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قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

)ا�ستقـــــــــــالة(

جل�سة يوم ال�سبت الموافق 2006/12/16م

الطعن رقم 2006/194م مدني اأولى عليا

ا�ستقالة . تاأمينات اجتماعية

 ا�ستقالة العامل مبح�ض اإرادته ال متنع ا�ستحقاقه من التاأمينات االجتماعية.

اإذ  اال�ستقالة ال حترم مقدمها من م�ستحقاته يف حال التاأمينات االجتماعية 
ا�ستثناء  دون  عاماً  االجتماعية جاء  التاأمينات  قانون  من   )24( املادة  ن�ض  اإن 
نظام  طبيعة  مع  يتعار�ض  ذلك  بغري  والقول   ، اإرادتهم  مبح�ض  امل�ستقيلني 
العامل  راتب  من  ن�سبة  خ�سم  يتم  اأن  يقت�سى  والذي  االجتماعية  التاأمينات 
ي�ساف اإليها ن�سبة اأخرى من اجلهة املخدمة » ت�سرف يف حال انتهاء اخلدمة 

اإىل امل�ستخدم.

-------------------------------------------
)انـــــــــــــــــذار(

جل�سة يوم الأحد الموافق 2006/12/18م

الطعن رقم 2006/205م عمالي عليا 

 الإنذار

االإنذار عقوبة وجزاء . توقيع اأكرث من عقوبة عن خمالفة واحدة . خمالفة 
للقانون غري مربرة . اأثرها . موجبة للق�ساء بالتعوي�ض . 
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قوانين البيئة والقوانين البحرية وقوانين االتصاالت وقوانين 
حقوق الملكية وحماية التراث وقوانين التعدين وتنظيم التعليم

 املقرر اأن االإنذار عبارة عن عقوبة وجزاء ومن املقرر كذلك بن�ض املادة )31( 
من قانون العمل اأنه ال يجوز اأن توقع على العامل اأكرث من عقوبة عن املخالفة 

الواحدة.

جل�سة يوم الأحد الموافق 2006/12/18م

الطعن رقم 2006/223م عمالي عليا

راتب النذار »اإ�ستحقاقه«

ف�سل غري   ، املدة  . عقد غري حمدد  �سروطه   . االنذار  راتب فرتة  اإ�ستحقاق 
قانونى . موؤداه . وجوب احلكم به.

اأ�سا�ض  بال  الف�سل  وباأن  املدة  حمدد  غري  العقد  باعتبار  احلكم  انتهى  متى   
قانوين �سليم يكون ا�ستحقاق �سهر االإنذار واجباً احلكم به.

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

)ترخيـــــــــــــ�ص(

جل�سة يوم الأحد الموافق 2006/1/2م

الطعن رقم 2005/80م/عمالى عليا

اإثبات عام. محكمة المو�سوع. عمل. عقد “تكييفه”

الدفوع املتعلقة  بتكييف عقد العمل والعالقة بني طرفيه من م�سائل الواقع 
اأو املختلطة . اإ�ستقالل حمكمة املو�سوع بتقديرها  دون  تعقيب عليها . �سرطه 

. اأن تقيم ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة واقعاً وقانوناً.
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قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

عمل »الرتخي�ض، االخت�سا�ض«

ا�ستقدام العامل قبل ا�ست�سدار الرتخي�ض املتطلب قانوناً . خطاأ ي�ستحيل معه 
تنفيذ العقد . موؤداه . اإخالل بامل�سوؤولية العقدية يوجب التعوي�ض . اخت�سا�ض 

الدائرة العمالية بالنظر فى طلب التعوي�ض عنه.

اإن�سب النعي يف جممله ح�سبما �سلف اإيراده تف�سياًل ب�سدر هذا احلكم على ما 
ا�ستخل�سته حمكمة املو�سوع حول طبيعة العالقة بني الطرفني وتكييف عقد 
اأمامها  اإنهاوؤه على �سوء ما قدم  العمل املربم بينهما وال�سبغة التي اكت�ساها 

من اأدلة.

وحيث اإن هذه الدفوع من امل�سائل الواقعية اأو املختلطة بني الواقع والقانون 
التي ت�ستقل بها حمكمة املو�سوع دون معقب عليها �سرط اأن تكون قد اأقامت 

ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة واقعاً وقانوناً.

امل�ستوجب  الطاعن قبل احل�سول على الرتخي�ض  ا�ستقدمت  املطعون �سدها 
ال�سلطاين رقم 34  باملر�سوم  ال�سادر  العمل  باملادة 19 من قانون  قانوناً عماًل 
اإىل  اأّدى  منها  خطاأ  يعترب  ما  وهو  ظله  يف  العالقة  ن�ساأت  الذي   1973 ل�سنة 
ا�ستحالة موا�سلة تنفيذ عقد العمل فاأخلت ب�سبب ذلك مب�سوؤوليتها التعاقدية 
خمت�سة  املو�سوع  حمكمة  يجعل  حمققاً  �سرراً  بالطاعن  اأحلق  الذي  االأمر 

بالنظر يف طلب التعوي�ض عنه.

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

)�سن التقاعد(

جل�سة يوم الأحد الموافق 2006/10/9م

الطعن رقم 2005/178م عمالي عليا

�سن التقاعد “تحديدها” 

ــ  حتديد �سن التقاعد  . طرقه . �سهادة امليالد ، اأو �سهادة تقدير اللجنة الطبية 
. عدم �سالحية اجلواز لتحديد �سن التقاعد . خمالفة ذلك . اإنهاء خدمة غري 

قانوين . موؤداه . احلكم بالتعوي�ض.

ـ ـ  وفق قانون العمل يكون حتديد ال�سن عن طريق �سهادة امليالد اأو �سهادة تقدير 
اللجنة الطبية يف حني ا�ستندت امل�ستاأنفة يف قرار اإنهائها خدمة امل�ستاأنف �سده 
اإىل التاريخ املدون يف جواز �سفره خمالفة بذلك القانون املذكور ومن ثم فاإن 
االدعاء باأن ا�ستنادها اإىل وثيقة جواز ال�سفر �سحيح اأمر غري مقبول طاملا اأنه 
يخالف القانون ومن ثم فاإن قرارها باإنهاء خدمة امل�ستاأنف �سده يكون على 

غري اأ�سا�ض قانوين.

----------------------------------------------
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قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

)عقد عمل(

جل�سة الثنين الموافق 2006/1/23م

الطعن رقم 154 /2005م/ عمالى عليا

-  عمل. عقد “اإ�ستمراره”

ا�ستمرار عقد العمل والتزام اخللف بت�سغيل العاملني بعد انتقال ملكية امل�سروع 
 . رزقه  ملورد  العامل وحفُظ  . حماية  ذلك  علة  العامة.  القواعد  ا�ستثناء من 
�سرطه . اأن يكون عقد  العمل قائماً وقت انتقال ملكية املن�ساأة والهيمنة عليها. 

- من املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة اأن امل�سّرع وخروجاً على املبادئ العامة التي 
قانوين  ت�سرف  باأي  امل�سروع  ملكية  انتقال  عند  العمل  عقد  بانق�ساء  تق�سي 
وعدم التزام اخللف بت�سغيل العاملني لديه قد قرر حمايًة للعامل واإبقاًء له 
باأي  امل�سروع  ملكية  انتقال  عند  قائماً  العقد  ذلك  يبقى  اأن  رزقه  مورد  على 
ت�سرف اأياً كان نوعه اإرادياً كان اأو غري اإرادي وفق ما تن�ض عليه املادتان 47 و 
48 من قانون العمل رقم 2003/35 مما يجعل املطعون �سدها الثانية يف هذا 
االإطار خلفاً للطاعنة باملعنى الوارد بنـــ�ض املادة 47 من قانون العمل ، اإال اأن 
احلكم يظل رغم ذلك �سليماً بح�سب النتيجة ذلك اأن انطباق ن�ض املادة 47 اآنفة 
الذكر يقت�سي اأن يكون عقد العمل قائماً وقت انتقال ملكية املن�ساأة اإىل اخللف 
والهيمنة عليها منه وال جمال النطباق الن�ض حال انق�سائه قبل انتقالها اإذ 
اإن موؤدى ذلك انقطاع �سلة العامل باملن�ساأة قبل انتقال ملكيتها ويكون ال�سلف 

يف هذه احلالة م�سوؤواًل وحده قبل العامل .

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

جل�سة يوم الثنين الموافق 2006/1/30م

الطعن رقم 2005/150م/ عمالى عليا

عمل. عقد »نق�سه«

نق�ض �ساحب العمل للعقد حمدد املدة قبل اإنتهاء مدته .  جزاوؤه  . تعوي�ض 
اإثبات �ساحب   . االإ�ستثناء   . العقد  املتبقى عن فرتة  اأجره  يعادل  العامل مبا 
اأقل واأنه قد ح�سل على عمل اآخر فور  اأ�ساب العامل  اأن ال�سرر الذى  العمل 

اإنهاء عقده. 

املدة قبل  للعقد حمدد  العمل  اأن جزاء نق�ض �ساحب  وق�ساء  املقرر فقهاً  اإن 
انتهاء مدته هو تعوي�ض العامل مبا يعادل اأجره املتبقي عن فرتة العقد ما مل 
يثبت �ساحب العمل ان ال�سرر الذي اأ�ساب العامل يقل عن هذا املبلغ باإثبات 

اأن العامل قد ح�سل على عمل اآخر فور اإنهاء عقده.

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

جل�سة يوم الثنين الموافق 2006/2/20م

الطعن رقم 2005/145م/ عمالى عليا

-  عمل. عقد »عنا�سره«

عنا�سر عقد العمل ،العامل ، واالأجر ، والتبعية . القانون العمانى اأخذ بنظرية 
التبعية القانونية على خالف غريه ممن اأخذوا بالتبعية االإقت�سادية . اأنواع 
يكون  اأن  لقيامها  يكفى  املهنية  التبعية   . ومهنية  فنية  القانونية  التبعية 
ل�ساحب العمل حق االإ�سراف والتوجية . عدم اإ�سرتاط اإ�ستمرارية �سلطة رب 
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قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

العمل ب�سفة فعلية طيلة قيام العامل بتنفيذ اإلتزامه .

العامل واالأجر وهو  التزام  العمل وهو حمل   ، العمل ثالثة    - عنا�سر عقد 
بني  العقد  ين�سئها  التي  العالقة  وهي  والتبعية  العمل  �ساحب  التزام  حمل 
طرفيه وبثبوت هذه العنا�سر يقوم عقد العمل اأياً كانت ظروف تنفيذه ومما 
وقد  التبعية  عن�سر  العمل  على  الواردة  العقود  بقية  عن  العمل  عقد  مييز 
اأخذت بع�ض الت�سريعات بالتبعية االقت�سادية ك�سابط ملعرفة مدى قيام عقد 
العمل اإال اأن امل�سرع العماين وعلى ما ي�ستفاد من ن�سي الفقرتني )6( و )7( 
من املادة )1( من قانون العمل اآنفي الذكر قد اأخذ بنظرية التبعية القانونية 
كمعيار لقيام رابطة العمل وهي تنق�سم اإىل تبعية فنية وهي التي ت�سع العامل 
مبا�سرة حتت اإدارة �ساحب العمل وتبعية مهنية وتقت�سر هذه على الت�سييق 
من حرية العامل يف ن�ساطه اأو يف ممار�سة مهنته وتبعية تنظيمية وهي التي ال 
مت�ض غري الظروف التي يقوم العامل فيها بتاأدية عمله وما يهمنا يف هذا املقام 
هو التبعية املهنية والتي يكفي لقيامها اأن يكون ل�ساحب العمل حق االإ�سراف 
والتوجيه على العامل يف قيامه بالعمل مبا ي�سري به من تعليمات دون لزوم 
اأن تكون �سلطة االأول م�ستمرة ب�سفة فعليه طيلة قيام الثاين بتنفيذ التزامه.

اأن �سقوط احلق بالتقادم لي�ض من النظام العام وموؤدى هذا اأن  املقرر قانوناً 
على من يدعي ذلك ال�سقوط اأن يتم�سك به وملا كانت هذه امل�ساألة من م�سائل 
العام على ما  النظام  اأنها لي�ست من  التي يخالطها قانون ف�ساًل عن  الواقع 
�سلف القول فاإنه يتعني اإثارتها اأمام حمكمة املو�سوع اأواًل وال ي�سح التم�سك 

بها الأول مرة اأمام املحكمة العليا.

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

جل�سة يوم الثنين الموافق 2006/2/20م

الطعن رقم 2005/165م/ عمالي عليا

 عمل. عقد »تجديده«

العقد حمدد املدة يجدد �سمناً با�ستمرار العالقة دون اعرتا�ض اأحد طرفيها. 
العقد الذي يجدد �سمناً عقد جديد و�سفه القانون باأنه عقد غري حمدد املدة. 

علة ذلك حماية العامل. 

بعد  عنه  النا�سئة  العالقة  با�ستمرار  �سمناً  يجدد  املدة  املحدد  العمل  اإن عقد 
انق�ساء مدته كما كانت يف اأثناء �سريانه دون اعرتا�ض من اأحد الطرفني عليه 
اأن  اإال  ذات م�سمونه  وله  االأول  العقد  يعقب  ال�سمني عقد جديد  والتجديد 
امل�سّرع تدخل وغرّي بقوة القانون �سفة العقد اجلديد من عقد حمددة املدة 

قبل جتديده اإىل عقد غري حمدد املدة حماية للعامل.

جل�سة يوم الثنين الموافق 2006/3/27م

الطعـن رقــم 2005/208م/ عمالى عليا

 عمل. خطاأ »معياره«

العامل . معياره  اخلطاأ اجل�سيم الذى يعطى �ساحب العمل احلق فى ف�سل 
خطاأً  عنه  االإنحراف  ميثل  بالغري  االإ�سرار  وعدم  والتب�سر  اليقظة  اإلتزام   .

ج�سيماً. 

املادة 9/40 من قانون العمل التي تن�ض على اأن » ل�ساحب العمل ف�سل العامل 
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قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

دون �سبق اإخطاره وبدون مكافاأة نهاية اخلدمة يف احلاالت الفقرة 9 اإذا اأخل 
العامل اإخالاًل ج�سيماً بالتزامه باأداء عمله املتفق عليه يف عقد عمله ، ومعيار 
اخلطاأ اجل�سيم وفقاً ملا ا�ستقر عليه الفقه والق�ساء هو معيار الرجل العادي يف 
ظروف عادية وهو اأن يلتزم ال�سخ�ض يف �سلوكه اليقظه والتب�سر حتى ال ي�سر 
بالغري فاإذا انحرف عن هذا ال�سلوك كان انحرافه ميثل خطاأ ج�سيماً ي�ستوجب 

امل�سوؤولية.

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

جل�سة يوم الثنين الموافق 2006/4/10م

الطعن رقم 2005/195م/ عمالي عليا

عمل. خ�سم للغياب

خ�سم اأيام الغياب من االأجر ال يعد جزاًء على العامل . موؤداه . اإجراء  اخل�سم 
من االأجر وتوقيع الف�سل ال يعترب توقيعاً لعقوبتني عن خمالفة واحدة.

خ�سم يوم الغياب ال يعترب جزاء باإعتبار اأن العامل قد تغيب وال ي�ستحق اأجرا 
اأنهت  ملا  الطاعنة  فاإن  وبالتايل  العمل  مقابل  هو  االأجر  الأن  اليوم  ذلك  عن 
خدمات املطعون �سده نتيجة غيابه ل�سبب غري م�سروع بعد ان خ�سمت اأجره 

عن ايام الغياب ال يعترب منها ذلك توقيع عقوبتني عن خمالفة واحدة.

--------------------------------------
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جل�سة يوم الأحد الموافق 2006/10/9م

الطعن رقم 2006/59م عمالي عليا

عقد عمل »نق�سه«  

 ــ العقد حمدد املدة .  نق�ض �ساحب العمل للعقد قبل انتهاء مدته . جزاوؤه . 
تعوي�ض العامل مبا يعادل اأجره املتبقي عن فرتة العقد . االإ�ستثناء . اإثبات  ان 

العامل ح�سل على عمل اآخر فور اإنتهاء  عقده.

 ــ اأ�سدرت املحكمة العليا عدة اأحكام حول العقد املحدد »اإن جزاء نق�ض �ساحب 
العمل للعقد حمدد املدة قبل انتهاء مدته هو تعوي�ض العامل مبا يعادل اأجره 
املتبقي عن فرتة العقد ما مل يثبت �ساحب العمل اأن ال�سرر الذي اأ�ساب العامل 
يقل عن هذا املبلغ باإثبات اأن العامل قد ح�سل على عمل اآخر فور انتهاء عقده.

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

جل�سة يوم الأحد الموافق 2006/10/9م

الطعن رقم 2006/63م عمالي عليا

عقد عمل »اإنهاوؤه« 

 ــ اإنهاء العقد غري حمدد املدة . �سروطه . اإعالن الطرف االآخر قبل املدة التى 
العقد والذي ينتفي معه  الكايف املربر الإنهاء  ال�سبب  ، توافر  القانون  حددها 

التع�سف.

اإنهاء العقد غري حمدد املدة ال يكفي  املادة )37( من قانون العمل يف �ساأن  ــ   
االإعالن للطرف االآخر قبل ثالثني يوماً بالن�سبة للعمال املعينني باأجر �سهري 
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اأطول .. ال  بالن�سبة لغريهم وذلك ما مل يتفق على مدة  وخم�سة ع�سر يوماً 
يكفي هذا فقط واإمنا ال بد من توافر ال�سبب الكايف املربر الإنهاء العقد والذي 
ينتفي معه التع�سف يف ا�ستعمال هذا احلق الذي ن�ض عليه القانون .. اإذ ال بد 
من تالزم هذين ال�سرطني من اأجل اإعمال ن�ض املادة )37( من قانون العمل 
اأو خم�سة  وهما وجوب مراعاة االإخطار وفق ما �سبق بيانه قبل ثالثني يوماً 
يكون  اأال  وجوب  وثانيهما  احلال  يكون  ح�سبما  االإنهاء  تاريخ  من  يوماً  ع�سر 

اإنهاء العقد م�سوباً بالتع�سف وله ما يربر التربير امل�سروع والعادل .

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

جل�سة يوم الأحد الموافق 2006/10/9م

الطعن رقم 2006/86م عمالي عليا

)1( عقد عمل »اإنهاوؤه« 

ـ اإنهاء عقد العمل غري حمدد املدة . �سروطه . االإخطار خالل املدة القانونية ، 
عدم التع�سف ووجود مربر م�سروع الإنهاء العقد . خمالفة ذلك . موؤداه . جواز 

احلكم باإعادة العامل اإىل عمله ، اأو اإلزام �ساحب العمل بالتعوي�ض العادل .

اأي من الطرفني لعقد العمل الغري  اأن حق  ا�ستقر ق�ســاء هذه املحكمة   )1( 
حمدد املدة يف حالة االإنهاء مقيد ب�سرطني:ـــ

ال�سرط االأول: وجوب اإعطاء اإخطار باالإنهاء قبل �سدور االإرادة املنفردة.

ال�سرط الثاين: وجوب انعدام التع�سف بحيث يكون هنالك مربر الإنهاء العقد 
تربيراً م�سروعاً.
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اإذا تبني للمحكمة باأن ف�سل  ــ املادة 106 من نف�ض القانون والتي تن�ض باأنه   
اأو خمالفاً للقانون فاإنه يجوز  اأو اإنهاء خدمته كان تع�سفياً  العامل من عمله 
لها احلكم باإعادة العامل اإىل عمله اأو باإلزام �ساحب العمل باأن يدفع  تعوي�ساً 

عاداًل.

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

جل�سة الثنين الموافق 2008/11/3م

الطعن رقم 2008/169م عمالي عليا

عقد »عمل«

- يتجدد عقد العمل حمدد املدة بذات ال�سروط وملدة غري حمددة باال�ستمرار 
املدة  العقد حمدد  اأن  اعتبار  على  بالتعوي�ض  احلكم  انق�ساء مدته.  بعد  فيه 

خمالف للقانون.

- ال خالف بني الطرفني اأن عقد العمل كان ملدة عام واحد يبداأ يف 18 مايو 
2005 وقد اأنهته الطاعنة يف 2007/6/11 اأي بعد مرور عام وهي املدة املحددة 
هذا  ي�سري  عمله  اإنهاء عقد  بعد  لعمله  موا�ساًل  �سده  املطعون  وبقاء  للعقد 
العقد عقداً غري حمدد املدة تنطبق عليه اأحكام املادة )37( من قانون العمل 
اإنهاوؤه  الطرفني  لكل من  املدة جاز  العقد غري حمدد  كان  )اإذا   : تن�ض  التي 
بعد اإعالن الطرف االآخر كتابة قبل موعد االنتهاء بثالثني يوماً بالن�سبة اإىل  
العمل املعّينني باأجر �سهري وخم�سة ع�سر يوماً بالن�سبة لغريهم وذلك ما مل 
ُيتفق يف العقد على مدة اأطول فاإذا انتهى العقد بغري مراعاة هذه املهلة األزم 
من اأنهى العقد باأن يوؤدي اإىل الطرف االآخر تعوي�ساً م�ساوياً للراتب ال�سامل 
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على مدة املهلة اأو اجلزء الباقي منها(.

وحيث بناء على ذلك فاإن حمكمة احلكم املطعون فيه ملا اعتربت العقد حمدد 
املدة وبنت التعوي�ض عن الف�سل التع�سفي على هذا االأ�سا�ض تكون قد خالفت 

القانون وعر�ست حكمها للنق�ض.

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

جل�سة الثنين الموافق 2008/12/15م

الطعن رقم 2008/111م عمالي عليا

عقد »اإنهاوؤه«

الر�سائية.  العقود  من  الأنه  التقا�سي.  اأو  بالرتا�سي  اإما  العمل  عقد  ُينهى 
اال�ستثناء. ينتهي باالإرادة املنفردة وفق املادة )37( من قانون العمل. �سرطه. 

�سبق االإخطار  وعدم التع�سف. يتعلق هذا احلق بالنظام العام.

