما  العامة  واللوائح  القوانني  تطبق   «  : اأنه  على  تن�ص  رقم99/14 
ب�صاأنه ن�ص خا�ص يف هذا القانون ولئحته التنفيذية والنظام املايل للجامعة » 
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وي�صتفاد من ذلك اأنه اإذا مل يت�صمن اأي من قانون اجلامعة امل�صار اإليه ولئحته 
العامة  واللوائح  القوانني  تكون  ؛  خا�صة  ن�صو�صاً  املايل  ونظامها  التنفيذية 
واجبة التطبيق على كل ما مل يرد فيها من اأحكام ، وملا كانت املادة )30( من 
قانون جامعة ال�صلطان قابو�ص امل�صار اإليه قد خلت ؛ وكذا الالئحة التنفيذية 
امل�صار اإليها من تنظيم احلالة املعرو�صة ، اأو �صرف التعوي�ص النقدي يف حالة 
الالئحة  يف  الواردة  الأحكام  فاإن   ، العتيادية  الإجازة  خالل  املوظف  ت�صغيل 
 ، التطبيق  واجبة  تكون  ال�صاأن  هذا  يف  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية 
وبالتايل يجب تطبيقها على حالة املوظف امل�صتطلع الراأي ب�صاأنه ،وذلك مع 
امل�صار  اجلامعة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  يف  عليها  املن�صو�ص  باملدد  التقيد 
اإليها املتعلقة بالإجازات العتيادية ال�صنوية عند تقرير التعوي�ص امل�صتحق له 
املوظف حقه يف احل�صول على  ي�صتمد منها  التي  الن�صو�ص هي  اأن هذه  اإذ   ،

اإجازاته العتيادية ومن ثم ل �صبيل لالعتداد مبا يجاوز تلك املدد . 

ول ينال من  ذلك القول باأن جمل�ص الوزراء املوقر قرر جتاوز املدد املن�صو�ص 
املق�صود من  اإليها ؛ لأن  امل�صار  التنفيذية لقانون اجلامعة  عليها يف الالئحة 
بها وفقاً  التمتع  الإجازات املرتاكمة للموظفني عن طريق  ت�صوية  القرار هو 
لربنامج زمني ت�صعه الوحدة احلكومية ، مبا ل يوؤثر على �صري العمل فيها 
باعتبارها ا�صتثناء على الأ�صل العام ، وبالتايل يتعني اإعمال مقت�صاه يف النظام 
املقرر له دون التو�صع فيه بحيث ينح�صر تطبيقه يف حالة ا�صتحقاق التعوي�ص 
النقدي عن الإجازة العتيادية ، وبالتايل ل يجوز يف جممل الأحوال التعوي�ص 
املدد املحددة واملن�صو�ص  املمنوحة والتي تزيد على  النقدي عن تلك الإجازة 

عليها يف الالئحة �صالفة الذكر . 

وترتيباً على ما تقدم فاإن املواد اأرقام 124، 129، 131، امل�صار اإليها تكون واجبة 
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التطبيق على حالة املوظف امل�صتطلع الراأي ب�صاأنه وذلك مبراعاة مدد الإجازة 
املن�صو�ص عليها يف الالئحة التنفيذية لقانون اجلامعة والتي حتدد ا�صتحقاق 
؛  املدد  تلك  على  بالزيادة  للموظف  منحه  مت  ما  اأما   ، الإجازات  من  املوظف 
لت�صوية  اجلامعة  ت�صعه  الذي  الزمني  للربنامج  وفقا  املوظف  بها  فيتمتع 

الإجازات املرتاكمة للموظفني فيها . 

)فتوى و �ص ق رقم / م و/2002/1574/5/44م بتاريخ 2002/11/11م (

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

فتاوى المادة رقم )36(

الفتوى الأوىل :

رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  قابو�ص  ال�صلطان  جامعه  قانون  اإن 
بقواعد  التقيد  من  اجلامعة  ت�صتثنى   « اأنه  على   )32( املادة  يف  ين�ص   86/9
واإجراءات قانون اخلدمة املدنية يف كل ما يتعلق بتعيني اأع�صاء هيئة التدري�ص 
واملوظفني فيها وترقياتهم ونقلهم واإنهاء خدماتهم واإعادة تعيينهم واإحالتهم 
اإىل التقاعد وغري ذلك مما يتعلق ب�صوؤون خدمتهم ، ويحدد جمل�ص اجلامعة 
ال�صروط والقواعد التي تطبق يف هذا ال�صاأن » ، كما ن�صت املادة )36( على اأنه » 
تطبق القوانني واللوائح العامة فيما مل يرد ب�صاأنه ن�ص خا�ص يف هذا القانون 
لقانون  التنفيذية  الالئحة  �صدرت  وقد  والتنفيذية«  التنظيمية  ولوائحه 
ال�صوؤون  ونظمت   88/1 رقم  اجلامعة  جمل�ص  بقرار  قابو�ص  ال�صلطان  جامعة 
» كل ما مل  اأنه  املادة )87( على  املواد )76( وما بعدها وقد ن�صت  الإدارية يف 
يرد ب�صاأنه ن�ص فيما �صبق اأو مل تت�صمنه عقود العمل يرجع فيه اإىل القواعد 
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الواردة يف نظام اخلدمة يف اجلامعة الذي ي�صدر بقرار من جمل�ص اجلامعة«  .

خا�صاً  وظيفياً  نظاماً  للجامعة  الن�صو�صاأن  هذه  من  وامل�صتفاد 
التقيد  من  م�صتثناة  وهى   ، اجلامعة  جمل�ص  من  قرار  به  ي�صدر  مبوظفيها 
بقواعد واإجراءات قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية ، ولكن من ناحية 
يف  اخلدمة  بنظام  قرار  اجلامعة  جمل�ص  من  ي�صدر  مل  كان  ملا  فاإنه  اأخرى 
اجلامعة لذلك فيخ�صع موظفو اجلامعة للقواعد الواردة يف املواد )76( وما 
بعدها ، ويخ�صعون فيما مل يرد ب�صاأنه ن�ص اإىل قانون اخلدمة املدنية ولئحته 

التنفيذية طبقاً حلكم املادة )36( من قانون اجلامعة .

الالئحة  اأن  يبني   ، املعرو�صة  احلالة  على  القاعدة  هذه  وبتطبيق 
التنفيذية مل تت�صمن اأية ن�صو�ص تنظم النقل اإىل وظائفها ، كما مل ي�صدر 
يف  الواردة  العامة  القاعدة  اإىل  الرجوع  فيتعني   ، اجلامعة  يف  اخلدمة  نظام 
قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية ، وقد ن�صت املادة )70( من الالئحة 
الإداري  اأخرى باجلهاز  اإىل  املوظف من وحدة  يتم نقل   « اأنه  التنفيذية على 
املادة )72( معدلة بقرار جمل�ص  ، وقد نظمت   « للدولة بنف�ص درجته وراتبه 
للموظف  املالية  الفئة  اأو  الدرجة  حتديد  كيفية   89/22 رقم  املدنية  اخلدمة 
املنقول ولكنها مل تتناول حالة املوظف املنقول من وحدة تطبق نظام الدرجات 
النظام ولها  اإىل جهة ل تطبق هذا  املدنية  امللحق بقانون اخلدمة  والرواتب 
نظام وظيفي خا�ص مثل احلالة املعرو�صة ، الأمر الذى يتعني معه الرجوع اإىل 
القاعدة العامة وهى اأن املوظف ينقل بنف�ص درجته وراتبه ، وملا كان الفا�صل 
 )2/1( الدرجة  يف  نقله  عند  عمانياً  رياًل   367 قدره  مرتبا  يتقا�صى  املذكور 
فيكون م�صتحقاً عند نقله اإىل اجلامعة للتعيني يف نف�ص الدرجة )2/1( ومينح 
اأول مربوطها ح�صب اجلدول العام للدرجات والرواتب املحلق بالالئحة عالوة 
على ذلك ، والبادي من كتاب اجلامعة يف 1995/10/23 املر�صل اإىل نائب اأمني 
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عام الأمانة العامة للرقابة املالية للدولة اأن اجلامعة » تقرتح حلل امل�صاألة اأن 
ل يتم اأي تعديل الآن على درجة املذكور على اأن ل يتم كذلك خ�صم اأي مبالغ 
نتجت عن منح املذكور العالوات الإ�صافية على اأن نلتزم من جانبنا بعدم منح 