طرفيه  باإرادة  ينعقد  للجانني  امللزمة  الر�سائية  العقود  من  العمل  عقد   -
اأو  بالرتا�سي  فيكون  العامة  للقواعد  االإنهاء   ) الف�سخ   ( حيث  من  ويخ�سع 
التي بينها  املنفردة يف احلاالت  او باالإرادة  القانون  بالتقا�سي كما يكون بقوة 
القانون ، وحيث اإنه بالنظر اإىل عقد العملـ  مبا له من اأحكام خا�سةـ  فقد اأجاز 
واإذا  العمل  املادة )37( من قانون  اأحكام  املنفردة وفق  باالإرادة  اإنهاءه  القانون 
كان االإنهاء باالإرادة املنفردة من النظام العام مبعنى اأنه ال يجوز اتفاقا حرمان 
طرف من طريف العقد من حق االإنهاء معاً لتاأييد العقد اإال اأنه مقيد بقيدين 

وهما �سبق االإخطار وعدم التع�سف يف ا�ستعمال هذا احلق.

االإ�سرار  بق�سد  االإنهاء  حلق  م�سروع  الغري  اال�ستعمال  بالتع�سف  ويق�سد   -
بالطرف االآخر اأو لتحقيق م�سلحة قليلة االأهمية ال تتنا�سب مع ال�سرر الذي 
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ي�سيب هذا االآخر ب�سببها.

- من امل�ستقر فقهاً وق�ساء اأن الظروف االقت�سادية ال�سيئة ل�ساحب العمل اأو 
املن�ساأة تعد �سبباً كافياً الإنهاء عقد العمل اإال اأنه يجب اأن يكون هذه الظروف 
حقيقة وجدية بحيث ت�سطر �ساحب العمل اأو املن�ساة اإىل تخفي�ض امل�سروفات 

اأو تخفي�ض عدد العمال.

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

جل�سة يوم الإثنين الموافق5/23 /2011م

الطعن رقم 2010/294م ورقمي242و2010/504م عمالي

عقد العمل »اإنهاوؤه«. 

اأو  بانتهاء مدته  ينتهي  باإجناز عمل معني  املحدد  اأو  املدة  العمل حمدد  عقد 
انتهاء العمل دون حاجة اإىل اإخطار. ا�ستمر الطرفان يف تنفيذه بعد انق�ساء 

مدته يعترب جمدداً قانونا بذات �سروطه وملدة غري حمددة

حيث اإن هذا النعي هو يف حمله ذلك اأن الفقه والق�ساء ا�ستقرا على اأن عقد 
العمل الزمني اأو املحدد باإجناز عمل معني ينتهي بانتهاء مدته اأو انتهاء العمل 
دون حاجة اإىل اإخطار فاإذا انق�ست مدته اأو مت اإجناز العمل الذي حدد انتهاء 
بذات  �سمنياً  العقد  جتدد  العقد  تنفيذ  يف  الطرفان  وا�ستمر  باإجنازه  العقد 
جرى  التي  العمل  قانون  من   36 املادة  لن�ض  وفقاً  حمددة  غري  ملدة  �سروطه 
انق�ساء  بعد  تنفيذه  يف  الطرفان  وا�ستمر  املدة  حمدد  العقد  كان  »اإذا  ن�سها 

مدته يعترب جمدداً بذات �سروطه ملدة غري حمددة« .
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عقد العمل» تجديده«

ا�سرتاط عدم جتديد عقد العمل حمدد املدة اإال باتفاق كتابي بني الطرفني 
خمالف لن�ض املادة 36 من قانون العمل.اأثره البطالن لتعلقه بالنظام العام. 

ال ينال من ذلك اأي�سا ما ن�ست عليه الفقرة االأخرية من البند 11 التي ن�ست 
على »وال يتجدد العقد اإال باتفاق كتابي بني الطرفني« ذلك الأن هذه الفقرة 
تتعار�ض ون�ض املادة 36 من قانون العمل ومن ثم يقع ال�سرط الذي ت�سمنته 
مقرر  تنفيذه  يف  الطرفني  با�ستمرار  العقد  امتداد  الأن  باطال  الفقرة  هذه 
حلماية العامل حيث يجب على �ساحب العمل اأن يتقيد بقواعد اإنهاء العقد 
املحدد املدة وال �سك اأن م�سلحة العامل اإذا ا�ستمر الطرفان يف تنفيذ العقد اأن 
يتجدد عقده واأن يكون متجددا ملدة غري حمددة وفقاً لن�ض املادة 36 ومن ثم 
يقع �سرط قيد التجديد بالكتابة باطاًل وفقا للمقرر بن�ض املادة الثالثة من 
قانون العمل واإذ خالف احلكم املطعون �سده هذا النظر فقد خالف القانون 

واأخطاأ يف تاأويله فتعني الق�ساء بنق�سه

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

جل�سة يوم الأثنين الموافق 31/ 10 /2011م

الطعن رقم 2011/55م عمالي

اإنهاء

جواز اإنهاء عقد العمل خالل فرتة االختبار وفًقا لن�ض املادة )24( من قانون 
العمل �سرطه – عدم مالئمة اال�ستمرار يف العمل وذلك بعد االإخطار ب�سبعة 

اأيام على االأقل.
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اأنه يجوز الأي من طريف  وملا كان من املقرر وفقا للمادة 24 من قانون العمل 
العقد اإنهاوؤه خالل فرتة االختبار اإذا تبني له عدم مالءمة اال�ستمرار يف العمل 
اأنه يجوز لكل  اأيام على االأقل ..وموؤدى ذلك  وذلك بعد اإخطار االآخر ب�سبعة 
اأية  يف  رغبته  ح�سب  على  العقد  ينهي  اأن  االختبار  فرتة  يف  العقد  طريف  من 
على  االتفاق  من  والغاية  يتوافق  الذي  االأمر  ذلك  الأ�سباب  بيان  دون  حلظة 
العمل ومدى منا�سبته له  واإملامه بظروف  العامل  فرتة االختبار وهي متكن 
كما يتحقق �ساحب العمل من مهارة العامل الفنية واأمانته ومدى �سالحيته 

الأداء العمل. 

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

جل�سة يوم الإثنين الموافق 19/دي�سمبر/2011م

الطعن رقم 2011/71م عمالي

عقد عمل

وجوب حتديد مدة تعيني العامل حتت االختبار يف عقد العمل – عدم جواز 
تعيني العامل حتت االختبار اأكرث من مرة املادة )24( من قانون العمل العماين.

�سديد ومردود  باأوجهه غري  النعي على احلكم  الطعن وعن  اإنه عن مو�سوع 
جواز  بعدم  يق�سي  العمل  قانون  من   )24( املادة  يف  الن�ض  ظاهر  باأن  ذلك 
تعيني العامل حتت االختبار ملدة تزيد على ثالثة ا�سهر بالن�سبة للعامل الذي 
يتقا�سى اأجره �سهرًيا اأما العامل الذي يتقا�سى راتبه خالًفا لذلك فال يجوز 
اأكرث  العامل حتت االختبار  تعيينه يف االختبار اجتيازها كما ال يجوز تعيني 

من مرة .



- 27 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

واأن املدة اإن وجدت يف العقد بالزيادة على املقرر تعني حتديدها وفًقا ملا ن�ض 
عليه يف هذه املادة ، واأن لكل من طريف العقد اإنهاءه يف فرتة االختبار هذا هو 
املفهوم الظاهر للن�ض وال حتتمل مفهوما خمالفا لها على نحو ما ا�ستنتجه 
على  الن�ض  وجوب  هنا  للن�ض  املخالف  اإن  يقال  اأن  ميكن  بل  الطاعنة  وكيل 
فرتة االختبار يف العقد اإن اأرادها املتعاقدان وهذا يقراأ من الفقرة الثانية منها 
اإن وجدت يف  والتي ن�ست: »ويف جميع االأحوال يتعني حتديد فرتة االختبار 
العقد« مفاد ذلك اأن ين�ض على فرتة االختبار يف العقد فتكون بنًدا من بنوده 
وال يفرت�ض وجودها يف العقد ولو اأن وجودها مفرت�ض يف العقد ملا كان لورود 

الفقرة الثانية معنى .

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

جل�سة يوم الأثنين الموافق 5/مار�ص/2012م

الطعن رقم 2011/181م عمالي

عالقة عمل 

وجود بطاقة العمل مع العامل دليل قاطع على ثبوت العالقة التعاقدية بني 
الطرفني- اأثره – التزام �ساحب العمل اأداء الراتب املتفق عليه للعامل وعدم 

براءة ذمته منه عبء اإثبات �سداد الراتب يقع على عاتق �ساحب العمل.

وحيث اإن ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه باملخالفة للقانون واخلطاأ 
من  الثابت  اأن  ذلك  و�سديد  حمله  يف  هو  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  تطبيقه  يف 
الطاعن  باأن  اأقرت  اأنها  درجة  اأول  املطعون �سدها لدى حمكمة  دفاع  مذكرة 
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الطاعن  اأن  »الطاعن«  املدعي  عمل  بطاقة  من  الثابت  واإن  كما  كفالتها  على 
على كفالة املطعون �سدها مبوجب بطاقة العمل ال�سادرة له من وزارة القوى 
العاملة التي كانت �سارية املفعول حتى تاريخ 2010/9/15م ومعلوم اأن بطاقة 
العمل ال�سادرة من وزارة القوى العاملة ال ت�سدر اإال بعد ا�ستكمال ال�سروط 
الواردة باملادة )19( من قانون العمل ومن تلك اال�سرتاطات »اأن يكون العامل 
االأجنبي م�سرًحا له العمل بال�سلطنة ...الخ( ومتعاقدا مع �ساحب عمل ُعماين 
اإىل اآخره وفًقا ملا ن�ست عليه الفقرة اخلام�سة من املادة )18( من قانون العمل 
ومن ثم فاإن حيازة بطاقة العمل دليل قاطع على ثبوت العالقة التعاقدية بني 

الطرفني .

باأداء  العمل  التزام �ساحب  اأثره  العقدية وا�ستمرارها  العالقة  اأن ثبوت  ومبا 
الراتب املتفق عليه للعامل وعدم براءة ذمته منه اإال بتوقيع العامل مبا يفيد 
ا�ستالمه على نحو ما قررت املادة )53( من قانون العمل وادعاء �ساحب العمل 
على  ذلك  اإثبات  عبء  وقوع  عمله  مبا�سرة  لعدم  لراتبه  العامل  اأحقية  عدم 
�ساحب العمل ذلك اأن مفاد ن�ض املادة االأوىل من قانون االإثبات يف املعامالت 
املدنية والتجارية وعلى ما جرى به ق�ساء هذه املحكمة اأن يتناوب اخل�سمان 
يف الدعوى حتمل عبء االإثبات تبًعا ملا يدعيه كل منهما قبل االآخر وملا كان 
االأ�سل براءة الذمة وان�سغالها عار�ض وقع عبء االإثبات على من يدعي خالف 

الثابت اأ�سال �سواء كان مدعًيا اأو مدعى عليه .

واإن ما ا�ستقر عليه ق�ساء هذه املحكمة اأنه متى كان عقد العمل ما زال قائًما 
من  �سورة  باأية  الرابطة  هذه  انتهاء  يثبت  ومل  والعامل  العمل  �ساحب  بني 
ال�سور بحيث يكون العامل قد اأدى عمله اأو اأعد نف�سه للقيام به وتفرغ له واإن 
مل ي�سند له �ساحب العمل عمال فاإن ذلك من �ساأنه التزام �ساحب العمل باأداء 



- 29 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

الراتب وال ترباأ ذمته اإال بدليل وفًقا ملا �سبق االإ�سارة اإليه من مفاد املادة )53( 
من قانون العمل .

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

جل�سة يوم الأثنين الموافق 9/اإبــريل/2012م

الطعن رقم 2011/221م عمالي

اإنهاء عقد العمل

 اإنهاء عقد العمل خالل فرتة االختبار- موؤداه - حق  �ساحب العمل يف تقدير 
مدى �سالحية العامل اأثناء فرتة االختبار.

القانوين ملعنى االختبار  التكييف  اأن  العليا على  ا�ستقر ق�ساء املحكمة  وحيث 
هو اأنه التجربة للتعرف عن كثب على كفاية العامل ولياقته و�سلوكه ومدى 
توافقه مع نظام العمل باملن�ساأة وهو بذلك عقد معلق على �سرط فا�سخ هو عدم 
ي�ستقل  العمل  فاإن �ساحب  ولذلك  االختبار  نتيجة  املتعاقدين عن  اأحد  ر�سا 
وحده وال معقب عليه يف تقديره ملدى �سالحية العامل اأثناء فرتة االختبار 
وعليه فاإن حمكمة احلكم املطعون فيه ملا �سارت يف هذا املعنى وحكم باأن اإنهاء 
�سلًفا  املذكورة  التعيني  ر�سالة  ح�سب  االختبار  فرتة  يف  كان  الطاعنة  خدمة 
واألغت حكم حمكمة البداية يف خ�سو�ض التعوي�ض عن الف�سل التع�سفي تكون 

قد اأفلحت يف تطبيق القانون

-------------------------------------
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جل�سة يوم الأثنين الموافق 14/مايو/2012م

الطعن رقم 2011/255م عمالي

اإنهاء

املادة  يف  عليها  املن�سو�ض  للحاالت  وفًقا  العامل  ف�سل  يف  العمل  �ساحب  حق 
االإنذار والتعوي�ض  العمل - موؤداه - جريانه من بدل مهلة  )40( من قانون 
املقرر  االإنهاء  عن  اختالفه   - اخلدمة  نهاية  مكافاأة  من  حرمانه  عن  ف�سال 

بن�ض املادة )37( من ذات القانون.

كما اإن من املقرر اأن حق �ساحب العمل يف ف�سل العامل وفًقا للحاالت املن�سو�ض 
عليها يف املادة )40( من قانون العمل هو مما يخ�سع ملطلق �سلطته بحيث يكون 
اإن �ساء ا�ستعمله متى توافرت �سروطها واتخذ قرارا بف�سل  االأمر جوازًيا له 
االإنذار والتعوي�ض  العامل مبا يرتتب على ذلك من حرمانه من بدل مهلة 
العمل  اإنهاء عقد  واأن مفهوم  ف�سال عن حرمانه من مكافاأة نهاية اخلدمة. 
وفقا للحاالت التي حددها امل�سرع واأجاز ل�ساحب العمل ــ يف حال توافر اأحدها 
ف�سل العامل بدون مكافاأة نهاية اخلدمة ودون اإنذار والتي اأوردها امل�سرع على 
�سبيل احل�سر يف املادة )40( من قانون العمل ــ يختلف عن االإنهاء املقرر وفقا 
للمادة )37( والتي يلزم اأن يكون االإنهاء لعقد العمل وفًقا لها م�سبوًقا باإنذار 

واأن يكون قرار الف�سل غري م�سوب بالتع�سف.

ومما ا�ستقر عليه ق�ساء هذه املحكمة كذلك ووفقا ملا ن�ست عليه املادة )6/40( 
الرتكابه  العامل  عمل  عقد  ف�سخ  يف  العمل  �ساحب  حق  اأن  العمل  قانون  من 
جرمية خملة بال�سرف ال ين�ساأ اإال بعد احلكم على العامل نهائًيا يف جناية اأو 

جنحة ما�سة بال�سرف اأو االأمانة  اأو االأخالق .
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)عمل اإ�سافي(

جل�سة يوم الأحد الموافق 2007/1/29م

الطعن رقم 2006/221م عمالي عليا 

 عقد عمل. عمل اإ�سافى

ــ تكليف العامل بعمل اإ�سافى . �سرطه . موافقة العامل ، االإتفاق على املقابل 
اأو عيناً . ف�سل العامل لرف�سه العمل االإ�سافى . موؤداه . ف�سل خمالف  نقداً 

للقانون و العقد .  

العمل  بذلك  القيـام  على  يوافق  اأن  فاإنه يجب  اإ�سايف  لعمل  العامل  كلف  اإذا   
االإ�سايف ثم يتفق على اأن ياأخذ املقابل لذلك العمل نقداً اأو عيناً .. والثابت من 
وقائع الدعوى اإن املدعى كان يرف�ض القيام بعمل اإ�سايف الإرتباطات عائلية واإن 
املدعى عليها حاولت اقناعه بذلك اإال اأنه رف�ض ومن ثم قامت بف�سله االأمـر 
الذي تـراه هذه املحكمة اأن �سبب الف�سل ال ي�سانده القانـون وجـاء خالفـاً للعقد 
ذاته الذي ين�ض على تطبيق اأحكام قانون العمل العماين ومن ثم فاإن ف�سله 

جاء بال مربر... »  .

-------------------------------------
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)ف�ســــــــــــــــــل(

جل�سة يوم الثنين الموافق 2006/3/27م

الطعـن رقــم 2005/208م/ عمالى عليا

  عمل. جرائم العامل “ايقافه، ف�سله”

اإيقاف العامل عن العمل اإذا ن�سب اإليه ارتكاب جناية اأو جنحة جوازاي ولي�ض 
وجوبياً . ال اإلزام على �ساحب العمل باالإبالغ عن اجلرائم التى يرتكبها العامل 
. جواز االإكتفاء بالتحقيق االإدارى لف�سل العامل . �سرطه . اأن يقدر �ساحب 
العمل اأن م�سلحة من�ساأته تقت�سى ذلك ، واأن ما حدث من العامل يكفى الإنهاء 

العالقة التعاقدية بالف�سخ.  

املادة 32 من قانون العمل تن�ض على اأنه » اإذا ن�سب اإىل العامل ارتكاب جناية اأو 
جنحة داخل مكان العمل جاز ل�ساحب العمل وقفه عن العمل ملدة ال تتجاوز 

ثالثة اأ�سهر من تاريخ ابالغ ال�سلطه املخت�سه باحلادث ...الخ.

فالن�ض هنا جوازي وال يت�سمن اإلزاما على �ساحب العمل االإبالغ عن اجلرائم 
اإجراء  يف  العمل  �ساحب  يقيد  وال  ارتكابها  فى  العامل  ت�سبب  اإذا  فيه  املبينة 
التحقيق االإداري واالكتفاء به يف اإجراء الف�سل ولو اأبلغ عن تلك اجلرائم اإذا 
قدر اأن م�سلحة من�ساأته تقت�سي ذلك واأن ما حدث من املطعون �سده يكفي 

الإنهاء العالقة التعاقدية بالف�سخ.

املادة 9/40 من قانون العمل التي تن�ض على اأن » ل�ساحب العمل ف�سل العامل 
دون �سبق اإخطاره وبدون مكافاأة نهاية اخلدمة يف احلاالت الفقرة 9 اإذا اأخل 
العامل اإخالاًل ج�سيماً بالتزامه باأداء عمله املتفق عليه يف عقد عمله ، ومعيار 
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اخلطاأ اجل�سيم وفقاً ملا ا�ستقر عليه الفقه والق�ساء هو معيار الرجل العادي يف 
ظروف عادية وهو اأن يلتزم ال�سخ�ض يف �سلوكه اليقظه والتب�سر حتى ال ي�سر 
بالغري فاإذا انحرف عن هذا ال�سلوك كان انحرافه ميثل خطاأ ج�سيماً ي�ستوجب 

امل�سوؤولية.

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

جل�سة يوم الأحد الموافق 2007/3/26م

الطعن رقم 2006/200م عمالي عليا

عقد عمل. ف�سل تاأديبى

الف�سل  اإرتباط   . العمل  رابطة  بها  تنتهى  مهنية  عقوبة  التاأديبى  الف�سل  ــ 
بالئحة التاأديب واجلزاءات . تقدير العقوبة ومنا�سبتها �سلطة ل�ساحب العمل 
ولي�ض للمحاكم اأن حتل حمله فى التقدير . �سرطه . وجود اخلطاأ املادى الذى 
ي�ستوجب العقاب ، عدم اإنحراف �ساحب العمل فى �سلطته . موؤداه . عدم تدخل 
املحاكم فى تقدير تنا�سب اجلزاء مع ج�سامة اخلطاأ وعدم حلولها حمل تقدير 

�ساحب العمل . 

ــ  الف�سل التاأديبي هو العقوبة املهنية التي ينالها العامل يف عمله وتنتهي بها 
يف  املقررة  التاأديب  واإجراءات  ب�سوابط  مقيداً  توقيعها  ويكون  العمل  رابطة 
الالئحة وح�سب �ساحب العمل اأن يثبت اأن العامل قد ارتكب خطاأ ي�ستوجب 
عقاباً طبقاً لالئحة اجلزاءات املجازة من وزارة القوى العاملة ليقدر العقوبة 
العامل  خطاأ  ثبت  متى  املو�سوع  حمكمة  ت�ستطيع  وال  اخلطاأ  لذلك  املنا�سبة 
الذي وقع مبوجبه اجلزاء عليه ومل يثبت انحراف �ساحب العمل يف ا�ستعمال 
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�سلطته التقديرية اأن تتدخل يف تقدير مبلغ تنا�سب اجلزاء مع ج�سامة اخلطاأ 
ا�ستعمال  يف  العمل  �ساحب  تقدير  حمل  تقديرها  حتل  اأن  للمحاكم  لي�ض  اإذ 
للخطاأ  املادي  الوجود  على  هذه  ل�سلطته  رقابتها  وتقت�سر  التاأديبية  �سلطته 
ا�ستعمال  يف  العمل  �ساحب  انحراف  احتمال  وعلى  العامل  اإىل  ين�سب  الذي 

�سلطتة .

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

جل�سة الثنين الموافق 2008/11/3م

الطعن رقم 2008/175م عمالي عليا

ف�سل »ا�ستئناف قرار الف�سل«

 احلكم ال�سادر يف طلب وقف تنفيذ قرار الف�سل حكم نهائي. الأنه وقتي. اأثره. 
طلبه  اأن  للمحكمة  ثبت  اإذا  الف�سل  قرار  ا�ستئناف  يقبل  ا�ستئنافه.  يجوز  ال 
اإلغاء قرار الف�سل واإعادته اإىل عمله. علة ذلك. احلكم مو�سوعي  يرمي اإىل 

ولي�ض وقتياً.