عالوات اإ�صافية حلالت النقل التي �صتتم اإىل اجلامعة من الآن ف�صاعداً«.

للعالوات  املذكور  الفا�صل  اأحقية  عدم  اإىل  �صبق  مما  نخل�ص  لذلك 
الأربع التي منحت اإليه زيادة على اأول مربوط الدرجة )2/1( التي نقل اإليها 
مع ما يرتتب على ذلك من وجوب ا�صرتداد املبالغ التي �صرفت اإليه بدون وجه 

حق. 

) فتوى رقم : و �ص ق / م و /96/174/7/22م بتاريخ : 1996/2/19م  
---------------------
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فتاوى الالئحة التنفيذية لقانون جامعة 
ال�سلطان قابو�ص

فتاوى المادة رقم )87(

اإن قانون جامعة ال�صلطان قابو�ص ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 86/9 ين�ص 
يف املادة )32( على اأنه " ت�صتثنى اجلامعة من التقيد بقواعد واإجراءات قانون 
اخلدمة املدنية يف كل ما يتعلق بتعيني اأع�صاء هيئة التدري�ص واملوظفني فيها 
التقاعد  اإىل  واإحالتهم  تعيينهم  واإعادة  خدماتهم  واإنهاء  ونقلهم  وترقياتهم 
ال�صروط  اجلامعة  جمل�ص  ويحدد   ، خدمتهم  ب�صوؤون  يتعلق  مما  ذلك  وغري 
والقواعد التي تطبق يف هذا ال�صاأن " ، كما ن�صت املادة )36( على اأنه " تطبق 
القانون  هذا  يف  خا�ص  ن�ص  ب�صاأنه  يرد  مل  فيما  العامة  واللوائح  القوانني 
لقانون  التنفيذية  الالئحة  �صدرت  وقد  والتنفيذية"  التنظيمية  ولوائحه 
ال�صوؤون  ونظمت   88/1 رقم  اجلامعة  جمل�ص  بقرار  قابو�ص  ال�صلطان  جامعة 
" كل ما مل  اأنه  الإدارية يف املواد )76( وما بعدها وقد ن�صت املادة )87( على 
يرد ب�صاأنه ن�ص فيما �صبق اأو مل تت�صمنه عقود العمل يرجع فيه اإىل القواعد 
.  " الواردة يف نظام اخلدمة يف اجلامعة الذي ي�صدر بقرار من جمل�ص اجلامعة

مبوظفيها  خا�صاً  وظيفياً  نظاماً  للجامعة  اأن  الن�صو�ص  هذه  من  وامل�صتفاد 
ي�صدر به قرار من جمل�ص اجلامعة ، وهى م�صتثناة من التقيد بقواعد واإجراءات 
قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية ، ولكن من ناحية اأخرى فاإنه ملا كان 
مل ي�صدر من جمل�ص اجلامعة قرار بنظام اخلدمة يف اجلامعة لذلك فيخ�صع 
موظفو اجلامعة للقواعد الواردة يف املواد )76( وما بعدها ، ويخ�صعون فيما 
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مل يرد ب�صاأنه ن�ص اإىل قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية طبقاً حلكم 
املادة )36( من قانون اجلامعة.