ت�سدره  الذي  اأن احلكم  ب�سريح عبارته  الن�ض  اقت�ساه هذا  يت�سح جلياً مما 
العمل  من  الف�سل  قرار  تنفيذ  وقف  بطلب  يتعلق  نهائي  االبتدائّية  املحكمة 
ولي�ض باحلكم ال�سادر يف مو�سوع الدعوى كما هو ال�ساأن يف �سورة احلال وهو 
اأنها  تبني  الدعوى  اأوراق  اإىل  بالرجوع  وحيث  ا�ستئنافه  بالتايل  يجوز  الذي 
احلكم  طلب  اإىل  درجة  اأول  حمكمة  لدى  العامل  قبل  من  رفعها  منذ  ترمي 
من  رواتبه  له  توؤدي  باأن  االآن  الطاعنة  العمل  �ساحبة  واإلزام  للعمل  باإعادته 

تاريخ اإيقافه عن العمل.
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 ف�سل »اأ�سبابه«

الن�ساط.  وتوقف  الوظيفة  اإلغاء  ب�سبب  العامل  ف�سل  العمل  �ساحب  تعليل 
خا�سعة  الف�سل  اأ�سباب  علته.  القرار.  اإلغاء  ماآله.  احلقيقة  االأ�سباب  واإخفاء 

لرقابة املحكمة.

ال  �سبب  هو  وظيفته  اإلغاء  ب�سبب  امل�ستاأنف  بف�سل  �سدها  امل�ستاأنف  قرار  واأن 
ن�ساط كامل ال  اإلغاء  اأو  ال�سركة  ن�ساط  القانون وكذلك احلال توقف  يجيزه 
التزامات  من  والتن�سل  عمالها  عن  ال�سركة  ال�ستغناء  كافياَ  مربراً  يعترب 
املحافظة  هو  العامل  خدمة  اأنهت  اأنها  ال�سركة  قبل  من  واالدعاء  جتاهاتهم 
الرقابة  جهاز  ومالحظات  م�سروفاتها  تدبري  وح�سن  ال�سركة  م�سالح  على 
املالّية عن ال�سركة ووجود خ�سائر ت�سغيله كل دفع ال�سركة اإىل اإنهاء خدماته 
من وظيفة .... واإن�ساء وظيفة جديرة به .... لرئي�ض جمل�ض االإدارة ومن ثمَّ 
اإنهاء خدماته باإلغاء الوظيفة لعدم اإ�سافة جديد » وانتهت املحكمة بذلك اإىل 
اأن » قرار امل�ستاأنف �سدها باإنهاء خدمة العامل واإلغاء وظيفته مل يكن �سبباً 
مربراً للف�سل عن العمل ومل يذكر االأ�سباب احلقيقّية للف�سل ب�سورة دقيقة 
اأن قرار ال�سركة  لكي تخ�سع ملراقبة �سحة هذا االدعاء وبذلك ترى املحكمة 

باإنهاء خدمة العامل م�سوب بالتع�سف ».
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جل�سة الثنين 2010/3/15م

الطعن رقم 2009/108م عمالي عليا

التزام. ف�سل.  

ذلك  اعتبار  يف  كاف  غري  حرا�سته  حتت  كانت  ممن  اأ�سياء   اختال�ض  جمرد 
احلرا�سة  يف  يبذلها  التي  العناية   . ذلك  علة   . ف�سله  يربر  بالتزامه  اإخالل 

تقا�ض بالعناية التي يبذلها ال�سخ�ض العادي مثله .

على  اجلزائي  احلكم  حجية  م�ساألة  يف  اخلو�ض  عن  النظر  ب�سرف  وحيث 
توجب  التي  العمل  قانون  من   )32( املادة  تطبيق  مدة  وعن  املدين  القا�سي 
الف�سل  اعترب  واإال  رواتبه  و�سرف  عمله  اإىل  العامل  اإرجاع  العمل  رب  على 
املطعون  اإخالل  على  طعنها  الطاعنة  تاأ�سي�ض  فاإن  للتعوي�ض  موجباً  تع�سفياً 
وهي  الكهربائية  الكابالت  اختال�ض  على  بناًء  ج�سيماً  اإخالاًل  بالتزامه  �سده 
حتت حرا�سته ويف عهدته ال يكفي وحده الإثبات اخللل اجل�سيم الأنه م�سوؤول 
يف حدود ما يبذله ال�سخ�ض العادي مثلما تن�ض على ذلك املادة )27( امل�سمنة 
الكافية لتج�سيم اخللل اجل�سيم  الفعلية  العنا�سر  اأعاله بل ال بد من توافر 
نظرا خلطورة ما يرتتب علنه من نتائج تع�سف بحقوق العامل التي �سمنها 

له القانون .

-------------------------------------
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جل�سة الأثنين 2010/4/26م

الطعن رقم 2009/78م عمالي عليا

ف�سل تع�سفي. تعوي�ص 

ال قانون يلزم املحكمة بالتعوي�ض عن الف�سل التع�سفي مبا ي�ساوي مدة العقد 
الباقية . التقرير خا�سع لظروف ووقائع كل دعوى ، يراعى فيه قاعدة عدم 

اإثراء طرف على ح�ساب طرف اآخر .

ال �سي بالقانون يلزمها احلكم بالتعوي�ض عن الف�سل التع�سفي مبا ي�ساوي بقية 
مدة العقد فذلك راجع اإىل اجتهادها املطلق يف اختيار اأي النوعني اأقرب اإىل 
العدل واالإن�ساف وح�سب ظروف ووقائع كل دعوى ومراعاة القاعدة االأ�سا�سية 
ما  وهذا  االآخر  الطرف  على  ح�ساب  اإثراء طرف  التي متنع  ال�سرر  يف جرب 
هذا مبناأى  ي�سحى حكمها  وعليه  الطعني  احلكم   ق�ساء حمكمة  عنه  اأ�سفر 
عن كل ما ن�سب اإليه من عيوب مما يجعل الطعن غري متجه وينبغي رف�سه 
من هذه الناحية واإلزام رافعته م�ساريفه دون الر�سوم تطبيقاً للمواد10( من 

قانون العمل و)183و259و261( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية . 

ف�سل تع�سفي

 تقدير الف�سل التع�سفي اأو مربره من م�سائل الواقع اخلا�سعة ل�سلطة حمكمة 
املو�سوع. 

الف�سل  اأن  اأحكامها  من  العديد  يف  بينت  قد  العليا  املحكمة  اأن  املعلوم  من 
التع�سفي يرجع وجوده وتربيره وكيفية التعوي�ض عنه اإىل حمكمة املو�سوع 

باعتباره من امل�سائل الواقعية البحتة اخلارجة عن وظيفة املحكمة العليا.
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جل�سة يوم الإثنين الموافق20/دي�سمبر/2010م

الطعن رقم 2010/67م عمالي

ف�سل تع�سفي. 

ا�ستخال�ض توافر الف�سل التع�سفي ومدى التعوي�ض عنه من امل�سائل التقديرية 
التي ت�ستقل بها حمكمة املو�سوع. �سرطه. اأقامت ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة 

تكفى حلمله ولها اأ�سلها الثابت باالأوراق.

ل�ساحب العمل تكليف العامل بغري العمل املتفق عليه .�سرطه. عدم اختالفه 
عن العمل االأ�سلي اختالفاً جوهرياً.تكليف العامل بعمل غري متفق عليه يف 
اأن يكون ب�سفه موؤقته  واأن تدعو ال�سرورة اإىل ذلك . ف�سل  العقد. �سرطه. 
العامل لرف�سه القيام بعمل غري متفق عليه يعد تع�سفيا اإن مل تتحقق �سروط 

ذلك التكليف.

التع�سف ومداه والتعوي�ض عنه ومقداره والتطرق  اأن ا�ستخال�ض توافر  من 
حمكمة  بها  ت�ستقل  التي  التقديرية  امل�سائل  من  هو  املتعاقدين  اإرادة  اإىل 
املو�سوع وال تعقيب للمحكمة العليا عليها يف ذلك طاملا اأقامت ق�ساءها يف ذلك 
على اأ�سباب �سائغة تكفى حلمله ولها اأ�سلها الثابت باالأوراق . وملا كان ذلك وكان 
احلكم املطعون فيه قد اأورد »ال يجوز ل�ساحب العمل اأن يخرج على ن�سو�ض 
العقد باأنه يكلف العامل بعمل غري املتفق عليه اإال اإذا  دعت ال�سرورة اإىل ذلك 
وب�سفةموؤقتة ومع ذلك يجوز اأن يكلف العامل بغري العمل املتفق عليه اإذا كان 
العمل ال يختلف عن العمل االأ�سلي اختالفاً جوهرياً وكذلك اأن الطاعنة مل 

تقدم بينة تدعم دفاعها عن الظروف االقت�سادية

-------------------------------------
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جل�سة يوم الإثنين الموافق4/18 /2011م

الطعن رقم 2010/149م عمالي

ف�سل تع�سفي. 

اإغالق املوؤ�س�سة لعدم توفري اال�سرتاطات التي تتطلبها اجلهات احلكومية ال 
يعد  ال�سبب  العامل لذلك  املوؤ�س�سة. ف�سل  اإرادة  يعد ظرفا طارئا خارجا عن 

ف�سال تع�سفيا. 

من حيث املو�سوع فاإن النعي على احلكم املطعون فيه بال�سببني املتمثلني يف 
اخلطاأ يف تطبيق القانون على وقائع الدعوى ، وبالق�سور يف الت�سبيب والف�ساد 
يف اال�ستدالل بال�سورة التي ورد تف�سيلها يف �سدر هذا احلكم نعي �سديد ذلك 
اأوجبتها وزارة البلديات وموارد املياه واخلا�سة  اأن ال�سروط التي  اأنه باإعتبار 
املوؤ�س�سة  كان يجب على  الريا�سة  ال�سحية و�ساالت  النوادي  باإدارة ومبا�سرة 
اال�سرتاطات  هذه  بتوفري  يلتزم  اأن  فيها  العمل  و�ساحب  �سدها  املطعون 
املوؤ�س�سة  تغلق  واجبه حتى  يتقاع�ض يف  اأن  ال   ، �سوئها  على  بااللتزام  والقيام 
ويوقف ن�ساطها باالإنذار امل�سار اإليه والثابت يف االأوراق فاالأمر لي�ض فيه خروج 
عن االإرادة فاملوؤ�س�سات ال�سبيهة والتي التزمت بتوفري �سروط الوزارة املعنية 

الزالت تبا�سر ومتار�ض ن�ساطها واملو�سوع بهذه ال�سورة ال يخلو من تع�سف .

-------------------------------------
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جل�سة يوم الإثنين الموافق18/ابريل/2011م

الطعن رقم 2010/154م الدائرة العمالية

ف�سل العامل

�سبق  �سرطه.  العمل.  القانون  )40( من  للمادة  تطبيقا  للغياب  العامل  ف�سل 
اإنذار كتابي بالف�سل بعد غياب خم�سة اأيام.

واإن كانت اأجازت ل�ساحب العمل ف�سل العامل اإذا تغيب دون عذر مقبول عن 
عمله اأكرث من ع�سرة اأيام خالل ال�سنة الواحدة اأو اأكرث من �سبعة اأيام مت�سلة 
بعد غيابه  للعامل  العمل  كتابي من �ساحب  اإنذار  ي�سبقه  الف�سل  اأن هذا  اإال 
خم�سة اأيام يف احلالة االأوىل ، وحيث اإنه من الثابت من االأوراق باأن املطعون 
�سدها واإن كانت بررت ف�سل الطاعن عن العمل لرتكه العمل لعدم وجود �سكن 
باإقراره واإن �سح ذلك وتغيب الطاعن العمل اإال اأنه يتوجب عليها توجيه اإنذار 
لالأخري بالف�سل من العمل عن مدة الغياب طبقاً لن�ض الفقرة )4( من املادة 
)40( من القانون ال�سالف الذكر ومل تقدم املطعون �سدها ما يفيد ذلك �سوى 
اإنذار بغياب عن يومني ومل تبني طبيعة هذا الغياب هل هي �سبعة اأيام مت�سلة 

اأم ع�سرة اأيام منقطعة .

-------------------------------------
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جل�سةيوم الإثنين الموافق18/اإبريل/2011م

الطعن رقم 2010/185م الدائرة العمالية

ف�سل تع�سفي

�سركات  من  حملهم  اآخرين  واإحالل  العاملني  عدد  لتقلي�ض  العامل  ف�سل 
متخ�س�سة. يعترب ف�سال تع�سفيا. علة ذلك. ا�ستعمال احلق يكون غري م�سروع 

اإذا ق�سد به االإ�سرار بالغري اأو حتقيق م�سلحة قليلة االأهمية.

كل حق مقيد بعدم اإ�ساءة ا�ستعماله واأن ا�ستعمال احلق يكون غري م�سروع اإذا 
ق�سد به االإ�سرار بالغري اأو حتقيق م�سلحة قليلة االأهمية واإذ قامت ال�سركة 
امل�ستاأنف بف�سل امل�ستاأنف من عمله بحجة تقلي�ض العمالة بال�سركة الإحالل 
ا�سخا�ض اخرين بداًل منه تابعني ل�سركة متخ�س�سه بخدمات االأمن وال�سالمة 
واعتربت اأن ذلك حق لها متى �ساءت بعد اإخطاره بالف�سل فاإن هذا يعد ف�ساًل 
تع�سفياً بال مربر م�سروع يوجب التعوي�ض اإذا كان ميكن لل�سركة امل�ستاأنفة اأن 
توجد عماًل بدياًل بداًل اأن تقوم بف�سله �سيما واأنه مل ي�سدر منه خطاأ يربر 

الف�سل

-------------------------------------
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جل�سة يوم الأثنين الموافق 30/يناير/2012م

الطعن رقم 2011/132م عمالي

ف�سل

 تربير الف�سل واعتباره تع�سفًيا وغري تع�سفي م�ساألة مو�سوعية من اإطالقات 
حمكمة املو�سوع.

م�ساألة  فهي  تع�سفي  غري  اأو  تع�سفًيا  واعتباره  الف�سل  تربير  عن  وحيث 
ق�ساء  فقه  عليه  ا�ستقر  ح�سبما  املو�سوع  حمكمة  اإطالقات  من  مو�سوعية 

املحكمة العليا

يجب على العامل اأن ياأمتر باأوامر �ساحب العمل اخلا�سة بتنفيذ اعمل املتفق 
عليه - �سرطه ــ عدم خمالفة تلك االأوامر، عقد العمل اأو القانون اأو االآداب اأو 

اأن يكون يف طاعتها ما يعر�ض العامل للخطر.

فاإن املادة )27( من قانون العمل توجب على العامل اأن ياأمتر باأوامر �ساحب 
العمل اخلا�سة بتنفيذ العمل املتفق عليه اإذا مل يكن يف هذه االأوامر ما يخالف 
ـ واأنه ال  اإطاعتها ما يعر�سه للخطر  اأو االآداب ومل يكن يف  اأو القانون  العقد 
العمل عن  �ساحب  تراجع  اإذا  عمله  ترك  للعامل  يجيز  ـ  العمل  بقانون  �سيء 
قرار اإداري مثل اإنزاله درجة وظيفية اأ�سندت اإليه ثم �سحبت منه واأرجع اإىل 
وظيفته التعاقدية كما هو احلال يف هذه الدعوى الأن عقد العمل يت�سمن اأن 
الطاعنة م�سيفة ووقع اأرجعاها اإىل وظيفتها هذه نتيجة عدم قيامها باإجراء 
الفح�ض الطبي ويعترب ذلك خمالفة الأوامر �ساحب العمل وهي اأوامر لي�ست 
با�ستمرار  الطبية  املراقبة  اأن تكون حتت  بالطاعنة بل من م�سلحتها  م�سرة 
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اأن ترتك عملها فاإنها تلتجئ للجهة  حفاًظا على �سحتها وكان عليها عو�ض 
املخت�سة وتطالب بحقوقها بالطرق القانونية اإن كانت لها حقوق م�سروعة .

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

جل�سة يوم الإثنين الموافق 30/يناير/2012م

الطعن رقم 2011/143م عمالي

ف�سل تع�سفي – اإنهاء.

حق �ساحب العمل يف ف�سل العامل وفًقا للحاالت املن�سو�ض عليها باملادة )40( 
االإنذار  مهلة  بدل  من  العامل  – حرمان  اأثره   - العماين  العمل  قانون  من 

والتعوي�ض، ف�ساًل عن حرمانه من مكافاأة نهاية اخلدمة.

 االإنهاء وفًقا لن�ض املادة )37( - �سرطه – عدم جواز اإنهاء عقد العمل يف فرتة 
االإجازة باأنواعها.

كما اأن من املقرر اأن حق �ساحب العمل يف ف�سل العامل وفًقا للحاالت املن�سو�ض 
عليها يف املادة )40( من قانون العمل هو مما يخ�سع ملطلق �سلطته بحيث يكون 
اإن �ساء ا�ستعمله متى توافرت �سروطها واتخذ قراًرا بف�سل  االأمر جوازًيا له 

العامل مبا يرتتب على حرمانه من مكافاأة نهاية اخلدمة .

واأن مفهوم اإنهاء عقد العمل وفًقا للحاالت التي حددها امل�سرع واأجاز ل�ساحب 
العمل »يف حال توافر اأحدها ف�سل العامل بدون مكافاأة نهاية اخلدمة ودون 
اأوردها امل�سرع على �سبيل احل�سر يف املادة )4( من قانون العمل«  اإنذار والتي 
يختلف عن االإنهاء املقرر وفًقا للمادة )37( والتي يلزم اأن يكون االإنهاء لعقد 
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العمل وفًقا لها م�سبوًقا باإنذار واأن يكون قرار الف�سل غري م�سوب بالتع�سف 
وهي االأحوال التي ت�سدق عليها املادة )38( من قانون لتعلق ذلك باالإنذار فال 
باأنواعها  االإجازة  املادة )37( يف فرتة  العمل وفًقا ملقت�سيات  اإنهاء عقد  يجوز 
اإذ ال يبداأ �سريان االإخطار ال�سادر من �ساحب العمل اإىل العامل باإنهاء عقد 
التايل  اليوم  من  اإال  ر�سمية  عطلة  اأو  اإجازة  يف  العامل  وجود  حال  يف  العمل 

النتهاء االإجازة اأو العطلة .

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

)مــــــــــر�ص العـــــــــامل(

جل�سة يوم الأحد الموافق 2007/2/19م

الطعن رقم 2006/212م عمالي عليا

عقد عمل. مر�ص العامل

االإ�سابة باملر�ض من حاالت نهاية عقد العمل املحددة قانوناً . �سرطه . عجز 
التى  الوظيفة  مع  املر�ض  تنا�سب  عدم   . ذلك  علة   . عمله  تاأدية  عن  العامل 
ميار�سها العامل . اختالف حالة العجز عن حالة غياب العامل ب�سبب املر�ض . 

عن  تغيبه  ب�سبب  الطاعن  عمل  عقد  ُتنه  مل  �سدها  املطعون  العمل  �ساحبة 
العمل  املادة 5/43 من قانون  اقت�سته  املر�ض ليمكن تطبيق ما  ب�سبب  العمل 
املادة 37 من ذات القانون واإمنا قررت  اأ�سا�ض ما قررته  اأو على  ال�ساأن  يف هذا 
ف�سله بعد اأن ثبت لها اأنه م�ساب مبر�ض ال�سرع الذي يجعله عاجزاً عن تاأدية 
عمله وبالتايل فاإن الن�ض املنطبق على ال�سورة املاثلة هو ما اأوردته املادة 3/43 
التي ّحددت من بني حاالت نهاية عقد العمل »عجز العامل عن تاأدية عمله« 
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اأعاله ب�سفة قطعية يف  البيان  �سالف  القرار الطبي  الف�سل مبوجب  وقد مت 
مر�ض الطاعن الذي يجعله غري �سالح للقيام بوظيفته احلالية وكان القرار 
ال�سادر بناء على ذلك عن �ساحبة العمل �سريحاً بف�سله عن العمل ملا اأعلمته 
التي  الوظيفة  مع  يتنا�سب  ال  الذي  مر�سه  ب�سبب  خدماته  عن  »باال�ستغناء 

ميار�سها .

وقف الدعوى تعليقاً حلني انتهاء املهلة التي حددها التقرير الطبي خمالفة 
القاعدة التي مبقت�ساها يكون »االأجر مقابل العمل« باالإ�سافة اإىل اأن العربة 
باحلالة ال�سحية التي عليها الطاعن يف الوقت الراهن مما جعله غري �سالح 
اإىل  املحكمة  ا�ستجابة  عدم  فاإن  االأ�سا�ض  هذا  وعلى  احلالية  بوظيفته  للقيام 
هذا  رد  بالتايل  يقت�سي  ما  وهو  الدفاع  بحق  اإخالاًل  ي�سكل  ال  الطلب  ذلك 

ال�سبب اأي�ساً.

متبنياً  االبتدائي  احلكم  اإىل  اال�ستئنايف  احلكم  يحيل  اأن  يف  قانونا  مانع  ال 
اأ�سبابه طاملا �سدر بتاأييد احلكم امل�ستاأنف وكان هذا احلكم معلال تعلياًل �سائغاً 

م�ستويف البيان وم�ستمداً مما له اأ�سل ثابت باالأوراق .

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

)م�ستحقــــــــــــــات(

جل�سة يوم الأربعاء الموافق 2006/1/4م

الطعن رقم 2005/204م تجاري عليا

راتب “اإ�ستالمه”

االأ�سل ا�ستالم الراتب باليد وهو  ملك ل�ساحبه  . اال�ستثناء . حتويل الراتب 
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اإىل املوؤ�س�سات امل�سرفية.

من امل�سلم به فقهاً وق�ساًء اأن الراتب ملك ل�ساحبه يت�سلمه ويت�سرف به كما 
يحلو له واالأ�سل اأن ا�ستالم الراتب باليد اإال اأن هذا الدفع مردود على الطاعن 
الأن هذا االأ�سل دخلت عليه الكثري من اال�ستثناءات بل الواقع والقاعدة العامة 
املعمول بها حالياً والعرف املطبق واملفرو�ض بحكم التطور الهائل يف املعامالت 

اأ�سبح الراتب يحول اإىل املوؤ�س�سات امل�سرفية.

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

جل�سة الأثنين 5 /2010/4م

الطعن رقم 2009/135م  عمالي عليا

تقادم. مانع اأدبي 

ال�سلة والعالقة بني العامل ورب العمل لي�ست مانعاً اأدبياً يوقف �سريان التقادم 
. علة ذلك .