وبتطبيق هذه القاعدة على احلالة املعرو�صة ، يبني اأن الالئحة التنفيذية مل 
تت�صمن اأية ن�صو�ص تنظم النقل اإىل وظائفها ، كما مل ي�صدر نظام اخلدمة 
اخلدمة  قانون  يف  الواردة  العامة  القاعدة  اإىل  الرجوع  فيتعني   ، اجلامعة  يف 
املدنية ولئحته التنفيذية ، وقد ن�صت املادة )70( من الالئحة التنفيذية على 
بنف�ص  للدولة  الإداري  باجلهاز  اأخرى  اإىل  وحدة  املوظف من  نقل  " يتم  اأنه 
درجته وراتبه " ، وقد نظمت املادة )72( معدلة بقرار جمل�ص اخلدمة املدنية 
رقم 89/22 كيفية حتديد الدرجة اأو الفئة املالية للموظف املنقول ولكنها مل 
تتناول حالة املوظف املنقول من وحدة تطبق نظام الدرجات والرواتب امللحق 
بقانون اخلدمة املدنية اإىل جهة ل تطبق هذا النظام ولها نظام وظيفي خا�ص 
العامة  القاعدة  اإىل  الرجوع  يتعني معه  الذى  الأمر   ، املعرو�صة  مثل احلالة 
وهى اأن املوظف ينقل بنف�ص درجته وراتبه ، وملا كان الفا�صل املذكور يتقا�صى 
مرتبا قدره 367 رياًل عمانياً عند نقله يف الدرجة )2/1( فيكون م�صتحقاً عند 
نقله اإىل اجلامعة للتعيني يف نف�ص الدرجة )2/1( ومينح اأول مربوطها ح�صب 
اجلدول العام للدرجات والرواتب املحلق بالالئحة عالوة على ذلك ، والبادي 
من كتاب اجلامعة يف 1995/10/23 املر�صل اإىل نائب اأمني عام الأمانة العامة 
للرقابة املالية للدولة اأن اجلامعة " تقرتح حلل امل�صاألة اأن ل يتم اأي تعديل 
الآن على درجة املذكور على اأن ل يتم كذلك خ�صم اأي مبالغ نتجت عن منح 
املذكور العالوات الإ�صافية على اأن نلتزم من جانبنا بعدم منح عالوات اإ�صافية 

حلالت النقل التي �صتتم اإىل اجلامعة من الآن ف�صاعداً".

لذلك نخل�ص مما �صبق اإىل عدم اأحقية الفا�صل املذكور للعالوات الأربع التي 
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منحت اإليه زيادة على اأول مربوط الدرجة )2/1( التي نقل اإليها مع ما يرتتب 
على ذلك من وجوب ا�صرتداد املبالغ التي �صرفت اإليه بدون وجه حق. 

فتوى رقم : و �ص ق / م و /96/174/7/22م بتاريخ : 1996/2/19م  

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

فتاوى المادة رقم )184(

طلب  ب�صاأن  املوافق.........   ........ املوؤرخ   ......... رقم  الكتاب  اإىل  بالإ�صارة 
درجات  �صاغلي  من  اجلامعة  موظفي  بع�ص  ترقية  جواز  مدى  حول  الراأي 

ووظائف اجلدولني العام والفني اإىل الدرجات والوظائف الأعلى . 

وتخل�ص الوقائع ح�صبما يبني من الأوراق يف اأن بع�ص موظفي اجلامعة من 
�صاغلي درجات ووظائف اجلدولني العام والفني واملدرجة اأ�صماوؤهم باجلدولني 
املوظفني  �صوؤون  جلنة  تو�صية  من  تظلموا  قد  اإليه  امل�صار  بالكتاب  املرفقني 
بعدم ترقيتهم اإىل الدرجات والوظائف الأعلى لعدم ا�صتيفائهم �صروط �صغلها 
املن�صو�ص عليها يف امللحقني رقمي )4( و )5/اأ( املرفقني بالالئحة التنفيذية 
لقانون جامعة ال�صلطان قابو�ص ال�صادرة بقرار رئي�ص اجلامعة رقم 2003/132 
، باعتبار اأن بع�صهم ينق�صه املوؤهل والبع�ص الآخر تنق�صه مدة اخلربة العملية 

املطلوبة بعد ح�صوله على املوؤهل املذكور .

يف  تخل�ص  العلمي  املوؤهل  على  يح�صل  مل  من  حجة  اأن  �صعادتكم  وتذكرون 
اأن بغيتهم الرتقية اإىل الدرجة الأعلى دون الوظيفة الأعلى املتطلب  قولهم 
ل�صغلها املوؤهل العلمي وفق امللحق رقم )4( املرفق بالالئحة املذكورة ، وحجة 
املتطلبة  ا�صتيفاوؤهم مدة اخلربة  الأعلى هي  املوؤهالت  احلا�صلني منهم على 
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ل�صغل الدرجات والوظائف الأعلى يف تاريخ �صابق على ح�صولهم على املوؤهالت 
املذكورة وعليه تطلبون الراأي حول مدى جواز ترقية املذكورين .

ورداً على ذلك نفيد باأن املادة )104(  من الالئحة التنفيذية لقانون جامعة 
ال�صلطان قابو�ص ال�صادرة بقرار رئي�ص اجلامعة رقم 2003/132 تن�ص على اأن 
" يكون تعيني املوظفني بقرار نائب رئي�ص اجلامعة اأو من يفو�صه مع مراعاة 
احلد الأدنى ل�صروط �صغل الوظيفة الواردة باملالحق املرافقة لهذه الالئحة 

 . " ........

املوافقة على  " يجوز للرئي�ص  اأنه  املادة )112( من ذات الالئحة على  وتن�ص 
اإعادة تعيني املوظف الذي ح�صل على موؤهل درا�صي اأعلى يف وظيفة اأو درجة 

اأعلى تنا�صب املوؤهل احلا�صل عليه ... " 

وتن�ص املادة )184( من ذات الالئحة على اأن " تكون الرتقية اإىل الوظيفة اأو 
الدرجة الأعلى مبا�صرة متى كانت �صاغرة وكان املر�صح قد ا�صتوفى ال�صروط 
�صغل  تاريخ  الأقل من  �صنتني على  ، وي�صرتط للرتقية مرور  ل�صغلها  املقررة 
كفاءة  تقييم  تقرير  على  املر�صح  وح�صول   ، منها  املرقى  الدرجة  اأو  الوظيفة 

اأدائه الوظيفي بدرجة جيد على الأقل يف ال�صنة ال�صابقة على الرتقية " . 

وحيث اأن مفاد هذه الن�صو�ص اأن الالئحة التنفيذية لقانون جامعة ال�صلطان 
ل�صغل  طرقاً  حددت   2003/132 رقم  اجلامعة  رئي�ص  بقرار  ال�صادرة  قابو�ص 
وظائف اجلامعة من غري وظائف اأع�صاء هيئة التدري�ص منها الرتقية والتي 
�صغل  �صروط  املر�صح  ا�صتيفاء  بينها  من  والتي  �صروطها   )184( املادة  بينت 
الدرجة اأو الوظيفة املرقى اإليها واملن�صو�ص عليها يف املالحق املرفقة بالالئحة 
وات�صاقا مع نهج املادة املذكورة من اأن الرتقية تكون اإىل الدرجة اأو الوظيفة 
الأعلى ، كانت املغايرة بني وظائف اجلدول العام ووظائف الكادر الفني ح�صبما 
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ورد بامللحقني رقمي )4 ، 5/اأ( املرفقني بالالئحة من حيث هيكلة وترتيب كل 
منها ، ففي حني جاء ترتيب وظائف اجلدول العام )امللحق رقم 4( يف �صورة 
وظيفية  م�صميات  حتديد  دون  متتالية  حلقات  يف  ت�صاعدياً  مرتبة  درجات 
وظيفية  م�صميات  �صورة  يف  5/اأ(  رقم  )امللحق  الفني  الكادر  وظائف  جاءت 
مرتبة ت�صاعدياً وحمدد لكل منها درجة ومبني قرين كل وظيفة من وظائف 
قانونية  اآثار  اأية  ترتب  مل  الالئحة  اأحكام  اإن  اإل   ، �صغلها  �صروط  اجلدولني 
على تلك املغايرة مبا يقطع باأن وظائف اجلدول العام هي ذاتها درجات هذا 
اجلدول ، ومن ثم ت�صحى �صروط �صغل تلك الوظيفة هي ذاتها �صروط �صغل 
العام  اجلدول  يف  ال�صروط  تلك  ورود  ذلك  من  ينال  ول  ؛  املذكورة  الدرجات 
حتت عنوان �صروط �صغل الوظيفة اإذ جاءت ن�صو�ص الالئحة خلواً مما يفيد 
يف  العربة  اأن  عن  ف�صاًل  اجلدول  هذا  ودرجات  وظائف  بني  اختالفاً  ثمة  اأن 