كلما  ي�سري  وال  يقف  التقادم  اأن  العامة  للقواعد  وفقاً  املقرر  من  كان  ولئن   
اإال   ، اأدبياً  املانع  اأن يطالب بحقه ولو كان  وجد مانع يتعذر معه على الدائن 
اأن مناط تقرير ما اإذا كان هناك مانع اأدبي يحول بني الدائن واملطالبة بحقه 
وقت ا�ستحقاقه اأن تكون هناك �سلة ما بينه وبني مدينه تبعث على االحرتام 
كالعالقة  اأن يطالب بحقه  اأدبياً  الدائن  ي�ستحيل معها على  والرهبة  والثقة 
اأدبياً  العمل مانعاً  ال�سابق تعترب عالقة  االأ�سول وفروعهم وقد كانت يف  بني 
يوقف �سريان التقادم غري اأن ذلك ، واإن كان ي�سح يف الع�سور ال�سابقة اأيام ما 
كانت عالقة �ساحب العمل بالعامل تت�سم مبا ي�سبه ال�سيطرة والهيمنة حتى 
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اأن �ساحب العمل كان يطلق عليه ا�سم ال�سيد ويطلق على العامل با�سم اخلادم 
ففي هذه احلالة من املت�سور اأن تن�ساأ الرهبة والتخوف من جانب العامل مما 
اأنه وبتطور احلياة  اإال  العمل  االأدبي ماثاًل طوال �سريان عالقة  املانع  يجعل 
وبروز القوانني التي تنظم العالقة ما بني العامل و�ساحب العمل والتي كفلت 
للعامل كل حقوقه القانونية قبل �ساحب العمل وحتفظ التوازن يف العالقة 
بني طريف العقد فقد اأ�سبح من غري املقبول منطقاً وال قانوناً القول اإن قيام 
عالقة العمل تعترب مانعاً اأدبياً يحول بني العامل ومطالبته بحقوقه النا�سئة 
عن عقد العمل ولي�ض اأدل على هذا اأن املطعون �سده اأقام هذه الدعوى وهو ال 

يزال على راأ�ض عمله . 

اأجور. تقادم

مراعاتها  ويجب   ، املتجددة  الدورية  احلقوق  من  تعترب  وملحقاتها  االأجور 
وعدم اإ�سقاطها بالتقادم اإال ما م�سى عليها �سنة من ا�ستحقاقها .

 ملا كانت االأجور وملحقاتها تعترب من احلقوق الدورية املتجددة وكان من املقرر 
العامل ي�سقط  اأن حق  املادة )7( من قانون العمل  قانوناً وفق ما ن�ست عليه 
والرواتب  العالوات  اأن  ذلك  موؤدى  فاإن  احلق  ا�ستحقاق  تاريخ  من  �سنة  بعد 
واحلقوق التي مل يتم احل�سول عليها �سنة تكون م�ستحقة ومل ت�سقط بالتقادم 
احلويل املذكور مما يتعني على حمكمة اال�ستئناف مراعاته عند اإعادة الدعوى 
اإليها بعد نق�ض احلكم املطعون فيه من هذه املحكمة ح�سبما �سريد يف منطوقه 

الحقاً .

-------------------------------------
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جل�سة يوم الثنين لموافق 2011/4/18م

الطعن رقم 2010/141م الدائرة العمالية

عبء اثبات ا�ستالم الراتب. 

ا�ستالمه لراتبه خمالف للقانون. علة ذلك. عبء  اإثبات عدم  العامل  تكليف 
اإثبات ت�سلم العامل لراتبه وفقا ملقت�سى ن�ض املادة )53( من قانون العمل على 

�ساحب العمل. خمالفة احلكم لذلك. اأثره. نق�سه.

الراتب  �سرف  طلب  عن  )واأما  اال�ستئناف  حمكمة  حكم  يف  جاء  ما  واأن 
وم�ستمالته حتى تاريخ الف�سل يف الدعوى فاإّن املدعي مل يقدم ما يفيد اأنه 
مل ي�سرف الراتب املقرر له عن فرتة عمله بال�سركة وهي فرتة االختبار التي 
خدماته  باإنهاء  اإخطاره  مت  وقد  2009/10/24م  اإىل  2008/10/25م  من  تبداأ 
اإىل  املحكمة  الطلب يف غري حمله وجتيب  يف 2009/1/13م وعليه يكون هذا 
طلب ال�سركة ذلك باإلغاء احلكم امل�ستاأنف يف هذا ال�سق (( فاإن ما جاء يف احلكم 
امل�ستاأنف يكون خطاأ يف تطبيق املادة )53( من قانون العمل والذي ن�ض يف تلك 
املادة ) ال ترباأ ذمة �ساحب العمل من اأجر العامل اإال اإذا وّقع العامل مبا يفيد 
ا�ستالم االأجر يف ال�سجل املعد لذلك اأو يف ك�سوف االأجور اأو اإي�سال خا�ض معد 
لهذا الغر�ض اأو اإمتام حتويل اأجره اإىل ح�سابه باأحد البنوك املحلّية املعتمدة 

على اأن ت�ستمل بيانات هذه امل�ستندات مفردات االأجر((.

ولي�ض  بذلك  املكّلف  هو  العمل  �ساحب  فاإن  فيه  لب�ض  ال  �سريح  الن�ض  وهذا 
العامل وبهذا تكون املحكمة قد اأخطاأت يف تطبيق القانون مما يتطلب نق�ض 

احلكم يف هذه اجلزئّية واالإحالة

-------------------------------------
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)مكافاأة نهاية الخدمة(

جل�سة الأثنين 2009/11/16م

الطعن رقم 2009/29م عمالي عليا 

مكافاأة نهاية الخدمة 

�ساحب العمل غري ملزم باأن يوؤدي للعامل مكافاأة نهاية اخلدمة اإن كان العامل 
خا�سعاً لقانون التاأمينات االجتماعية وقد �سددت كافة اال�سرتاكات ال�سهرية . 

احلكم مبا مل يطلبه اخل�سوم خمالف للقانون .

القانون يف املادة 39 من قانون العمل وتعديالته قد األزم �ساحب العمل بالن�سبة 
املطعون  كان  وملا  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  يوؤدي  اأن  باأحكامه  املنتفعني  لغري 
�سده ُعمانياً يخ�سع لقانون التاأمينات االجتماعية وفقاً للمادة 3 منه وكانت 
الطاعنة ملتزمة ب�سداد كافة اال�سرتاكات ال�سهرية طيلة فرتة عمل املطعون 
القانون ويغدو  اإلزاما ملا مل يلزمها به  ُيعد  اإلزامها واحلال كذلك  �سده فاإن 
احلكم عليها بذلك خمالفاً للقانون وخطاأ يف تطبيقه باالإ�سافة اإىل ذلك اأن 
كما  ا�ستئنافياً  وال  ابتدائياً  نهاية اخلدمة ال  املطعون �سده مل يطلب مكافاأة 
ثبت لهذه املحكمة فاإن احلكم للمطعون �سده من تلقاء ذات املحكمة فاإنه يعد 

غري �سحيح وخمالفاً للقانون . 

-------------------------------------
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جل�سة الأثنين 2010/5/3م

الطعن رقم 2009/151م عمالي عليا 

مكافاأة  نهاية الخدمة

اأ�سا�سي للعامل . خمالفة  اأجر  اآخر  اأ�سا�ض  حت�سب مكافاأة نهاية اخلدمة على 
ذلك . اأثره . نق�ض احلكم .

احت�ساب  يف  مراعاته  يجب  الذي  االأ�سا�سي  االأجر  خ�سو�ض  يف  �سديد  النعي 
مكافاأة نهاية اخلدمة اإذ تن�ض املادة )39( من قانون العمل على ) يتخذ االأجر 
االأ�سا�سي االأخري للعامل اأ�سا�سا حل�ساب املكافاأة ( ، وتن�ض املادة )61( من ذات 

القانون على ) للعامل احلق يف اإجازة �سنوية باأجر اأ�سا�سي ( .

 وحيث ت�سمن عقد العمل املحرر بني الطرفني اأن االأجر االأ�سا�سي )300ر.ع( 
يف ال�سهر وال �سيء مبلف الدعوى يثبت اأن اآخر اأجر اأ�سا�سي يفوق املبلغ املذكور 
 ، )450ر.ع(  يبلغ  اأ�سا�سيا  اأجراً  حكمها  يف  اعتمدت  عندما  املحكمة  فاإن  وعليه 
عنه  يرتتب  للقانون  خمالفة  يعد  ما  وهو  باالأوراق  الثابت  خالفت  قد  تكون 

نق�ض احلكم مع االإحالة .

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



المبادئ الصادرة عن أحكام 
محكمة القضاء اإلداري

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�ساأن هذا القانون
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المادتين رقمي )18 و19( 

بطاقة عمل – اأثر التاأخير فى ا�ست�سدارها:

تن�ض املادة )18( من قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35 
مل  ما  عمانيني  غري  عمال  ا�ستقدام  العمل  �ساحب  على  يحظر   »: اأنَّه  على 
يكن حا�سال ًعلى ترخي�ض من الوزارة وي�سرتط ملنح الرتخي�ض: ... 3ـ �سداد 
الر�سوم املقررة ، ويحظر على غري العماين االلتحاق باأي عمل بال�سلطنة ، قبل 

احل�سول على بطاقة عمل وي�سرتط ملنح هذه البطاقة:

1 - ... .   2- اأن يكون قد رخ�ض ل�ساحب العمل با�ستقدام العامل وفقاً للفقرة 
االأوىل من هذه املادة .

3 - اأن يكون العامل قد دخل البالد بطريقة م�سروعة ، وم�ستوفياً لل�سروط 
من  الئقاً  العامل  يكون  اأن   -4 االأجانب.  اإقامة  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض 
التي  املزمنة  االأمرا�ض  ومن  املعدية  االأمرا�ض  من  وخالياً  ال�سحية  الناحية 

حتددها وزارة ال�سحة... . 

 -1 : الوزير  بقرار من  : حتـــدد  اأن  ذاته على  القانون  املادة )19( من  وتن�ض 
ر�سوم الرتخي�ض با�ستقدام العمال غري العمانيني ور�سوم اإ�سدار بطاقة العمل 
وجتديدها وذلك بالتن�سيق مع وزارة املالية بعد موافقة جمل�ض الوزراء.2ـ ... 

».

بتاريخ  ال�سادر   )2005/48( رقم  الوزاري  القرار  من   )1  ( املادة  وتن�ض 
العمانيني  غري  العمال  ا�ستقدام  تراخي�ض  اإ�سدار  ر�سوم  ب�ساأن  2005/3/13م 
التي  العمل  بطاقة  �سالحية  تكون   «  : اأن  على  وجتديدها  عملهم  وبطاقات 
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ت�سدرها دوائر ومكاتب العمل لغري العمانيني ملدة �سنتني ».

امل�ستحقة على  الر�سوم  » تكون   : اأن  املذكور على  القرار  املادة )2( من  وتن�ض 
على  وجتديدها  عملهم  وبطاقات  العمانيني  غري  ا�ستقدام  تراخي�ض  اإ�سدار 

النحو االآتي :  ... ».

كما تن�ض املادة )6( على اأن : » حت�سل من �ساحب العمل غرامة تاأخري قدرها 
بطاقة  جتديد  اأو  ا�ستخراج  عن  تاأخر  اإذا  �سهر  كل  عن  عمانية  رياالت  ع�سرة 
اأو من تاريخ  العمل ، وحت�سب مدة التاأخري اعتباراً من تاريخ و�سول العامل 

التجديد اأيهما ح�سل اأخرياً ، وذلك باالإ�سافة اإىل قيمة الر�سم امل�ستحق ».

وحيث اإنَّ امل�ستخل�ض من الن�سو�ض �سالفة الذكر اأنَّ اإجراءات ا�ستقدام العمال 
غري العمانيني تكون برتخي�ض ت�سدره وزارة القوى العاملة بناًء على طلب 
ح فيه بالرتخي�ض ل�ساحب العمل با�ستقدام عامٍل اأو اأكرث  �ساحب العمل ُت�سرِّ
رة مقدماً ، كما حظر قانون العمل على غري  ، بعد اأن يقوم بدفع الر�سوم املقرَّ
العماين االلتحاق باأي عمل بال�سلطنة قبل احل�سول على بطاقة عمل ، وقد 
د بقرار منه  اأناطت املادة )19( من قانون العمل بوزير القوى العاملة اأن يحدِّ
ر�سوم الرتخي�ض با�ستقدام العمال غري العمانيني ور�سوم اإ�سدار بطاقة العمل 
وجتديدها وذلك بالتن�سيق مع وزارة املالية ، بعد موافقة جمل�ض الوزراء، وقد 
ا�ستقدام  تراخي�ض  اإ�سدار  ر�سوم  ب�ساأن  الوزاري رقم )2005/48(  القرار  د  حدَّ
العمل  بطاقة  �سالحية  وجتديدها  عملهم  وبطاقات  العمانيني  غري  العمال 
، كما فر�ض  �سنتني  العمانيني ملدة  العمل لغري  دوائر ومكاتب  التي ت�سدرها 
العمل قدرها ع�سرة رياالت عمانية  تاأخري يتم حت�سيلها من �ساحب  غرامة 
، وحت�سب مدة  العمل  بطاقة  اأو جتديد  ا�ستخراج  ر عن  تاأخَّ اإذا  �سهر  كل  عن 
التاأخري اعتباراً من تاريخ و�سول العامل اأو من تاريخ التجديد اأيهما ح�سل 

اأخرياً، وذلك باالإ�سافة اإىل قيمة الر�سم امل�ستحق .
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م اإىل املديرية العامة للقوى العاملة  اأنَّ امل�ستاأنف �سده تقدَّ اإنَّ الثابت  وحيث 
اإطارات  اإ�سالح  فني  مهنة  يف  عامل  ا�ستقدام  بطلب  الربميي  مبحافظة 
 ( العمل  �ساحب  وقام  الطلب  على  املذكورة  املديرية  وافقت  وقد   ، مركبات 
ماً ، وبالبناء عليه قام امل�ستاأنف �سده  امل�ستاأنف �سده( ب�سداد ر�سوم الطلب مقدَّ
ا�سمه يف  واأُفرغ  ة  باإرادته احلرَّ تاأ�سرية دخول للعامل الذي اختاره  با�ست�سدار 
تلك التاأ�سرية التي متكَّن مبوجبها من دخول ال�سلطنة دخواًل م�سروعاً ملبا�سرة 
املن�سو�ض  االإجراءات  امل�ستاأنف �سده  ا�ستكمل  ثم   ، اأجلها  امل�ستقدم من  املهنة 
باللجوء  قام مبا�سرة  ، ثم  للعامل  الطبي  الفح�ض  اأجرى  قانوناً حيث  عليها 
، وهو ما قامت به  ال�سلطانية ال�ستخراج بطاقة مقيم لعامله  ل�سرطة عمان 
د من  التاأكُّ دون   ، له بطاقة مقيم  فاأ�سدرت  بالفعل  ال�سلطانية  �سرطة عمان 
مة منه ، واأثناء مراجعته  وجود ختم وزارة القوى العاملة على اال�ستمارة املقدَّ
ة عليه لعدم  اإفادته بوجوب دفع غرامات م�ستحقَّ لوزارة القوى العاملة متت 
رجوعه اإليها لقيد العامل ، وهو ما يرى امل�ستاأنف �سده عدم �سرعيته ؛ الأنَّه 

قام با�ستخراج بطاقة مقيم للعامل .   

وحيث اإنَّه وبتطبيق الن�سو�ض القانونية �سالفة الذكر على مو�سوع الدعوى 
بال�سلطنة  عمل  باأي  االلتحاق  العماين  غري  على  حظر  العمل  قانون  فاإنَّ  ؛ 
قبل احل�سول على بطاقة عمل ، كما فر�ض القرار الوزاري رقم )2005/48( 
ب�ساأن ر�سوم اإ�سدار تراخي�ض ا�ستقدام العمال غري العمانيني وبطاقات عملهم 
وجتديدها غرامة تاأخري يتم حت�سيلها من �ساحب العمل قدرها ع�سرة رياالت 
ر عن ا�ستخراج اأو جتديد بطاقة العمل ، وحت�سب  عمانية عن كل �سهر ، اإذا تاأخَّ
اأيهما  التجديد  تاريخ  من  اأو  العامل  و�سول  تاريخ  من  اعتباراً  التاأخري  مدة 
وزارة  قامت  واإذ   ، امل�ستحق  الر�سم  قيمة  اإىل  باالإ�سافة  وذلك   ، اأخرياً  ح�سل 
امل�ستاأنف �سده( ؛  العاملة بفر�ض تلك الغرامة على �ساحب العمل )  القوى 
لعدم رجوعه للوزارة بعد اأن دخل العامل اإىل ال�سلطنة ؛ فاإنَّها تكون قد اأعملت 
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حكم القانون ب�ساأن ما يفر�سه قانون العمل على �ساحب العمل من التزامات 
ارتكبه  بخطاأٍ  امل�ستاأنفة(   ( العاملة  القوى  وزارة  حتميل  مُيكن  ال  وبالتايل   ،
م  يتقدَّ اأن  عليه  يتعنيَّ  كان  اإذ   ، القانون  بحكم  التزامه  بعدم  �سده  امل�ستاأنف 
عدم  اأنَّ  منها  اآثار  من  لذلك  ملا  �سجالتها،  العامل يف  لقيد  امل�ستاأنفة  للوزارة 
ظهور هذا العامل يف �سجالت الوزارة من �ساأنه عدم معرفة العدد احلقيقي من 
العمال الوافدين لدى �ساحب العمل ، وبالتايل تاأثري ذلك على قرارات الوزارة 
رة للتعمني ، وملَّا  فيما يتعلَّق بالرتخي�ض له بعمالة جديدة اأو على الن�سب املقرَّ
، وبالتايل فاإنَّ ما ترتَّب  امل�ستحقة عليه  مل يقم بذلك فعليه �سداد الغرامات 
للقانون وال  ترتَّبت على خمالفته  قد  تكون  تلك من غرامات  على خمالفته 

ت�ساأل عنها الوزارة امل�ستاأنفة. 

وحيث اإنَّ احلكم امل�ستاأنف واإذ انتهى اإىل خالف ما انتهت اإليه هذه املحكمة ؛ 
فاإنَّه يكون قد اأخطاأ يف تطبيق القانون ؛ االأمر الذي يتعنيَّ معه احلكم باإلغائه 

عوى.  داً برف�ض الدَّ ، والق�ساء جمدَّ

 )حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم 247 ل�سنة10 ق . �ص 
ال�سادر بجل�سة 2010/6/14 م ، مج �سنة 2009-2010 �ص404(

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

 



الفتاوى القانونية الصادرة عن 
وزارة الشؤون القانونية

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�ساأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )3(

جواز  مدى  �سان  ............................فى  كتابكم  اإىل  باالإ�سارة 
اأو  العمل  �ساحب  من  ترفع  التى  اال�ستئنافات  عن  ق�سائية  ر�سوم  حت�سيل 

العمال عن االأحكام العمالية التى ت�سدر من هيئة ح�سم املنازعات التجارية .

يبني اأن املر�سوم ال�سلطانى رقم 95/17 ين�ض فى املادة ) 2 ( على اأنه » 
تخت�ض هيئة ح�سم املنازعات التجارية بنظر الدعاوى فى املنازعات العمالية 
واالإجراءات  للقواعد  العمل وذلك طبقا  دوائر ومكاتب  اإليها من  التى حتال 
اإليه وتف�سل فى هذه الدعاوى على  املن�سو�ض عليها فى قانون العمل امل�سار 
وجه ال�سرعة وبدون ر�سوم ق�سائية ...  »، كما تن�ض املادة ) 3 ( على اأنه » ت�سرى 
اأمام  التحكيم  وطلبات  الدعاوى  نظر  نظام  اأحكام  اإليها  امل�سار  الدعاوى  على 
اإليها فيما مل يرد فى �ساأنه ن�ض خا�ض  هيئة ح�سم املنازعات التجارية امل�سار 

فى قانون العمل ».

هيئة  ت�سكيل  بتعديل   87/38 رقم  ال�سلطانى  املر�سوم  من  يبني  كما 
اأن  اأمامها  التحكيم  وطلبات  الدعاوى  نظر  ونظام  التجارية  املنازعات  ح�سم 
االبتدائية  الدائرة  »تخت�ض  اأنه:  على  تن�ض  التعديالت  هذه  من   )  4  ( املادة 
اإذا كانت  التجارية ويكون حكمها نهائيا  الدعاوى  ابتدائيا فى جميع  باحلكم 
قيمة الدعوى ال تتجاوز ع�سرة اآالف ريال عمانى وتخت�ض الدائرة اال�ستئنافية 
اإليها عن االأحكام ال�سادرة ابتدائيا  باحلكم فى ق�سايا اال�ستئناف التى ترفع 

من الدائرة االبتدائية وتكون االأحكام اال�ستئنافية نهائية ».

ونفيد اأنه يرتتب على �سدور املر�سوم ال�سلطانى رقم 95/17 اأن تخت�ض 
الدائرة االبتدائية بالهيئة بالنظر يف  املنازعات العمالية التى حتال اإليها من 
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دوائر ومكاتب العمل وذلك كدعوى مثل �سائر الدعاوى االأخرى التى تخت�ض 
بنظرها والف�سل فيها . 

الدعوى ع�سرة  اإذا مل جتاوز قيمة  نهائيا  يكون حكمها  املثابة  وبهذه 
اإذا  اآالف ريال عماين، ويجوز ا�ستئناف احلكم ال�سادر من الدائرة االبتدائية 
جاوزت قيمة الدعوى ذلك ، وقد وردت املادة ) 2 ( من املر�سوم ال�سلطانى امل�سار 
ال�سرعة  الدعاوى يكون على وجه  الف�سل فى  اأن  اإليه �سريحة ووا�سحة فى 
عن  ق�سائية  ر�سوم  اأية  حت�سيل  يجوز  فال  لذلك  ق�سائية،  ر�سوم  وبدون 
الدعاوى �سواء كانت ابتدائية اأم ا�ستئنافية لعموم الن�ض، والأنه يعترب ا�ستثناء 
من نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم اأمام هيئة ح�سم املنازعات التجارية 

فيما يقرره من حت�سيل ر�سوم عن الدعاوى االبتدائية واال�ستئنافية .

لذلك نخل�ض مما �سبق اإىل عدم جواز حت�سيل ر�سوم عن اال�ستئنافات 
التى ترفع من �ساحب العمل اأو العمال عن االأحكام العمالية التى ت�سدر من 

هيئة ح�سم املنازعات التجارية .

) فتوى رقم : و �ص ق / م و / 9 / 1 / 311 / 96 فى 1996/3/20م(

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

فتاوى المادة رقم )18(

االإ�سكان  بنك  باإن�ساء   77/51 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من   )  2( املادة 
العماين تن�ض على اأنه » يعفى بنك االإ�سكان العمانى امل�سار اإليه من اأداء كافة 
عدا  م�ستقبال  �ستفر�ض  التي  اأو  حاليا  املفرو�سة  والر�سوم  ال�سرائب  اأنواع 
الر�سوم اجلمركية ... كما يعفى البنك من كافة الر�سوم والكفاالت الق�سائية 
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على اختالف اأنواعها ..« .

وتن�ض املادة ) 18 ( من قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
35 /2003 على اأنه » يحظر على �ساحب العمل ا�ستقدام عمال غري عمانيني ما 
مل يكن حا�سال على ترخي�ض من الوزارة وي�سرتط ملنح الرتخي�ض 1-...... 
من  وخاليا  ال�سحية  الناحية  من  الئقا  العامل  يكون  اأن   -4  ....-3  .....-2
االأمرا�ض املعدية ومن االأمرا�ض املزمنة التي حتددها وزارة ال�سحة . 5-....... 

6-...... ويكون منح بطاقة العمل بناء على طلب �ساحب العمل » .

وتن�ض املادة ) 1 ( من القرار الوزاري رقم ) 95 /99( ب�ساأن الفحو�ض   
بالقطاع  العمل  لغر�ض  للوافدين  املعدية  االأمرا�ض  عن  للك�سف  الطبية 
اخلا�ض على اأنه » يخ�سع كل وافد لل�سلطنة لغر�ض العمل يف القطاع اخلا�ض 
للفحو�ض الطبية التي جتريها وزارة ال�سحة للك�سف عن االأمرا�ض املعدية كل 

�سنتني وذلك مقابل ر�سم مقداره )10 ( رياالت حت�سل عن اإجراء الفح�ض«  .

 77/51 رقم  ال�سلطانى  املر�سوم  من   )  2  ( املادة  ن�ض  من  وامل�ستفاد 
امل�سار اإليه اأن امل�سرع اأعفى بنك االإ�سكان العمانى من كافة ال�سرائب والر�سوم 
املفرو�سة حاليا اأو التي �ستفر�ض م�ستقبال عدا الر�سوم اجلمركية ، كما اأعفاه 
اأكدت عليه  اأدائها ، وهذا املعنى الذي  من الر�سوم التي يقع على البنك عبء 
ال�سوؤون القانونية يف الفتوى امل�سار اإليها التي اأوردت تبيانا لذلك ، على �سبيل 
املثال ال احل�سر ، بع�ض الر�سوم التي يتحمل بها البنك وتدخل يف نطاق االإعفاء 

ومن ذلك ر�سوم اإ�سدار ماأذونيات وبطاقات العمل لغري العمانيني . 

وبتطبيق ما تقدم على حالة ر�سوم الك�سف الطبي على العاملني غري 
العمانيني بالبنك لغر�ض منحهم بطاقات عمل ، فاإنه ملا كان ن�ض املادة ) 18 
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العمانيني  العمل لغري  ملنح بطاقات  ي�ستوجب  اإليه  امل�سار  العمل  ( من قانون 
بينها  ال�سروط من  ، جملة من  العمل  �ساحب  على طلب  بناء  والتي متنح   ،
حتددها  التي  املزمنة  اأو  املعدية  االأمرا�ض  من  وخلوه  �سحيا  العامل  لياقة 
وزارة ال�سحة ، واأن القرار الوزاري رقم )99/95 ( قد فر�ض ر�سما يف مقابل 
اإجراء الفح�ض الطبي لغر�ض الك�سف عن هذه االأمرا�ض ، فاإن عبء اأداء هذا 
الر�سم يقع على عاتق البنك باعتباره املخاطب باإجراء الفح�ض الطبي للعامل 
لغر�ض  وذلك  املزمنة  اأو  املعدية  االأمرا�ض  من  وخلوه  �سحيا  لياقته  واإثبات 
منحه بطاقة العمل والتي ال متنح اإال بناء على طلب البنك ، وبالتايل يدخل 
املر�سوم  ( من   2  ( املادة  ر�سم نطاقها ن�ض  التي  االإعفاء  دائرة  الر�سم يف  هذا 

ال�سلطاين رقم 77/51 . 

اأن عبء ر�سم الفح�ض الطبي على العاملني  اإىل  لذلك انتهى الراأى 
ببنك االإ�سكان العماين لغر�ض منحهم بطاقات العمل ، يقع على عاتق البنك 

ويدخل يف نطاق االإعفاء املقرر له.  

) فتوى رقم و �ص ق / م و / 20 /1 /357 /2004 م بتاريخ 2004/3/16 م (  

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

فتاوى المادة رقم )47(

املادة )47( من قانون العمل ، ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 73/34 
تن�ض على اأنه " مع مراعاة ما ين�ض عليه عقد العمل �سراحة يجوز ف�سخ عقد 
العمل فى حالة وفاة �ساحب العمل اأو حل اأو ت�سفية املن�ساأة ، ويكون للعامل 
املمثلني  اأو من  ال�سرعي  املمثل  ي�ستلم من  اأن  فى  االأولوية  احلاالت  فى هذه 
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ال�سرعيني ل�ساحب العمل قبل كافة الديون االأخرى ما ي�ستحقه العامل من 
االأجور املتبقية حل�سابه ، وكذلك جميع الفوائد واال�ستحقاقات االأخرى التى 
ي�ستحقها مبوجب هذا القانون اأو مبوجب العقد اأيهما اأكرب مبا فى ذلك مبلغ 
يعادل الراتب االأ�سا�سي مع عالوة تكاليف املعي�سة » اإن وجدت » عن مدة االإ�سعار 
املبينة فى القانون اأو فى عقد العمل اأيهما اأطول ، وكذا م�ساريف اإعادة العامل 

اإىل املكان الذى ا�ستقدم منه" .  

والبني من �سريح عبارة هذا الن�ض اأن ما ي�ستحقه العامل من اأجور 
اأو  – فى حالة وفاة �ساحب العمل  وغريها من امل�ستحقات املحددة به يتمتع 
حل اأو ت�سفية املن�ساأة – باأولوية مطلقة على جميع الديون االأخرى ، ولو كانت 

ممتازة .

يقررها  اأولوية  هو  االمتياز  اأن  قانونا  املقرر  االأ�سل  اأن  وباعتبار    
�سائر  على  اال�ستيفاء  فى  يتقدم  بحيث  ل�سفته  مراعاة  معني  حلق  القانون 
، امل�سار  اأن ن�ض املادة )47( من قانون العمل  احلقوق االأخرى » فال ريب فى 
اإليه وا�سح وقاطع و�سريح ، فى اأن م�ستحقات العامل – فى احلاالت الثالث 
التى حددها الن�ض – هى من احلقوق املمتازة التى ت�سبق اأي حقوق اأخرى ، 
ولو كانت ممتازة ، وال ريب ، من ناحية اأخرى، فى اأن هذا الن�ض يت�سمن حكما 
خا�سا ، باعتبار خ�سو�سية احلالة املقررة ب�ساأنها وهى حالة وفاة �ساحب العمل 

اأو حل اأو ت�سفية الن�ساأة ، ومن ثم فهو حكم خا�ض مقيد بهذه احلالة.

والر�سوم وغريها من  ال�سرائب  املادة )3( من نظام حت�سيل  وتن�ض 
املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز االإداري للدولة ، ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
هذا  من   )2( املادة  فى  عليها  املن�سو�ض  املبالغ  :«تعترب  اأنه  94/32على  رقم 
العامة حقوقا ممتازة ت�ستوفى  امل�ستحقة للخزانة  املبالغ  النظام وغريها من 
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– حتت  – من منقوالت وعقارات  من جميع االأموال اململوكة للمدينني بها 
اأية يد كانت وباالأولوية على ما عداها من الديون االأخرى ولو كانت ممتازة اأو 

م�سمونة برهن – مهما كان تاريخ قيده – عدا امل�سروفات الق�سائية .

وتثبت حقوق االمتياز العقارية ال�سامنة للمبالغ املن�سو�ض عليها فى 
الفقرة ال�سابقة دون حاجة لل�سهر ويتقدم االمتياز ال�سامن لهذه املبالغ على 

حقوق االمتياز العامة«.
والبني اأن هذا الن�ض يت�سمن حكما خا�سا مطلقا ، غري مقيد بحالة اأو 
حاالت حمددة واملقرر فقها وق�ساء اأن حمل االإلغاء ال�سمني اأن يكون الت�سريع 
اجلديد مت�سمنا حكما عاما يناق�ض حكما عاما �سابقا ، اأو حكما خا�سا يناق�ض 
كان  واإذا   ، القدمي  اجلديد  ين�سخ  احلالتني  هاتني  ففي   ، �سابقا  خا�سا  حكما 
اجلديد حكما خا�سا يناق�ض حكما عاما �سابقا يعترب اجلديد نا�سخا للقدمي 

بالن�سبة اإىل احلالة اخلا�سة التي ن�ض عليها فقط .
اأو كان اجلديد  اإذا كان اجلديد حكما عاما والقدمي حكما خا�سا  اأما 
حكما خا�سا مطلقا والقدمي حكما خا�سا مقيدا فاإنه يعمل باجلديد على اأنه 
القاعدة العامة ، ويبقى العمل بالقدمي على حاله ، ولكنه يعترب ا�ستثناء ، الأن 
الن�ض العام اأو اخلا�ض املطلق ال ميكن اأن يلغى الن�ض اخلا�ض املقيد ال�سابق 

اإلغاء �سمنيا ، والبد فى اإلغائه من الن�ض على ذلك �سراحة .

فاإنه ولئن كان ن�ض   ، املعرو�سة  بيانه على احلالة  �سبق  وبتطبيق ما 
املادة )3( من نظام حت�سيل ال�سرائب والر�سوم الحقا فى �سدوره لن�ض املادة 
)47( من قانون العمل ، اإال اأنه باعتباره حكما خا�سا مطلقا فاإنه يعمل به على 
اأنه القاعدة العامة ، ويبقى العمل بن�ض املادة )47( على حاله باعتباره ا�ستثناء 

منها .

ومقت�سى ذلك والزمه اأن م�ستحقات العمال املن�سو�ض عليها فى املادة 
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)47( من قانون العمل تظل – فى حالة ت�سفية املن�ساأة – حمتفظة باأولويتها 
وامل�سروفات  بل   ، ال�سريبة  دين  ومنها   ، الديون  من  غريها  على  املطلقة 

الق�سائية.

اأما بالن�سبة اإىل اأتعاب امل�سفى فاإنه مل ياأت ن�ض بامتيازها ، بح�سبانها 
– طبقا ملا تن�ض عليه املادة )34( من قانون ال�سركات التجارية – تدفع له من 

اأموال ال�سركة اجلاري ت�سفيتها .

وبالبناء على ما تقدم انتهى الراأي اإىل االآتي :

اأوال : اأ�سبقية امتياز م�ستحقات العمال املن�سو�ض عليها فى املادة )47( 
من قانون العمل على امتياز دين �سريبة الدخل امل�ستحق على �سركة.........، 

اجلاري ت�سفيتها.

ثانيا : اأن اأتعاب امل�سفى تدفع له من اأموال ال�سركة اجلاري ت�سفيتها .

     فتوى رقم ) و �ص ق /م و /2003/57/1/20م بتاريخ 2003/1/13م ( 

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

فتوى المادة رقم )50(

 الفتوى الأوىل :

التعاقدية  االلتزامات  ب�ساأن  وق�ساء  فقها  عليها  امل�ستقر  القاعدة   
تق�سي باأن العقد �سريعة املتعاقدين فال يجوز نق�سه اأو تعديله اإال مبوافقة 
الطرفني اأو لالأ�سباب التي يقررها القانون، تلك القاعدة التي من مقت�ساها 
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وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�ستمل عليه وبطريقة تتفق ومبداأ ح�سن النية يف 
تنفيذ االلتزامات التعاقدية .

اأن  على  التمهيد  يف  ين�ض  اإليه  امل�سار  التغيريي  االأمر  اأن   وحيث   
الهيئة........ طلبت من املقاول تنفيذ اأعمال اإ�سافية وفقاً للملحق )اأ( من هذا 
االأمر التغيريي والتي قبل املقاول القيام بها مبوجب �سروط وبنود االتفاقية 

االأ�سل املوقعة بينهما بتاريخ 21 من دي�سمرب 2008م.

اأن هذا االأمر يهدف  وين�ض البند )2( من ذات االأمر التغيريي على   
اإىل:

متديد فرتة �سريان االتفاقية .أ ))

 )ب( تعديل كلفة االتفاقية نظرا للقرار الوزاري بتعديل رواتب العمانيني 
لفرتة  االتفاقية  قيمة  زيادة  اإىل  باالإ�سافة  اخلا�ض  بالقطاع  العاملني 

التمديد امل�سار اإليها .

  ووفقا للبند )2( من امللحق )اأ( لالأمر التغيريي امل�سار اإليه فاإن كلفة 
ومائة  األف  وثمانون  وت�سعة  ت�سعمائة  هو)989.143.770(  التغيريي  االأمر 
النحو  على  مق�سمة  بي�سة  و�سبعون  و�سبعمائة  عماين  ريال  واأربعون  وثالثة 

التايل :

)774.530.670( �سبعمائة واأربعة و�سبعون األف وخم�سمائة وثالثون أ ))
ريال عماين و�ستمائة و�سبعون بي�سة مقابل متديد فرتة االتفاقية .

ع�سر أ )) وثالثة  و�ستمائة  األف  ع�سر  واأربعة  مائتان   )214.613.100(
عن  الناجتة  االإ�سافية  التكلفة  مقابل  بي�سة  ومائة  عماين  ريال 
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تعديل رواتب املوظفني العمانيني .

هو  ما  با�ستثناء  اأنه  على  االأ�سل  االتفاقية  من   )2.34( املادة  وتن�ض   
من�سو�ض عليه يف املادة )2.49(، ال ينبغي اإدخال اأي تعديل على كلفة االتفاقية 
نتيجة حدوث زيادة اأو نق�سان على تكاليف العمال اأو املواد اأو اأي ظروف اأخرى 

التي من �ساأنها التاأثري على تكلفة تنفيذ االتفاقية من قبل املقاول .

وتن�ض املادة )2.49( من ذات االتفاقية على جواز تطبيق اأي تعديالت   
يف كلفة االتفاقية على اأ�سا�ض �سايف التكلفة وذلك يف احلاالت االآتية:

التغريات يف االأجور املحددة اأخرياً والبدالت املدفوعة للموظفني أ ))
ب�سلطنة  قانون  �سدور  نتيجة  مبا�سرة  رواتبهم  تاأثرت  الذين 
املقاول  على  ينبغي  حيث  باالتفاقية  العمل  البدء  بعد  عمان 
اأي تعديل جرى  تزويد �ساحب العمل بدليل مف�سل ومقنع عن 
موؤخرا على االأجور املحددة والبدالت املدفوعة وذلك قبل القيام 
اأو خ�سم مثل هذه التغيريات من قبل املقاول ............. بدفع 

)ب(.............

وتن�ض املادة )2.38( من ذات االتفاقية على اأن تخ�سع هذه االتفاقية   
وتف�سر وفقاً للقوانني املعمول بها يف �سلطنة عمان .

وتن�ض املادة )50( من قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم   
ملا  وفقا  لالأجور  االأدنى  احلد  الوزراء  جمل�ض  »ي�سع  اأن  على   2003/35
بذاتها  اأدنى الأجور فئة  اأن ي�سع حدا  وله  االقت�سادية  الظروف  تقت�سيه 
العمل  اأو طبيعة  اأو مهن تقت�سى ظروف  ال�ساغلني لوظائف  العمال  من 

بها هذا التحديد.
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            وي�سدر باحلد االأدنى لالأجور قرار من الوزير.«

وحيث اإنه بتاريخ 2011/2/15م �سدر قرار جمل�ض الوزراء املوقر برفع   
العاملة الوطنية يف القطاع اخلا�ض، وبتاريخ  احلد االأدنى الأجور القوى 
2011/2/19م �سدر قرار وزير القوى العاملة رقم 2011/77 ب�ساأن حتديد 
ون�ض  اخلا�ض،  القطاع  يف  الوطنية  العاملة  القوى  الأجور  االأدنى  احلد 
العاملة  القوى  الأجر  االأدنى  احلد  يكون   « اأن  على  منه  االأوىل  املادة  يف 
النحو  �سهريا موزعة على  ريال عماين  القطاع اخلا�ض )200( مائتي  يف 
االأعمال  اأ�سحاب  اأنه على  الثانية منه على  املادة  .......«، ون�ض يف  االآتي 
رفع االأجر االأ�سا�ض للقوى العاملة الوطنية وفقا للمادة االأوىل من هذا 
منهم  للموجودين  امل�ستحقة  العالوات  مبقدار  االإخالل  عدم  مع  القرار 
على راأ�ض العمل قبل �سدوره«، ون�ض يف املادة اخلام�سة منه على اأن » ين�سر 
هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية، ويعمل به اعتباراً من االأول من مار�ض 

2011م« . 

كما تن�ض املادة )2.54( من ذات االتفاقية على اأن ل�ساحب العمل احلق 
يف متديد فرتة االتفاقية لفرتة ق�سوى اثنتي ع�سر)12( �سهر بنف�ض اأ�سعار 
العمل  �ساحب  على  يجب  التمديد  حالة  ويف  االتفاقية،  و�سروط  وبنود 

اإخطار املقاول قبل �ستني )60( يوم من اإكمال االتفاقية.

ووفقاً للمادة )42( من قانون املناق�سات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين   
اأو  بالزيادة  تغيريية  اأوامر  اإ�سدار  املعنية  للجهات  »يجوز   2008/36 رقم 
النق�سان يف مدة اأو قيمة اأو نوع اأو كميات اأو موا�سفات االأ�سناف اأو االأعمال 
 ............ العقد  �سريان  فرتة  خالل  وذلك  العقد  حمل  اخلدمات  اأو 
وافق  التي  االأ�سعار  نف�ض  هي  التغيريية  االأوامر  اأ�سعار  تكون  اأن  �سريطة 
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عليها املجل�ض«.

االتفاقية  �سورة  على  االطالع  من  الثابت  كان  وملا  تقدم  ما  هدي  وعلى 
املربمة بني الهيئة العامة ............. وال�سركة ............. فاإن اإرادتيهما 
التقتا على تنفيذ االأعمال املتعاقد عليها وفقاً لالأ�سعار الواردة باالتفاقية 
اإال اأنه مت االتفاق �سراحة على جواز تعديل هذه االأ�سعار لتغطية اأي زيادة 
قد تطراأ على �سلم االأجور والعالوات وفقاً لقرار وزاري باالإ�سافة اإىل منح 
الهيئة ............... احلق يف متديد فرتة االتفاقية بنف�ض االأ�سعار التي 

مت االتفاق عليها .

العقد  اأن  وق�ساء  فقها  عليها  امل�ستقر  القاعدة  وكانت  ذلك  كان  وملا   
يف  العمانيني  املوظفني  رواتب  زيادة  فاإن  ثم  فمن  املتعاقدين،  �سريعة 
القانون  وحكم  �سحيح  مع  متفقا  جاء  اإليها  امل�سار  املياه  حتلية  حمطات 
بنف�ض  االتفاقية  فرتة  متديد  يف   .......... الهيئة  اأحقية  اإىل  باالإ�سافة 

االأ�سعار الواردة يف االتفاقية االأ�سل .

باتفاقية  العاملني  املوظفني  رواتب  زيادة  جواز  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
الت�سغيل وال�سيانة امل�سار اإليها واإىل اأحقية الهيئة يف متديد فرتة االتفاقية 
�سريطة االلتزام بنف�ض االأ�سعار التي مت االتفاق عليها يف االتفاقية االأ�سل، 

وذلك ح�سبما ورد باالأ�سباب. 

فتوى رقم و �ص ق/3/58/ب/2012/698/2 بتاريخ2012/4/17

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

الفتوى الثانية :
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اإفتاء وزارة ال�سوؤون القانونية قد اطرد على اأنه من غري اجلائز قانونا 
بالتطبيق  القانونية  ال�سوؤون  اأبدته  راأي  اأو  فتوى  اأي  يف  النظر  اإعادة  طلب 
مغايرة  قانونية  حجج  اإىل  فقط  ا�ستنادا   ، النافذة  واللوائح  القوانني  الأحكام 
ما  �سحة  حول  اجلدل  واأن   ، اأ�سباب  من  القانونية  ال�سوؤون  راأي  عليه  قام  ملا 
انتهت اإليه ال�سوؤون القانونية ال يكون جائزا وال مقبوال اإال اإذا ا�ستند اإىل وقائع 
اإبداء  عند  القانونية  ال�سوؤون  ب�سر  تكن حتت  مل  ا�ستبانت  اأو  جدت   ، مغايرة 

الراأي، وكان من �ساأنها لو اأنها عر�ست عليها اأن تغري منه. 

وحيث اإن وزارة ........... قد اأرفقت بكتاب طلب اإعادة النظر يف فتوى 
الوزارة رقم و �ض ق/ م و/2011/1965/1/5م بتاريخ 26 من ذي احلجة 1433هـ 
املوافق 22 من نوفمرب2011 م، الر�سالتني املقدمتني من �سركة............. يف 
املناق�ستني رقمي  108و118 /2010م، وذكرت اأنها مل تعلق اأو ترف�ض مطالبة 
ال�سركة يف هاتني الر�سالتني ، فمن ثم فاإنه يتعني اإعادة النظر يف فتوى الوزارة 

امل�سار اإليها  يف �سوء هاتني الر�سالتني.

وحيث اأن البند )ثامنا( يف كل من العقدين املربمني بني ................ 
و�سركة.................... يف املناق�ستني رقمي  108و118 /2010م ، ين�ض على اأن 
» يلتزم الطرف الثاين بتعيني العمال العمانيني براتب �سهري ال يقل عن احلد 
االأدنى لرواتب العمانيني الذي حتدده وزارة القوى العاملة ، كما اأنه �سيكون 

م�سوؤواًل وحده اأمام هذه الوزارة يف حالة خمالفة قوانينها.................«.