تف�صري الن�صو�ص بحقيقة معانيها دون الوقوف عند مبانيها .  

وفيما يتعلق بالتاأهيل العلمي املعول عليه ك�صرط من �صروط �صغل الوظيفة 
املعني  الوظيفة  يف  املوظف  مبوجبه  عومل  الذي  املوؤهل  هو  الرتقية  بطريق 
عليها ابتداء باعتباره �صرطاً لاللتحاق بها و�صرطاً للبقاء فيها دون اعتبار ملا 
قد يطراأ على املوظف من تغيري بح�صوله على موؤهل اأعلى اأثناء اخلدمة اإل 
اأفردت حكماً خا�صاً  اأن الالئحة قد  يوؤكد ذلك   ، اإذا كان قد عومل مبقت�صاه 
يف املادة )112( منها اأجازت مبوجبه اإعادة تعيني املوظف احلا�صل على موؤهل 
اأعلى اأثناء اخلدمة يف وظيفة اأو درجة اأعلى تتنا�صب مع هذا املوؤهل وفق اأو�صاع 
دون  الرتقية  عند  الأعلى  باملوؤهل  بالعتداد  القول  فاإن  ثم  ومن   ، حمددة 
اإعادة تعيني �صاحبه يف الوظيفة اأو الدرجة املنا�صبة لهذا املوؤهل يكون قد مت 

باملخالفة لأحكام القانون .
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املعرو�صة حالتهم  بع�ص  اأن  الأوراق  الثابت من  كان  وملا  تقدم  ما  على  وبناء 
ي�صغلون وظائف باجلدولني العام والكادر الفني دون اأن يح�صلوا على املوؤهل 
العلمي الالزم ل�صغل الدرجات والوظائف الأعلى بهذين اجلدولني والبع�ص 
الآخر من الفئتني قد ح�صل على املوؤهل املذكور دون اأن يعاملوا به وظيفياً وفقاً 
لن�ص املادة )112( من الالئحة التنفيذية لقانون جامعة ال�صلطان قابو�ص على 
النحو امل�صار اإليه اآنفاً ، ومن ثم ينتفي يف حق املعرو�صة حالتهم بع�ص �صروط 

الرتقية اإىل الدرجات والوظائف الأعلى .

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم اأحقية املعرو�صة حالتهم يف الرتقية اإىل الدرجات 
والوظائف الأعلى على النحو املبني بالأ�صباب . 

فتوى و �ص ق رقم/م و/5/44/ 2007/1256م بتاريخ 2007/9/23م  

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

فتاوى المادة رقم )192(

املادة )192( من الالئحة التنفيذية لقانون جامعة ال�صلطان قابو�ص ال�صادرة 
من  اأو  الرئي�ص  من  بقرار  يجوز   " اأنه  على  تن�ص   2003/132 رقم  بالقرار 
يفو�صه، نقل املوظف من اجلامعة اإىل اإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة 
، كما يجوز النقل من تلك الوحدات اإىل اجلامعة وفقا لأحكام قانون اخلدمة 

املدنية ولئحته التنفيذية".