وين�ض البند )اخلام�ض ع�سر( من ذات العقد على اأن » يكون الطرف 
الثاين م�سوؤوال وحده عن �سداد اأجور وم�ستحقات العمال االأخرى وا�سرتاكات 

التاأمني طبقا لقانون العمل والتاأمينات االجتماعية ...............«.
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وين�ض البند )ال�سابع والع�سرون( من ذات العقد على اأن » يخ�سع هذا 
العقد لكافة النظم والقوانني واللوائح املعمول بها يف ال�سلطنة وكذا ل�سروط 
وثائق العقد املوحد خلدمات نظافة املباين احلكومية ب�سلطنة عمان ال�سادر 

من وزارة املالية والذي يقر الطرف الثاين باأنه على علم تام ب�سروطه ».

وتن�ض املادة )50( من قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
2003/35 على اأن »ي�سع جمل�ض الوزراء احلد االأدنى لالأجور وفقا ملا تقت�سيه 
العمال  من  بذاتها  فئة  الأجور  اأدنى  حدا  ي�سع  اأن  وله  االقت�سادية  الظروف 
ال�ساغلني لوظائف اأو مهن تقت�سي ظروف اأو طبيعة العمل بها هذا التحديد.

وي�سدر باحلد االأدنى لالأجور قرار من الوزير.«

املباين  نظافة  خلدمات  املوحد  العقد  منوذج  من   )1( املادة  وتن�ض 
املمار�سة /  املناق�سة /  ال�سابق وم�ستندات  التمهيد  اأن« يعترب  احلكومية على 
اأمر االإ�سناد املبا�سر رقم .....  / ........   و�سروط العطاء والعر�ض املقدم من 
الطرف الثاين ور�سالة قبول العطاء وامللحق املرافق لهذا العقد جزءا ال يتجزاأ 

من هذا العقد ». 

العاملة رقم  القوى  بتاريخ 2011/2/19م �سدر قرار وزير  اإنه  وحيث 
2011/77 ب�ساأن حتديد احلد االأدنى الأجور القوى العاملة الوطنية يف القطاع 

اخلا�ض ، ون�ض يف املادة االأوىل منه على اأن 

القطاع اخلا�ض )200(  العاملة يف  القوى  االأدنى الأجر  يكون احلد   «
مائتي ريال عماين �سهرياً موزعة على النحو االآتي ............«، ون�ض يف املادة 
العاملة  للقوى  االأ�سا�سي  االأجر  رفع  االأعمال  اأ�سحاب  »على  اأن  منه  الثانية 
الوطنية وفقا للمادة االأوىل من هذا القرار مع عدم االإخالل مبقدار العالوات 
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املادة  يف  ون�ض  �سدوره«،  قبل  العمل  راأ�ض  على  منهم  للموجودين  امل�ستحقة 
به  ويعمل   ، الر�سمية  اجلريدة  يف  القرار  هذا  ين�سر   « اأن  على  منه  اخلام�سة 

اعتباراً من االأول من مار�ض 2011م ».

االلتزامات  ب�ساأن  وق�ساء  فقها  عليها  امل�ستقر  القاعدة  اإن  وحيث 
تعديله  اأو  نق�سه  يجوز  فال  املتعاقدين  �سريعة  العقد  باأن  تق�سي  التعاقدية 
التي  القاعدة  تلك  القانون،  يقررها  التي  لالأ�سباب  اأو  الطرفني  اإال مبوافقة 
من مقت�ساها وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�ستمل عليه وبطريقة تتفق ومبداأ 

ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية.

�سور  على  مناالطالع  الثابت  كان  وملا  تقدم  ما  وبتطبيق  اإنه  وحيث 
عليها  اأر�سيت  التي  النظافة  و�سركات   .............. وزارة  بني  املربمة  العقود 
اأنها قد جاءت خلوا من ثمة  اأرقام 108 و118 و137 و138 /2010م،  املناق�سات 
ن�ض يخول اأي من هذه ال�سركات احلق يف زيادة قيمة العقد يف حالة �سدور اأي 
ت�سريعات توؤثر على �سلم الرواتب واالأجور، كما خال اأي�سا منوذج العقد املوحد 
اأن  ، ف�سال عن  الن�ض على هذا احلق  املباين احلكومية من  خلدمات نظافة 
هذه ال�سركات مل ترفق بعطاءاتها اأي �سروط تخولها احلق يف التعوي�ض عن 
اأنه باالطالع على �سورة العقدين املوقعني مع �سركة عمان  اإال  تلك الزيادة، 
املناق�ستني رقمي 108  اأرفقت بعطائها يف كل من  اأنها  �سابورجي للبناء تبني 
و2010/118م ر�سالة تفيد اأحقيتها يف التعوي�ض عن االرتفاع يف تكاليف االأدوات 
والعمال ...... ... نتيجة للقوانني واللوائح اجلديدة من قبل الوزارات اأو اأي 
تعليمات �سادرة من قبل وزارة القوى العاملة، فمن ثم فاإن هذا ال�سرط يعد 
العاملة  القوى  وزير  وكان  ذلك  كان  ملا   ، العقدين  يتجزاأ من هذين  ال  جزءاً 
قد اأ�سدر القرار رقم 2011/77م مت�سمنا زيادة اأجور القوى العاملة الوطنية 
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اعتبارا من 2011/3/1م، وكان امل�ستقر عليه اأن العقد �سريعة املتعاقدين، فمن 
القوى  اأجور  زيادة  عن  التعوي�ض  ت�ستحق   .................. �سركة  فاإن  ثم 
العاملة الوطنية املرتتبة على �سدور قرار وزير القوى العاملة امل�سار اإليه ، اأما 
باقي ال�سركات فاإنها ال ت�ستحق هذه الزيادة ، وتغدو طلباتها غري قائمة على 
�سند من الواقع اأو القانون ، وبالتايل فاإن وزارة..........واحلال كذلك ، تكون 

غري ملزمة باأكرث مما ورد يف العقود املربمة بينها وبني هذه ال�سركات. 

لذلك انتهى الراأي اإىل اأحقية �سركة............ يف التعوي�ض عن زيادة 
رقم  العاملة  القوى  وزير  قرار  �سدور  على  املرتتبة  العمانيني  العمال  اأجور 
2011/77، وعدم اأحقية باقي ال�سركات يف هذه الزيادة ، وذلك على النحو املبني 

باالأ�سباب. 

فتوى رقم )و �ص ق /م و / 5 / 1 / 2012/482( بتاريخ 2012/3/13م

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





قانـــون
 الخدمة المدنية

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120
والقانون امللغي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/8





المبادئ الصادرة عن أحكام 
محكمة القضاء اإلداري

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

من قانون الخدمة المدنية ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 80/8

تعريف الموظف العام – مناط اخت�سا�ص المحكمة بمنازعات الموظفين 
العموميين.

ال�سادر  االإداري  الق�ساء  حمكمة  قانون  من   )6( املادة  لن�ض  طبقا 
الق�ساء  حمكمة  اخت�سا�ض  مناط  فاإن   )99/91( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 
العام  املوظف  �سفة  ثبوت  هو  العموميني  املوظفني  منازعات  بنظر  االإداري 
لهم – املوظفون العموميون هم املوظفون وامل�ستخدمون والعمال ال�ساغلون 
لوظائف دائمة باجلهاز االإداري للدولة والذين يتقا�سون اأجورهم من اخلزانة 
العامة – اأ�سا�ض ذلك – املادتان )2( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم )80/8( و )7/اأ( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة 

ملوظفي احلكومة العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )86/26( .

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في الدعوى البتدائية رقم1ل�سنة1ق 
جل�سة2001/4/30 �ص83(

------------------------------------------
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المادة )2( من قانون الخدمة المدنية ال�سادر

 بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 80/8

تعريف راتب الموظف - نقل - الحتفاظ بالراتب الأ�سا�سي.

الراتب  باأنه  الراتب  عرفت  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )2( املادة 
االأ�سا�سي املقرر للدرجة م�ساف اإليه العالوات الدورية واال�ستثنائية ، كما اأن 
املادة )70( من الالئحة التنفيذية للقانون بينت اأنه عند نقل موظف من وحدة 
هذين  مفاد   - وراتبه  درجته  بذات  ينقل  للدولة  االإداري  باجلهاز  اأخرى  اإىل 
الن�سيني - اأن االأ�سل يف النقل اأن يتم بذات الدرجة والراتب واأن املق�سود هنا 
الراتب هو الراتب االأ�سا�سي واحلكمة من ذلك اأواًل : اأاّل ي�سار املوظف بنقله ، 
ثانياً اأن الراتب االأ�سا�سي كقاعدة يجب اأاّل مي�ض ويبقى كما هو ، وال يثري اأي 
م�سكلة يف التطبيق با�ستمراره �سواء نقل املوظف من جهة تطبق نظام اخلدمة 
املدنية اأوال تطبقه اإىل جهة تطبق هذا النظام - نقل املدعية من وزارة الدفاع 
اإىل وزارة ال�سحة براتب اأ�سا�سي اأقل من ال�سابق يعد خمالفاً الأحكام القانون 
كانت  الذي  االأ�سا�سي  راتبها  تقا�سي  يف  املدعية  باأحقية  احلكم   - ذلك  اأثر   -

تتقا�ساه قبل النقل .

 )حكم محكمة الق�ساء الإداري في الدعوى البتدائية رقم 97 ل�سنة 3 ق 
بجل�سة 2004/4/5م،�ص 597و598(

------------------------------------------
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المادة )2(

طلب وقف تنفيذ قرار اداري – ميعاد الف�سل فيه ميعاد تنظيمى :

ومن حيث اإن مفاد هذا الن�ض اأن القانون حدد مدد االإجازة املر�سية 
واجلهة املخت�سة مبنحها وهي وزارة ال�سحة وامل�ست�سفيات احلكومية ح�سبما 
ن�ست على ذلك املادة )2( من قانون اخلدمة املدنية ، كما حدد القانون مقدار 
الراتب الذي مينح للموظف يف حالة املر�ض ، فن�ض على اأن تكون ال�ستة اأ�سهر 
االأوىل براتب كامل والثانية بثالثة اأرباع الراتب مع البدالت كاملة ، وذلك كل 
خم�ض �سنوات ، اإال اإذا كان املر�ض ناجتاً عن اإ�سابة عمل فيمنح املوظف راتب 
كامل ودون التقيد مبدة اخلم�ض �سنوات . على اأنه يف حال انتهاء ال�ستة اأ�سهر 
الثانية دون �سفاء املوظف يتم عر�سه على اجلهة الطبية املخت�سة لتقرر اإما 
�سحياً  لياقته  عدم  تقرير  اأو  ال�سحية  وحالته  يتنا�سب  اإليه  اآخر  عمل  اإ�سناد 

للعمل مبا من �ساأنه اإنهاء خدمته . 

ومن حيث اإنه عما جاء باأ�سباب ا�ستئناف الوزارة من اأن اللجنة الطبية 
وهي  املقررة قانوناً  املر�سية  االإجازات  امل�ستاأنف �سدها  كان يتعني عليها منح 
وذلك   ، البدالت  وكامل  الراتب  اأرباع  بثالث  واأخرى  كامل  براتب  اأ�سهر  �ستة 
قبل تقريرها عدم �سالحيتها للعمل احلايل وتغيري مهامها الوظيفية بحيث 
ال تتعار�ض مع حالتها ال�سحية ، فاإنه ملا كان الثابت اأن جهة االإدارة هي التي 
قامت باإحالة امل�ستاأنف �سدها اإىل اللجنة الطبية ، ومل حتلها اإىل اجلهة الطبية 
املخت�سة ملنحها االإجازات املر�سية املقررة قانوناً يف حال ثبوت حالتها املر�سية 
، وقد ثبت ذلك من ر�سالة الدكتور رئي�ض اللجنة الطبية املوؤرخة 2007/12/8م 
 “ اإىل رئي�ض ق�سم العظام مب�ست�سفى خولة والتي جاء بها ما ن�سه  واملوجهة 
اأحيلت املذكورة اأعاله للجنة الطبية بغية معرفة ما اإذا كانت �ساحلة للوظيفة 
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اأو العمل احلايل من غريه...”.وهو ما تكون معه جهة االإدارة هي التي قامت 
باإحالة املذكورة اإىل اللجنة الطبية املخت�سة لتقرير مدى �سالحيتها لعملها 
احلايل ، فال يجديها نفعاَ اأن تتذرع بعد ذلك بوجوب منحها اللجنة االإجازات 

املر�سية املقررة قانوناً وا�ستنفادها مدد هذه االإجازة.

تعمل  �سدها  امل�ستاأنف  بكون  تنطق  الدعوى  اأوراق  اإن  حيث  ومن 
فقامت جهة  بالظهر  اآالم  وا�ست�سعرت  1987م  عام  لغة اجنليزية منذ  مدر�سة 
االإدارة باإحالتها للجنة الطبية املخت�سة ، حيث اأحالها رئي�ض اللجنة الطبية 
اإىل رئي�ض ق�سم العظام مب�ست�سفى خولة للك�سف عليها واالإفادة بالنتيجة الذي 
انتهى – يف تقريره – املوؤرخ 2007/12/8م بعد توقيع الك�سف الطبي عليها اإىل 
اأنها : “ غري �ساحلة للعمل احلايل وُيو�سى بتغيري مهامها الوظيفية بحيث 
ال تتعار�ض مع حالتها ال�سحية “ . ومنذ هذا التاريخ وجهة االإدارة تعتذر لعدم 

وجود درجات �ساغرة كان اآخرها يف 2009/2/23م .

ومن حيث اإن ما اأو�ست به اللجنة الطبية ، يخرج عن نطاق ال�سلطة 
التقديرية للوزارة ، وال متلك حيالها اإال اأن تقوم بتنفيذ التو�سية وبال�سوابط 
التي حتقق احلفاظ على �سحة امل�ستاأنف �سدها وعدم تفاقم حالتها املر�سية 
ل�سبب يرجع اإىل العمل ، وترتيباً على ذلك فاإن عدم تنفيذ الوزارة ملا اأو�ست 
به اللجنة الطبية من اإ�سناد عمل اآخر اإىل امل�ستاأنف �سدها – غري التدري�ض 
– يتنا�سب وحالتها ال�سحية يعد خمالفاً للقانون ينتهي بالقرار املطعون فيه 

اإىل عدم ال�سحة .                                                           

ومن حيث اإن احلكم املطعون فيه انتهى اإىل ذات النتيجة فاإنه يكون 
قد �سدر مطابقاً �سحيح حكم القانون ، ويكون الطعن عليه جاء فاقداً �سنده 

واقعاً وقانوناً ، مما يتعني معه احلكم برف�سه .
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) حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم 391 ل�سنة10  ق . �ص 
ال�سادر بجل�سة 2010/11/29 ، مج �سنة 2010-2011 �ص189(

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

المادة )41(

نقل نوعي اإلى وظيفة اأدنى بغير جزاء - عدم �سحة القرار.

الثابت اأن امل�ستاأنف �سده نقل مبوجب القرار املطعون فيه اإىل وظيفة 
االإقليمية  للبلديات  عاماً  كان مديراً  اأن  بعد  والوايف  الكامل  ببلدية  م�ست�سار 
ملنطقة الباطنة )جنوب(، وهذا النقل بال �سك كان اإىل وظيفة لي�ست يف م�ستوى 
الوظيفة التي كان ي�سغلها الأنه �سيكون حتت اإ�سراف مدير بلدية بعد اأن كان 
مديراً عاما ي�سرف على عدد من مديري البلديات، ف�ساًل عن اأن وظيفة اإداري 
اآخر، لذلك يكون القرار املطعون فيه قد �سدر خمالفاً الأحكام املادة )41( من 
قانون اخلدمة املدنية والهيكل التنظيمي للوزارة امل�سار اإليها - اأثر ذلك - عدم 

�سحة القرار .

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئنافين رقمي2 و4ل�سنة 4 ق.�ص 
بجل�سته 2004/3/27م �ص 285(

------------------------------------------
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المادة )49(

اأثر ح�سول الموظف على تقريرين بدرجة �سعيف - �سوابط الف�سل من 
الخدمة.

طبقاً للمادة )49( من قانون اخلدمة املدنية فاإن تقرير االأداء الوظيفي 
ال�سادر مبرتبة �سعيف ال يكون نهائياً اإال بعد اإخطار املوظف به وانق�ساء مدة 
ال�سهر املقررة لرئي�ض الوحدة للبت يف تظلمه يف حالة التظلم من التقرير اأو 
انق�ساء مدة �سهر من تاريخ اإخطار املوظف بالتقرير يف حالة عدم التظلم منه 
- كذلك اأو�سح القانون يف املادة )50( منه بوجوب اتخاذ اإجراءات معينة قبل 
املوظف الذي يح�سل على تقريرين �سنويني متتاليني نهائيني بدرجة �سعيف 
�سوؤون  جلنة  على  لعر�سها  �ساأنه  يف  مذكرة  املوظفني  �سوؤون  وحدة  تعد  باأن 
املوظفني لتقرير ما اإذا كان ميكن نقله اإىل وظيفة اأخرى اأو اقرتاح ف�سله من 
الوظيفة، وجعل االأولوية يف جدول اأعمال اللجنة للنظر يف اأمر نقل املوظف 
والوثوب  تخطيها  قانونا  ي�سوغ  ال  مرحلة  فهي   ، اأخرى  وظيفة  اإىل  املذكور 
اأن تك�سف حما�سر اللجنة عن جدية  اأمر الف�سل، ولذلك يجب  مبا�سرة اإىل 
عر�ض اأمر النقل وجدية مناق�سته واالأ�سباب التي دعتها اإىل تركه واالنتقال اإىل 
اقرتاح الف�سل، ثم  ترفع االأوراق اإىل رئي�ض الوحدة لالعتماد، فاالخت�سا�ض 
بالف�سل هنا لرئي�ض الوحدة - �سدور قرار اعتماد التقرير من اللجنة ولي�ض 
من رئي�ض الوحدة بحجة تفوي�ض االأخري لرئي�ض اللجنة ومدير دائرة �سوؤون 
املوظفني لذلك ال ي�ستقيم وقرار التفوي�ض الذي اقت�سر على �سريحة اأخرى 
من املوظفني دون امل�ستاأنف �سده، عالوة على اأن مدير دائرة ال�سوؤون املوظفني 
لي�ض رئي�ساً للجنة ومل يعتمد التقرير كما اأنه جمرد ع�سو، مما ال يجوز معه 
اأ�ساًل تفوي�سه ولو جزئياً باعتماد اأعمال اللجنة لعدم جواز تفوي�ض املروؤ�ض 
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اأعمال الرئي�ض - �سدور قرار الف�سل من اخلدمة  من قبل جلنة  يف اعتماد 
املادة )50( �سالفة الذكر  �سوؤون املوظفني ولي�ض رئي�ض الوحدة يتنافى ون�ض 
- اعتماد رئي�ض الوحدة لذلك القرار واإن �سحح عيب عدم االخت�سا�ض اإال اأنه 
عليه وال  ال�سابقني  والتقريرين  االأخري  االأداء  تقرير  اعتماد  قرار  ي�سحح  ال 
العيوب االأخرى التي �سابت قرار الف�سل كعدم اإخطار املوظف بالتقرير الذي 
عولت عليه اللجنة قبل الف�سل من اخلدمة، ولكون التقريرين ال�سابقني مل 
يعدى كما تطلب القانون باأن يبداأن من اأول يناير وينتهيان يف اآخر دي�سمرب 
اأول  االأداء الوظيفي ببدئهما يف  من كل عام واإمنا خالفا مبداأ �سنوية تقرير 
2000/9/1م  بني  الواقعة  الفرتة  اأن  كما  دي�سمرب،  اأخر  يف  وانتهائهما  اأكتوبر 
وحتى 2000/9/31م مل تر�سد يف اأي تقرير من تقارير االأداء الوظيفي ال �سيما 
متتاليني  �سنويني  تقريرين  وجود  عدم   - ذلك  مفاد   - االأخري  قبل  التقرير 
مبرتبة �سعيف وبطالن تقارير االأداء الوظيفي الثالثة امل�ستند اإليها يف قرار 

الف�سل - اأثر ذلك - عدم �سحة قرار الف�سل من اخلدمة .

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم 30 ل�سنة 3 ق.�ص بجل�سته 
2004/3/20م �ص 261  

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

المادة )58( من القانون 80/8

اإجازة مر�سية – المادتان )58( من قانون الخدمة المدنية و )136( من 
لئحته التنفيذية – عالج في عيادة خا�سة .

 طبقا لن�ض املادة )58( من قانون اخلدمة املدنية ي�ستحق املوظف يف 
الواحدة  املرة  اأيام يف  �سبعة  تزيد عن  ملدة ال  كامل  براتب  اأجازة  املر�ض  حالة 



- 86 -

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

– يكون الك�سف الطبي والعالج مبعرفة امل�ست�سفيات وامل�ستو�سفات احلكومية 
وعلى املوظف الذي مير�ض اأن يخطر جهة عمله واأن يتوجه الأقرب م�ست�سفى 
تقبل   ، ذلك  حالته  اقت�ست  اإذا  املر�سية  احلكومية  االإجازة  ومنحه  لعالجه 
اأيام  ثالثة  يتجاوز  ال  مبا  اخلا�سة  العيادات  تقدرها  التي  الطبية  االإجازة 
–  اأ�سا�ض ذلك – ن�ض املادة )136( من  وب�سرط اعتمادها من ال�سلطة الطبية 
الالئحة التنفيذية للقانون امل�سار اإليه – مناط ذلك - عدم توافر ال�سروط 
اعتماد  بعدم  قبله  االإدارية  اجلهة  قرار  معه  يكون  املدعي  حالة  يف  املتقدمة 
اأيام  اإال يف حدود ثالثة  اخلا�ض  امل�ست�سفى  له من  املمنوحة  املر�سية  االإجازة 

فقط تطبيقا �سحيحا حلكم القانون .

)حكم محكمة الق�ساء الإداري الدائرة البتدائية في الدعوى رقم 18 ل�سنة 1 
ق ، جل�سة 1 /1/ 2002 ، �ص165(

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

المادة )84( 

من قانون الخدمة المدنية ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم )80/8( والمادة 
)210( من الالئحة التنفيذية للقانون المذكور:

اإجراءات و�سروط ا�ستقالة موظف عام – اأثر قبولها بعد العدول عنها 
. املحكمة  – اخت�سا�ض  التاأديبي  الطريق  بغري  – ف�سل 

باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )84( املادة  اأحكام  مفاد 
ال�سلطاين رقم )80/8( واملادة )210( من الالئحة التنفيذية للقانون املذكور 
اأن للموظف حرية ترك اخلدمة  ال�سلطاين رقم )84/52(  ال�سادرة باملر�سوم 
بتقدمي ا�ستقالة على اأن يكون ذلك بطلب مكتوب وغري م�سروط و�سادر عن 
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طلب  يقدم  واأن  اخلدمة  انتهاء  تاريخ  بالطلب  حمددا  يكون  واأن  حرة  اإرادة 
اال�ستقالة قبل هذا التاريخ مبدة ال تقل عن ثالثني يوما واأن يظل هذا الطلب 
اال�ستقالة  طلب  عن  املوظف  – عدول  – تطبيق  القرار  �سدور  حلني  قائما 
بتقدمي طلب �سحبها لدى اجلهة املخت�سة قانونا يحول دون جواز اإنهاء خدمة 
بقبول  فيه  املطعون  االإدارية  اجلهة  قرار   – اال�ستقالة  اأ�سا�ض  على  املوظف 
اال�ستقالة يغدو يف هذه احلالة حقيقته ف�سال بغري الطريق التاأديبي ولي�ض 
قرارا بقبول اال�ستقالة مما يدخل �سمن اخت�سا�ض حمكمة الق�ساء االإداري 
طبقا للبند )2( من املادة )6( من قانون املحكمة – موؤدى ذلك – عدم �سحة 

القرار ملخالفته القانون – تطبيق.

)حكم محكمة الق�ساء الإداري - الدائرة ال�ستئنافية – في ال�ستئناف رقم 2 
ل�سنة 2 ق.�ص ، جل�سة 26 من يناير ل�سنة 2002 ، �ص 24(

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

المادة 84 من القانون والمادة 218 من الالئحة.

تكييف   – ح�سر  حتت  تقع  ال  االأمانة  اأو  بال�سرف  املخلة  اجلرائم 
طبيعة اجلرمية وما اإذا كانت تعترب من اجلرائم املخلة بال�سرف واالأمانة من 

ال�سلطات التقديرية لالإدارة وتخ�سع لرقابة الق�ساء االإداري 

بال�سرف  املخلة  اجلرائم  من  مقابل  بدون  �سيك  اإ�سدار  جرمية   
واالأمانة .

مفاد حكم املادة )84( من قانون اخلدمة املدنية اأنه جعل من احلكم 
على املوظف بعقوبة يف جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة �سببا الإنهاء خدمته 
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املادة )218( من الالئحة التنفيذية ال�سادرة مبر�سوم  اأنه يف �سوء حكم  اإال   ،
�سلطاين – يف �سوء اأن هذه اجلرائم مل حتدد على �سبيل احل�سر يف اأي ت�سريع 
، فاإن املركز القانوين لهذا املوظف ال يتغري تلقائيا مبجرد �سدور حكم �سده 
– مبا لها من �سلطة تقديرية  اأن تتدخل االإدارة  من هذا القبيل واإمنا يلزم 
املخلة  اجلرائم  من  تعترب  كانت  اإذا  ما  وحتديد  اجلرمية  طبيعة  تكييف  يف 
بال�سرف  املخلة  اجلرائم  من  اأنها  قدرت  فاإن   ، عدمه  من  واالأمانة  بال�سرف 
واالأمانة اأ�سدرت قرارها باإنهاء خدمته الرتكابه هذه اجلرمية ، وهي يف هذا 
اإن   – �سلطتها  ا�ستعمال  اأ�ساءت  اإن  االإداري  الق�ساء  لرقابة  تخ�سع  التقدير 
�سوابق الق�ساء االإداري واأجهزة االإفتاء الر�سمية يف �سلطنة عمان ويف خارجها 
اإ�سدار �سيك بدون مقابل من اجلرائم املخلة بال�سرف  اأن جرمية  اإىل  ذهبت 
واالأمانة مل�سا�سها ب�سمعة املوظف وذمته وتاأثريها على الثقة يف اأمانته ونزاهة 
وق�سد  النية  �سوء  توفر  على  يقوم  جنائيا  ق�سدا  تتطلب  اأنها  اإذ  معامالته 
جرائم  مع  اأحلقها  قد  اجلزائي  القانون  اأن  حتى   ، عليه  باملجني  االأ�سرار 
الن�سب واالحتيال واعتربها ، يف املادة )33( ، من اجلرائم ال�سائنة ، واأن احلكم 
على املوظف يف جرمية من هذا القبيل من �ساأنه اأن يوؤثر يف �سالحيته لتويل 

الوظيفة اأو اال�ستمرار فيها .

 )حكم محكمة الق�ساء الدارى فى ال�ستئناف رقم 58 ل�سنة 6 ق . �ص،جل�سة 
2006/11/19م ، مجموعة المكتب الفني فى العام الق�سائي ال�سابع1427 

هـ-1428هـ 2006-2007م �ص 65-64( 

------------------------------------------
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المادة )38(

حريات وحقوق ــ مبداأ الم�ساواة ــ اأ�سا�سه

باملر�سوم  ال�سادر  للدولة  االأ�سا�سي  النظام  من   )17( املادة  اإن  وحيث 
ال�سلطاين رقم )96/101( تن�ض على اأنه: » املواطنون جميعهم �سوا�سية اأمام 

القانون وهم مت�ساوون يف احلقوق والواجبات العامة ...« . 

باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )38( املادة  اإن  حيث 
ال�سلطاين رقم )2004/120( تن�ض على اأنه : » يجوز بقرار من رئي�ض الوحدة 
اأو  بحوثاً  اأو  ممتازة  خدمات  يقدم  الذي  للموظف  ت�سجيعية  مكافاآت  منح 
توفري  اأو  االأداء  كفاءة  رفع  اأو  العمل  طرق  حت�سني  على  ت�ساعد  اقرتاحات 

النفقات طبقاً لالأو�ساع وال�سروط التي حتددها الالئحة » .

باإ�سدار   )84/52( رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من   )65( املادة  تن�ض  كما 
املكافاأة  منح  يكون   «  : اأن  على  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة 
يقدم  الذي  للموظف  القانون  من   )38( املادة  الأحكام  تطبيقاً  الت�سجيعية 
طرق  حت�سني  على  ت�ساعد  اقرتاحات  اأو  بحوثاً  اأو  اأعمااًل  اأو  ممتازة  خدمات 
العمل ورفع كفاءة االأداء طبقاً لل�سروط االآتية : )اأ( – اأن ي�سدر بها قرار من 
رئي�ض الوحدة . )ب( – اأن يكون مبوازنة اجلهة اعتماد مايل ي�سمح بال�سرف 
الواحدة.  املالية  ال�سنة  اأربع مرات خالل  اأكرث من  اأال ت�سرف للموظف  . ج- 
اأال يزيد مقدار املكافاأة عن )100%( من الراتب االأ�سا�ض ال�سهري يف املرة  د- 

الواحدة » .

النظام  كفله  الذي  امل�ساواة  مبداأ  اأن  تقدم  مما  امل�ستفاد  اإن  وحيث 
التي  التمييز  �سور  مواجهة  يف  واحلريات  للحقوق  �سوناً  للدولة  االأ�سا�سي 
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تتمثل يف كل تفرقة اأو تقييد اأو تف�سيل اأو ا�ستبعاد ب�سورة حتكمية من احلقوق 
اأ�سل  باإنكار  �سواء  القانون  اأو  للدولة  االأ�سا�سي  النظام  كفلها  التي  واحلريات 
وجودها اأو تعطيل اأو انتقا�ض اآثارها مبا يحول دون مبا�سرتها على قدم من 
امل�ساواة الكاملة بني ذوي املراكز القانونية املتماثلة وترتيباً على ذلك فاإنه اإذا 
ما قررت اجلهة االإدارية منح بع�ض املوظفني مكافاأة ت�سجيعية لقيامهم باأداء 
باأداء  التي كلفوا بها فاإنه يجب عليها منح كل املوظفني الذي قاموا  املهمات 
نف�ض املهمات للمكافاأة الت�سجيعية وبذات الن�سبة املمنوحة الأقرانهم املتماثلني 
معهم يف املركز القانوين والوظيفي واإال اعترب قرارها منطوياً على متييز يف 

املعاملة بينهم باملخالفة الأحكام القانون.

املاثلة وملا كان البني  املنازعة  اإنه بتطبيق ما تقدم على وقائع  وحيث 
من االأوراق اأن وزير الرتبية والتعليم قد اأ�سدر بتاريخ 2009/8/26 القرار رقم 
)2009/232( بت�سكيل جلنة رئي�سية وفرق عمل مبحافظات ال�سلطنة ومناطقها 
لالإ�سراف على تطبيق التو�سيات واالإجراءات الالزمة لتفعيل الدور التوعوي 
العام  املدير  قرار  �سدر   2010/2/6 وبتاريخ   )H1N1( وباء ِ مع  للتعامل 
للمديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة ظفار رقم )2010/10( بت�سكيل 
فريق م�ساعد لفريق التوعية ال�سحي ملر�ض ِ)H1N1( وقد ت�سمن ت�سكيل 
هذا الفريق امل�ستاأنف �سده عامر بن �سعيد بن علي اليافعي ع�سو الدرا�سات 

واملتابعة باملديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة ظفار . 

وحيث اإنه وبتاريخ 2010/4/15م اأ�سدر وزير الرتبية والتعليم القرار 
على  للم�سرفني  ت�سجيعية  مكافاأة  �سرف  مقرراً   )2010/114( رقم  الوزاري 
التوعية من وباء ِ)H1N1( العاملني بديوان الوزارة بالقيمة املحددة قرين 
ا�سم كل منهم بالقرار املذكور دون اأن يتم �سرف هذه املكافاأة للم�سرفني على ذات 
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املهمة من العاملني باالإدارات التعليمة باملحافظات االأخرى رغم قيامهم بذات 
العمل االأمر الذي ميثل متييزاً بني ذوي املراكز القانونية املتماثلة باملخالفة 
اجلهة  على  معه  يتعني  كان  الذي  االأمر  وللقانون  للدولة  االأ�سا�سي  للنظام 
الت�سجيعية  املكافاأة  ب�سرف  تقوم  اأن  امل�ساواة  ملبداأ  واإعمااًل  امل�ستاأنفة  االإدارية 
وفقاً  امل�سرفني  لنظرائه من  التي مت �سرفها  املكافاأة  بذات مقدار  للم�ستاأنف 

لقرار وزير الرتبية والتعليم رقم )2010/114( بتاريخ 2010/4/15م .

وحيث اإن حم�سلة احلكم املاثل تتالقى مع النتيجة التي انتهى اإليها 
احلكم املطعون فيه باإلزام اجلهة االإدارية ب�سرف املكافاأة مو�سوع الدعوى اإال 
امل�ستاأنف  اأنها تختلف معه يف مقدارها االأمر الذي يتعني معه تعديل احلكم 
ليكون باإلزام اجلهة االإدارية امل�ستاأنفة ب�سرف املكافاأة الت�سجيعية للم�ستاأنف 
بذات مقدار �سرفها لنظرائه من امل�سرفني وفقاً لقرار وزير الرتبية والتعليم 

رقم )2010/114( بتاريخ 2010/4/15م. 

)حكم محكمة الق�ساء الإدارى فى الإ�ستئناف رقم 81 ل�سنة )12( ق.�ص 
ال�سادر بجل�سة 2012/3/19م ، مج 2012/2011 �ص 335(

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

المادة )22( 

من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ال�سادرة بالمر�سوم ال�سلطاني 
رقم )84/52(:

اإحالة موظف اإىل التقاعد القانونى - االعتداد ب�سهادة الت�سنني حال 
خلو ملف اخلدمة من �سهادة امليالد اأو �سهادة تقدير �سن �سابقة.
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اإن �سلطة االإدارة مقيدة بوجوب اإحالة املدعي اإيل التقاعد اعتباراً من 
التاريخ املحدد ب�سهادة تقدير ال�سن ال�سادرة من اللجة الطبية اإثر اإحالته من 
قبل الوزارة خللو ملفه من �سهادة ميالد اأو �سهادة تقدير �سن، وذلك تنفيذاً ملا 
تق�سي به املادة )22( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادر 
ولو  الت�سنني حتى  ب�سهادة  يعتد   « اأنه  ال�سلطاين رقم )84/52( من  باملر�سوم 
قدمت بعد ذلك �سهادة امليالد« ، والتزاماً كذلك مبا جاء بالتعميم رقم )86/43( 
ال�سادر بتاريخ 1986/10/19م من اأنه » يعتد بتقدير ال�سن ال�سادر من اللجنة 

حتى ولو قدم فيما بعد �سهادة امليالد اأو �سهادة تقدير ال�سن ال�سابقة.

 )حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم 29 ل�سنة 3ق.�ص بجل�سته 
2004/2/14  �ص 199(

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

المادة )22( 

من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ال�سادرة بالمر�سوم ال�سلطاني 
رقم )84/52(.

كيفية اإجراء الرت�سيح للتعيني يف الوظيفة االإدارية.

يتم  اإمنا  اأخرى  لوظيفة  املر�سح  �سغل  عدم  من  االإدارة  جهة  تاأكد 
النهائي  التحقق  يتم  حيث  للتعيني  تر�سحيه  وعند  االختبار  يف  جناحه  اإثر 
امل�سوغات  جميع  بتقدمي  ويكلف  الناجح  املر�سح  لدى  ال�سروط  ا�ستيفاء  من 

املن�سو�ض عليها باملادة )22( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية .
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)حكم محكمة الق�ساء الإداري في الدعوى البتدائية رقم 5 ل�سنة 4 ق بجل�سة 
2004/5/11م،�ص 729(

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

المادة )26( 

من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ال�سادرة بالمر�سوم ال�سلطاني 
رقم )84/52(:

التعوي�ض عن قرار نقل  - من اأركان التعوي�ض ركن ال�سرر- م�ساهمة 
املت�سرر يف وقف ال�سرر توؤخذ يف االعتبار عند تقدير مبلغ التعوي�ض .

�سدور قرار بنقل امل�ستاأنف )املدعي( من وظيفة مدير عام اإىل وظيفة 
اأهمها  مالية  ميزات  من  م�ستقباًل  يحرمه  �سوف  للقانون  باملخالفة  م�ست�سار 
اأ�سرع عن غريه من �ساغلي  اإىل درجات مالية بطريقة  ح�سوله على ترقيات 
الوظائف االأخرى ومنها ح�سوله على الدرجة الرابعة من احللقة االأوىل بعد 
املادة  الأحكام  وفقاً  فيه  املطعون  القرار  تاريخ �سدور  من  تقريباً  اأ�سهر  ع�سرة 
)26( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية يتحقق معه ال�سرر املادي 
من جراء �سدور القرار املطعون فيه - امل�ستاأنف �ساهم من جانبه يف وقف هذا 
ال�سرر عندما طلب اإحالته اإىل التقاعد املبكر بناء على اختياره واإرادته احلرة 
التي مل يثبت اأنه �سابها اإكراه عند تقدير هذا الطلب - موؤدي ذلك - ا�ستحقاق 

املوظف للتعوي�ض بالقدر الذي يجرب ال�سرر ويرعى م�ساهمته يف وقفه .

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئنافين رقمي2 و4ل�سنة 4 ق.�ص 
بجل�سته 2004/3/27م(
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المادة )57(

قواعد تطبيق وتاأويل الن�ص القانونى .

املر�سوم  املاّدة )57( من  فاإّن   ، اال�ستئناف  اإنه عن مو�سوع  ومن حيث 
ال�ّسلطاين رقم )52/ 84( باإ�سدار الالئحة الّتنفيذية لقانون اخلدمة املدنية 
مع  وبالتن�سيق  املدنية  اخلدمة  جمل�ض  من  بقرار  يجوز   «  : اأّنه  على  تن�ّض 
اجلهات املالية املوافقة على منح البدالت االآتية بناء على طلب رئي�ض الوحدة 
تقت�سيها  بدالت  اأ-  الوزراء:  جمل�ض  على  االأمر  يعر�ض  اخلالف  حالة  ويف 
طبيعة اأو ظروف اأو خماطـر الوظيفة اأو مكانها . ب- بدالت بالن�سبة حلملة 
اأخرى تقدرها الوحدة املعنية ».وحتدد  موؤهالت خا�سة . ج - بدالت الأ�سباب 

الطلبات املقدمة من رئي�ض الوحدة مبنح هذه البدالت مقدارها و�سروطها .

كما ين�ض البند )1( من الفقرة )6( اخلا�سة ببدالت موظفي االإعالم ، 
والواردة بامللحق رقم )16( املتعّلق بالبدالت االأخرى املرافق لالئحة الّتنفيذّية 
على اأنه : “ مينح املوظفون الفنيون يف االإذاعة والتلفزيون وموظفو العالقات 
الراتب  اأق�سى )50%( من  اأ - بدل طبيعة عمل بحد  اآالتية:  البدالت  العامة 
االأ�سا�سي ... “. وال ي�ستحق بدل طبيعة العمل امل�سار اإليه اأثناء فرتة االختبار 

املن�سو�ض عليها يف املادة )21( من القانون واأثناء فرتة التدريب االأوىل .

كما ين�ض البند )4( من الفقرة املذكورة على اأنه “ “ت�ستحق البدالت 
املن�سو�ض عليها يف البنود ال�سابقة ل�ساغلي الوظائف التي ي�سدر بتحديدها 

ا للفئات التي يت�سمنها هذا القرار...”. قرار من وزير االإعالم ووفًقً

املذكور  الالئحي  بالن�ض  امل�سرع  اأن  تقدم  مما  امل�ستفاد  اإن  وحيث 
واإمنا  العمل  طبيعة  بدل  منح  جمال  يف  العامة  العالقات  موظفي  يقيد  مل 
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االإذاعة  ملوظفي  بالن�سبة  انتهجه  ملا  خالفاً  قيد  كل  من  مطلقاً  الن�ض  جاء 
والتلفزيون والتي ق�سر ا�ستفادتهم بالبدل املذكور على املوظفني الفنيني دون 
قا�سر  العامة  العالقات  لوظائف  بالن�سبة  الوزير  اخت�سا�ض  فيكون  غريهم 
تنفيذاً  اأن  حيث   ، له  امل�ستحقة  الوظائف  تقييد  دون  البدل  فئة  حتديد  على 
اأرقم 1999/11 و 2004/40 و 2005/40 وقد  لذلك �سدرت القرارات الوزارية 
ن�ض القرار الوزاري رقم 2005/4 على اأن ت�ستحق البدالت املن�سو�ض عليها يف 
، 2 و 3 من �ساد�ض ع�سر من امللحق رقم 16 من الالئحة التنفيذية  البنود 1 
لقانون اخلدمة املدنية ل�ساغلي الوظائف الواردة بالك�سوف املرفقة وقد حدد 
بوظائف  املذكور  بالقرار  ال�سادرة  العامة  العالقات  )3( وظائف  رقم  الك�سف 
رئي�ض ق�سم اال�ستقبال وال�سيافة ورئي�ض ق�سم احلجوزات والتاأ�سريات ورئي�ض 
ق�سم اال�ستقبال وال�سيافة يف �ساللة ورئي�ض ق�سم احلجوزات بدائرة العالقات 

العامة يف �ساللة .

التي  القواعد   « اأن  على  قد جرى  املحكمة  ق�ساء هذه  اإن  ومن حيث 
ا�ستقر عليها العمل يف تطبيق القانون وتاأويله اأن ن�ض القانون ال يتحمل اإال 
املعنى الذي تقت�سيه عبارته بح�سب و�سع اللغة وعرف اال�ستعمال واأن عبارة 

القانون اإذا كانت مطلقة جرت على اإطالقها » .

القرار  ا�سدر  قد  االإعالم  وزير  كان  وملا  تقدم  ما  بتطبيق  اإنه  حيث 
رقم 2005/40 حمدداً بالك�سف )3( وظائف العالقات العامة امل�ستحقة للبدل 
املذكور وق�سرها على بع�ض الوظائف �سالفة الذكر على الرغم من اأن الن�ض 
الت�سريعي الالئحي قد جاء مطلقاً با�ستحقاق جميع موظفي العالقات العامة 
دون ا�ستثناء للبدل املذكور . ومن ثم فاإنه يكون بذلك قد خالف اأحكام القانون 
اإذا كانت مطلقة وال يجوز تقييدها دون  والذي جتري عباراته على اإطالقها 
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مقت�ض االأمر الذي كان يتعني معه منح جميع موظفي العالقات العامة للبدل 
املذكور وفقاً للفئة التي يحددها قرار وزير االإعالم لكل وظيفة ومبا ال يجاوز 
50% من االأجر االأ�سا�سي ومن ثم فاإن امل�ستاأنف يكون م�ستحقاً للبدل املذكور 
وفقاً للن�سبة التي يحددها وزير االإعالم لكل وظيفة ومبا ال يجاوز 50% من 

االأجر االأ�سا�سي .

االأمر الذي يتعني معه الق�ساء باأحقيته يف �سرف بدل طبيعة العمل 
املذكور بحد اأق�سى 50% من الراتب االأ�سا�سي مع ما يرتتب على ذلك من اآثار 
وفروق مالية عن خم�ض �سنوات �سابقة على تاريخ رفع الدعوى اأمام الدائرة 

االبتدائية ب�ساللة يف 2011/7/16م مراعاة الأحكام التقادم اخلم�سي .

فاإنه  الدائرة  اإليه هذه  انتهت  امل�ستاأنف قد خالف ما  اإن احلكم  حيث 
امل�ستاأنف يف  باأحقية  والق�ساء جمدداً  اإلغاوؤه  القانون متعيناً  يكون قد خالف 
�سرف بدل طبيعة عمل املقرر ملوظفي العالقات العامة بوزارة االإعالم بحد 
اأق�سى 50% من الراتب االأ�سا�سي مع ما يرتتب على ذلك من اآثار وفروق مالية 

ومبراعاة اأحكام التقادم اخلم�سي .