والبني من هذا الن�ص اأنه يجوز نقل املوظف من اجلامعة اإىل اأية وحدة من 
وحدات اجلهاز الإداري للدولة بقرار من رئي�ص اجلامعة اأو من يفو�صه ، وجواز 
نقل املوظف من اأي من وحدات اجلهاز الإداري للدولة اإىل اجلامعة على اأن 
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يكون ذلك وفقا لقانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية  . 

وامل�صتقر عليه اأن قرار النقل باعتباره قرارا اإداريا هو اإف�صاح الإدارة عن اإرادتها 
اأثر  اإحداث  بق�صد  واللوائح  القوانني  مبقت�صى  �صلطة  من  لها  مبا  امللزمة 
قانوين هو اإنهاء الولية الوظيفية للموظف يف الوظيفة املنقول منها وتكليفه  
اأثر  اإليها ، ويقع ناجزا  باخت�صا�صات الوظيفة يف اجلهة والوظيفة التي نقل 
قرار  كان  وملا   ، ال�صاأن  اإىل �صاحب  واإبالغه  به  القا�صي  القرار  ب�صدور  النقل 
النقل هو قرار م�صرتك للجهة املنقول منها املوظف واجلهة املنقول اإليها فال 
اإىل اجلهتني  اإ�صناده  اإىل جهة واحدة فقط بل يكون  القرار  اإ�صناد هذا  ميكن 
معا وهو ل يتكامل وي�صتوي منتجا لآثاره القانونية اإل مبوافقة اآخر اجلهتني 
واإف�صاحها عن اإرادتها يف اإحداث الأثر القانوين وبهذه املوافقة يتحدد تاريخ 

النقل من اجلهة املنقول منها املوظف اإىل اجلهة املنقول اإليها.

ال�صامية  الأوامر  �صدرت  ولئن  فاإنه  املعرو�صة  احلالة  على  ذلك  وبتطبيق 
اأن هذه  اإل   ....... اإىل جمل�ص   ....... املعرو�صة حالتها من  .... بنقل  بتاريخ 
الإجراءات  اتخاذ  مفاده  مبا   ، للنقل  معني  تاريخ  حتديد  من  خلت  الأوامر 
القانونية املقررة يف هذا ال�صاأن لو�صع الأوامر ال�صامية مو�صع التنفيذ �صيما 
الرتيث   )..........( رقم  الكتاب  مبوجب  طلب   ......... ال�صيد  معايل  واأن 
الداخلية  الالئحة  اإىل حني �صدور  املعرو�صة حالتها  نقل  اإجراءات  اتخاذ  يف 
ملجل�ص البحث العلمي ، ونتيجة لذلك �صدر بتاريخ ...... قرار �صعادة الدكتور 
بدرجتها   ...... اإىل   ......... املعرو�صة حالتها من  بنقل   ).......( رقم   ......
وخم�ص�صاتها املالية على اأن يعمل بقرار النقل من تاريخ �صدوره ، اإل اأنه ومن 
املقررة  املالية  امل�صتحقات  ل�صرف  به  يعتد  الذي  التاريخ  اأن  بالذكر  اجلدير 
مبجل�ص  العمل  مبا�صرتها  تاريخ  هو  نقلها  نتيجة  حالتها  للمعرو�صة  قانونا 
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........ اإعمال للقاعدة الأ�صولية التي تق�صي باأن الأجر مقابل العمل  .

املالية  امل�صتحقات  ل�صرف  به  يعتد  الذي  التاريخ  اأن  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
العمل  مبا�صرتها  تاريخ  هو  نقلها  نتيجة  حالتها  للمعرو�صة  قانونا  املقررة 

مبجل�ص ........... 

فتوى رقم ) و �ص ق/م و/1522/6/49 /2008 بتاريخ 2008/9/28م (
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