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

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في الإ�ستئناف رقم 29 ل�سنة  12  ق . �ص ال�سادر 
بجل�سة 2012/4/20 ، مج �سنة 2011-2012 �ص506(

المادة )91(

– اأثر خلو الئحة موظفى جمل�ض  ال�سورى  تكليف موظفى جمل�ض 
ال�سورى من نظلم للتكليف داخل الوحدة:
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املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )91( املادة  تن�ض 
ال�سادرة بقرار رئي�ض جمل�ض اخلدمة املدنية رقم )2010/9( على اأن :« يكون 
تكليف املوظف باأعباء وظيفة اأخرى مبوجب قرار من رئي�ض الوحدة،على اأن 
يكون التكليف باأعباء وظيفة اأخرى لدى وحدة اأخرى بناء على طلب رئي�ض 

هذه الوحدة. ويكون التكليف داخل اأو خارج الوحدة يف احلاالت االآتية:....«

وحيث تن�ض املادة )92( من ذات الالئحة على اأنه:” ال يجوز التكليف 
باأعباء وظيفة اأخرى اإال اإذا توافرت ال�سروط االآتية:

اأن تقت�سي امل�سلحة العامة قيام املوظف باأعباء الوظيفتني.

اأن يكون التكليف لدى اإحدى وحدات اجلهاز االإداري للدولة اإذا كان 
للقيام باأعباء وظيفة خارج الوحدة.

اأن يكون التكليف ب�سفة موؤقتة وللفرتة التي يتطلبها حتقيق امل�سلحة 
العامة.

الوظيفة  وم�سوؤوليات  بواجبات  اإخالل  التكليف  على  يرتتب  اأال 
االأ�سلية.

اأن مينح املوظف مكافاأة �سهرية ال تزيد على )50%( من راتبه االأ�سا�سي، 
على اأن تتحمل الوحدة املكلف لديها هذه املكافاأة.”

وحيث ي�ستفاد مما تقدم اأن ن�ض املادة)183( من الئحة تنظيم �سوؤون 
موظفي املجل�ض اقت�سرت على و�سع نظام التكليف باأعباء وظيفة اأخرى خارج 
املدنية  قانون اخلدمة  اأحكام  دون تطبيق  ذلك ال يحول  ولكن  الوحدة فقط 
ذلك  �سروط  توفرت  متى  الوحدة  داخل  التكليف  ب�ساأن  التنفيذية  والئحته 
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اإعماال لن�ض املادة )9( من الئحة املجل�ض �سالفة الذكر.

وحيث تعني التنويه بادئ الراأي اإىل اأن التكليف باأعباء وظيفة اأخرى 
اإمنا ي�سكل بالن�سبة للموظف عمال اإ�سافيا اإىل جانب عمله االأ�سلي يقت�سي 
امل�سرع  حر�ض  يربر  ما  وهو  معا  الوظيفتني  الأداء  م�ساعف  جهد  بذل  منه 
حلقوق  الالزمة  احلماية  خالله  من  يكفل  متكامال  نظاما  له  يفرد  اأن  على 
كلية  يختلف  بذلك  باأعبائه.وهو  ينه�ض  الذي  املرفق  ملقت�سيات  و  املوظف 
نظم  من  العامة  القانونية  واملبادئ  العمل  بها  اجلاري  الن�سو�ض  تقرره  عما 
اأخرى تهدف اإىل �سمان ا�ستمرارية �سري املرافق العامة وتتعلق اأ�سا�سا بتوزيع 
االخت�سا�ض االإداري بني خمتلف املوظفني امل�ساركني يف اأدائه حيث جتيز هذه 
الن�سو�ض ل�ساحب االخت�سا�ض االأ�سيل يف تويل وظيفة ما تفوي�ض جانب من 
اخت�سا�ساته الأحد م�ساعديه اأو جتيز لهذا االأخري احللول حمله يف حال غيابه 
كما جتيز لرئي�ض كل منهما تكليف نائب لالأ�سيل يتوىل مهامه عند ح�سول 
ا�ستمرارية  حتقيق  لغاية  مقررة  �سبل  وهي  اخت�سا�سه  مبا�سرة  عن  له  مانع 
اأداء تلك الوظيفة التي مل تكن �ساغرة واإمنا تعذر على �ساحب االخت�سا�ض 
االأ�سيل اأداوؤها ب�سبب خروجه يف اإجازة اأو �سفره يف مهمة اأو غري ذلك.وقد داأب 
العمل االإداري يف ال�سلطنة وعلى غرار ما هو م�ستقر عليه يف النظم املقارنة 
اأي  اإقرار  دون  الذكر  �سالفة  االإدارية  االخت�سا�سات  توزيع  �سيغ  اعتماد  على 

مزايا مادية ملن يحل حمل االأ�سيل يف ممار�سة اخت�سا�سه. 

اإنه بتطبيق ما تقدم على وقائع املنازعة املاثلة يبني يف جالء  وحيث 
من مطالعة االأوراق اأن القرارات التي ي�ستند املدعي اإليها يف املطالبة باملكافاأة 
حمل النزاع مل تتعلق بتكليفه باأعباء وظيفة اأخرى واإمنا انح�سرت يف تفوي�سه 
الفرتات  اأثناء  واملالية  االإدارية  لل�سوؤون  امل�ساعد  العام  االأمني  باأعمال  بالقيام 
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التي كان فيها هذا االأخري يف اإجازة اأو يف مهمة االأمر الذي ال يك�سبه اأي حق 
للح�سول على املكافاأة املطلوبة.

باإلزام  وق�سى  املذهب  هذا  غري  ذهب  واإذ  امل�ستاأنف  احلكم  اإن  وحيث 
باأعباء  تكليفه  مكافاأة عن  للمدعي  ت�سرف  باأن  عليها  املدعى  االإدارية  اجلهة 
وظيفة االأمني العام امل�ساعد لل�سوؤون االإدارية واملالية فاإنه يغدو فاقدا ل�سند 
�سحيح من الواقع والقانون ويكون الطعن عليه قائما على ما ي�سنده قانونا 
الطلب  برف�ض  جمددا  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  اإلغاء  تلك  واحلالة  وتعني 

الثالث للمدعي مو�سوعا.

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في الإ�ستئناف رقم 284 و286 ل�سنة  12  ق . 
�ص ال�سادر بجل�سة 2012/5/14 ، مج �سنة 2011-2012 �ص604(

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

المادة )156( 

من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 
)84/52(

عدم جواز قطع راتب البعثة مع بقاء قرار البعثة.

درا�سته  موا�سلة  من  متكنه  عدم  ب�سبب  ال�سلطنة  اإىل  املبعوث  عودة 
الأ�سباب اأظهرها لالإدارة ومطالبته االأخرية بت�سليمه عمله اإىل حني تغيري بلد 
البعثة ثم طلب الوزارة منه حترير كتاب يفيد تغيريه ملكان البعثة واأنه �سيغادر 
ال�سلطنة على �سوء موافقة اأحد الدول له بذلك ثم اإ�سدارها للقرار املطعون 
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راتب م�ستندة يف ذلك  اإجازة بدون  الدرا�سة  انقطاعه عن  باحت�ساب مدة  فيه 
للمادة )156( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية تكون يف قرارها 
قد جانبها ال�سواب ال�ستنادها على غري اأ�سا�ض من القانون - �سبب ذلك - اأن 
اأحكام املادة )156( تنطبق على و�سعية اأخرى غري و�سعية املوظف- بيان ذلك 
- اأن املواد )14، 15،87، 88( من الالئحة املذكورة فد تعر�ست )ح�سب كل مها( 
ل�سرورة تفرغ كل من يوفد يف بعثة درا�سية واأن مينح راتبه كاماًل خالل مدة 
التفرغ واأن حاالت اإلغاء البعثات وتخفي�ض االإعانات الدرا�سية اأو اإلغائها اإمنا 
ينعقد االخت�سا�ض يف البت ب�ساأنها للجنة �سوؤون املوظفني واأنه يف حالة حدوث 
ذلك يتعني اإخطار �ساحب ال�ساأن بقرار اللجنة وله اأن يعرت�ض على ذلك اأمام 
رئي�سها كما له التظلم لدى الوزير - اأثر ذلك عدم تقيد الوزير بهذه االأحكام 
اعتبار قرار البعثة ما زال �سارياً مبا ي�ستتبعه ذلك من م�ستحقات - موؤدي ذلك 

- عدم �سحة قرار الوزارة.

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم16ل�سنة3ق.�ص بجل�سة 
2004/3/20  �ص 226(

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

المادتين 185، 186

تعوي�ص - قرار غير م�سروع بوقف راتب المدعي - توافر اأركان الم�سوؤولية 
الإدارية - الحكم بالتعوي�ص .

 : هي  ؛  اأركان  ثالثة  توافر  ي�ستلزم  االإدارة  القرارات  عن  التعوي�ض 
اخلطاأ يف جانب اجلهة االإدارة ؛ واأن ي�سيب املوظف �سرر ؛ واأن توجد عالقة 
ال�سببية بني اخلطاأ وال�سرر - اخلطاأ من جانب االإدارة يف هذه الدعوى يتمثل 
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يف هذه قيامها باإيقاف �سرف رواتب املدعي ، ومل تقم ب�سرف رواتبه اإال بعد رد 
وزارة اخلدمة املدنية بخطابها املت�سمن اأن املوظف ال ي�سار بخطاأ االإدارة لكون 
اإيقاف املدعي عن العمل مت باملخالفة لالأحكام القانونية التي تنظم ذلك  اأن 
) الواردة باملادتني 185، 186 من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ( 
وباأحقية املدعي يف �سرف م�ستحقاته عن فرتة اإيقافه ما عدا ما ارتبط منها 
باأداء العمل والتي تدور وجوداً وعدما مع �سغل الوظيفة كبدل طبيعة العمل 
واالأجر االإ�سايف الذي مينح لل�سائقني - واأما عن االأ�سرار التي اأ�سابت املدعي 
من جراء وقف مرتباته فاإن ذلك يتمثل يف انقطاع م�سدر رزقه الذي يعتمد 
عليه يف معي�سته هو واأ�سرته وعدم قدرته على �سداد التزاماته املالية املعتادة 
ومنها توقفه عن �سداد اأق�ساط ال�سيارة التي تراكمت مما حدا بال�سركة املمولة 
اإىل رفع ق�سية �سده اأمام املحكمة االبتدائية مب�سقط - االأ�سرار التي اأ�سابت 
املدعي �سواء املادية واملعنوية كانت نتيجة �سدور قرار االإدارة بوقف راتبه ، مما 
حتقق معه رابطة ال�سببية ، تتوافر بذلك اأركان م�سوؤولية جهة االإدارة - موؤدى 

ذلك - اأحقية املدعي يف التعوي�ض . 

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في الدعوى البتدائية رقم 87 ل�سنة 3 ق بجل�سة 
2004/6/28م، �ص 870(

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

المادة )210( من الالئحة 

�سروط ا�ستقالة موظف غري عماين– قبول اال�ستقالة خمالفة لن�ض 
املادة )210( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية – اأثر ذك – عدم 

�سحة القرار .
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طبقا لن�ض املادة )210( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية 
القرار  �سحة  مقت�سى  من  فاإنه   )84/52( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادرة 
م�سروطة  غري  اال�ستقالة  تكون  اأن  اال�ستقالة  طلب  بقبول  القا�سي  االإداري 
واأن تقدم مبدة ال تقل عن ثالثني يوما من تاريخ حتديد انتهاء اخلدمة – 
تعليق اال�ستقالة على عدم املوافقة على طلب النقل هو طلب م�سروط – قبول 
اجلهة االإدارية لطلب اال�ستقالة باملخالفة لن�ض املادة )210( من القانون امل�سار 
اإليه من حيث عدم مراعاته ملا اقت�سته من وجوب تقدمي الطلب قبل التاريخ 
املحدد النتهاء اخلدمة مبدة ال تقل عن ثالثني يوما يجرد الطلب من و�سفه 
– من بني ال�سروط  اإنهاء اخلدمة قبوال لال�ستقالة  يحول دون اعتبار قرار 
الالزمة ل�سحة قبول طلب اال�ستقالة اأن يظل هذا الطلب قائما حلني �سدور 
القرار – ا�ستجابة اجلهة االإدارية لل�سرط الوارد بطلب اال�ستقالة قبل �سدور 
القرار تفرت�ض �سقوط الطلب – تاأ�سرية اجلهة االإدارية باملوافقة على طلب 
النقل وقبل  ا�ستجابة االأوىل لطلب  املقدم من املدعي عقب  �سحب اال�ستقالة 
�سدور القرار يكون معه القرار ال�سادر بقبول اال�ستقالة فيما بعد غري قائم 
على �سبب يربره خمالفا للقانون – مقت�سى ذلك – اأن القرار ال�سادر لي�ض 
– عدم  ذلك  – موؤدى  التاأديبي  الطريق  بغري  ف�سال  واإمنا  ال�ستقالة  قبوال 

�سحة القرار االإداري ال�سادر بقبول ا�ستقالة املدعي .

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في الدعوى البتدائية رقم 1 ل�سنة 2 ق�سائية 
جل�سة 26 /11/ 2001 �ص151(

------------------------------------------
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المادة )218( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ال�سادرة 
بالمر�سوم ال�سلطاني رقم )84/52(

�سدور حكم جزائي باالإدانة - اإلغاء احلكم - ت�ستمر الرابطة الوظيفية 
دون راتب عن فرتة الف�سل.

املادة )218( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم )84/52( تن�ض على اأنه : » اإذا �سدر على موظف حكم 
بعقوبة يف جرمية ترى اجلهة التابع لها املوظف اإنها خملة بال�سرف اأو االأمانة 
تنتهي خدمة املوظف يف هذه احلالة بقرار من رئي�ض الوحدة اعتباراً من تاريخ 
اأ�سدرت قرارها  املدعى عليها قد  االإدارية  » - اجلهة   : بالعقوبة  احلكم عليه 
باإنهاء خدمة املدعي ا�ستناداً للحكم اجلزائي الذي اأدانه بالتدخل الفرعي يف 
جرمية االختال�ض با�ستعمال طوابع �سبق ا�ستعمالها - اإلغاء قرار ف�سل املدعي 
مبوجب القرار رقم )48 ل�سنة 2002( يجعل الرابطة الوظيفية ال تزال قائمة 
بني املدعي واجلهة االإدارية املدعى عليها بكافة اآثارها ، ومن هذه االآثار حقه 
يف الراتب ، اإال اأن هذا احلق ال يعود اإليه تلقائياً بعودة الرابطة بعد انف�سالها ، 
بل يخ�سع العتبارات اأخرى اأهمها اأن هذا احلق يقابله واجب هو اأداء العمل . 
واإذ حيل بني املدعي وبني اأدائه العمل ، فقد حرمت اجلهة االإدارية من خدماته 
طوال مدة الف�سل ، وبالتايل فاإن طلبه �سرف راتبه عن مدة ف�سله يف الفرتة 
من 2000/11/14م حتى 2002/2/12م يكون على غري اأ�سا�ض �سليم من القانون 

مما يتعني احلكم برف�سه.

 )حكم محكمة الق�ساء الإداري في الدعوى البتدائية رقم 60ل�سنة2 ق جل�سة 
2003/4/14م. �ص 467 و468(

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





الفتاوى الصادرة عن وزارة 
الشؤون القانونية 

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�ساأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )3( من قرار إصدار الالئحة التنفيذية 
لقانون الخدمة المدنية رقم 9 / 2010

ورداً على ذلك نفيد باأن :املادة الثانية من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 
باإ�سدار قانون اخلدمة املدنية تن�ض على اأن :"ي�سدر جمل�ض اخلدمة املدنية 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون ، كما ي�سدر نظام ت�سنيف وترتيب الوظائف 
بعد موافقة جمل�ض الوزراء ، واإىل اأن ت�سدر الالئحة التنفيذية ي�ستمر العمل 
بالالئحة ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم84/52 فيما ال يتعار�ض مع اأحكام 

القانون املرافق ".

كما ن�ض البند )14( من ثالثا من امللحق رقم )7( يف �ساأن تنظيم بدل ال�سكن 
واالإ�سكان احلكومي والتاأثيث ملوظفي اخلدمة املدنية من الالئحة التنفيذية 
يتم   "  : اأنه  على   84/52 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادرة  اخلدمة  لقانون 

ا�ستبدال االأثاث وفقا للمدد الواردة بالك�سف اخلا�ض با�ستبدال االأثاث ".

ك�سف ا�ستبدال االأثاث

يتم ا�ستبدال االأثاث وفقا للمدد التالية :

نوع االأثاث املدد القانونية من تاريخ ال�سراء

املكيفات ...... خم�ض �سنوات

الثالجات اأربع �سنوات

"  .............................................................

وتن�ض املادة الثالثة من القرار رقم 2010/9 باإ�سدار الالئحة التنفيذية لقانون 
اخلدمة املدنية على اأنه : " ين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به 
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من اليوم التايل لتاريخ ن�سره "

بتاريخ  ال�سادر   922 رقم  الر�سمية  اجلريدة  عدد  يف  القرار  هذا  ن�سر  وقد 
2010/11/1م. 

"  ال يجوز �سرف قيمة التاأثيث  كما تن�ض املادة )51( من ذات القرار على اأنه : 
امل�سار اإليها يف املادة ال�سابقة اإال ملرة واحدة طوال خدمة املوظف........

اأربع  واإذا انق�سى على خدمة املوظف املتعاقد معه قبل العمل بهذه الالئحة 
�سنوات من تاريخ التعاقد اآلت اإليه ملكية االأثاث ، اأما اإذا انتهت خدمته قبل 

انق�ساء هذه املدة وجب رد االأثاث اإىل الوحدة  ".

وملا كانت عالقة املوظف بجهة االإدارة هي عالقة تنظيمية حتكمها القوانني 
واللوائح ال�سادرة يف هذا ال�ساأن ، فمركز املوظف مركز تنظيمي الئحي، وبناًء 
عليه فاإن كل تنظيم جديد ي�ستحدث ي�سري على املوظف باأثر حال مبا�سر من 
تاريخ العمل به، ولكنه ال ي�سري باأثر رجعي على املراكز القانونية الذاتية التي 
قانونا  القدمي عليه  الن�ض  نتيجة لتطبيق  املوظف  ل�سالح  تكون قد حتققت 
باأثر فورى  اأن القانون يعمل به يف جمال تطبيقه الزمني  اإذ   ، اأو الئحة  كان 
فيحكم الوقائع واملراكز القانونية التي متت حتت �سلطانه ، اأي يف الفرتة من 
تاريخ العمل به حتى تاريخ اإلغائه ، وال ي�سري باأثر رجعي على الوقائع واملراكز 
القانونية ال�سابقة عليه اإال بن�ض خا�ض يقرر االأثر الرجعي ، كما اأن القوانني 
اجلديدة حتكم االآثار التي ترتبت من وقت نفاذها ولو كانت نا�سئة عن مراكز 
اأثره  للقانون اجلديد بحكم  امل�ستقبلية  االآثار  �سابقة عليها فتخ�سع  قانونية 

املبا�سر. 

متى  للموظف  حق  اال�ستبدال  اأن  اإليه  امل�سار   )14( البند  ن�ض  من  وامل�ستفاد 
بالالئحة  املرفق  االأثاث  ا�ستبدال  ك�سف  يف  عليها  املن�سو�ض  املدد  ا�ستوفى 
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 ، ال�سلطانى رقم 84/52  التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة باملر�سوم 
ومل يعلق هذا احلق على اأي اإجراء يتخذ من قبل املوظف ، وذلك ان�سجاماً مع 
طبيعة العالقة التي حتكمه بجهة االإدارة، واإن تراخيه يف طلب اال�سرتداد اإىل 
اأن تداركته اأحكام الالئحة التنفيذية ال�سادرة بالقرار رقم 2010/9  ال يغري 
يف حقه املكت�سب قبل تاريخ العمل بها ،  وال يغري من ذلك ما ق�ست به تلك 
الذي  الالئحة  باأحكام  العمل  قبل  معه  املتعاقد  املوظف  اأحقية  من  الالئحة 
انق�سى على خدمته اأربع �سنوات احلق يف ملكية االأثاث ، باعتبار اأن هذا الن�ض 
تخ�سي�ض  على  ينق�ض  مل  الذين  اخلدمة  يف  املوجودين  املوظفني  يخاطب 
االأثاث لهم املدة املحددة لال�ستبدال يف الالئحة التنفيذية ال�سابقة ، ومن ثم 
فاإن املوظف املعرو�سة حالته ي�ستحق ا�ستبدال اأثاثه بعد م�سي املدد املن�سو�ض 
اخلدمة  لقانون  التنفيذية  بالالئحة  املرفق  االأثاث  ا�ستبدال  ك�سف  يف  عليها 
املدنية ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/52، وال ميكن اتخاذ تراخي جهة 

االإدارة يف ا�ستبدال االأثاث املخ�س�ض للموظف �سبباً حلرمان املوظف منه.

لذلك انتهى الراأي اإىل اأحقية املعرو�سة حالته يف ا�ستبدال االأثاث املخ�س�ض 
الالئحة  باأحكام  العمل  تاريخ  قبل  لال�ستبدال  املحددة  املدة  م�ست  متى  له 

التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة بالقرار رقم 2010/9.

)فتوى رقم : و �ص ق / م و / 32 / 1 /  943 /2011م بتاريخ 2011/5/18م(

---------------------
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فتاوى المادة رقم )39(

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )39( املادة 
وانتقال  وماء  وكهرباء  �سكن  بدالت  املوظف  اأن"مينح  على  تن�ض   2004/120
وهاتف، كما مينح بدل �سفر للتدريب واملهام الر�سمية داخل وخارج ال�سلطنة، 

وذلك بالفئات وال�سروط التي حتددها الالئحة ....".

جميع  على  واجب  "التدريب  اأن  على  القانون  هذا  من   )54( املادة  وتن�ض 
بغري  املعينني  املوظفني  تدريب  على  العمل  الوحدات  على  ويتعني  املوظفني، 
والكتابية  والفنية  االإدارية  وم�ستوياتهم  درجاتهم  بجميع  التعاقد  طريق 
�سوء  يف  التدريب  وبرامج  وخطط  العمل  ملتطلبات  وفقا  واحلرفية  واملهنية 

خطط التنمية العامة ويف حدود االإمكانيات املتاحة".

يق�سيها  التي  الفرتة  "تعترب  اأن  القانون على  املادة )55( من هذا  تن�ض  كما 
املوظف يف التدريب فرتة عمل يتمتع فيها بجميع مزايا وظيفته ..... وتنظم 

الالئحة قواعد و�سروط اإيفاد املوظف للتدريب".

ال�سادرة  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )62( املادة  وتن�ض 
اأو  ر�سمية  اأوفد يف مهمة  اإذا  املوظف  " ي�ستحق  اأن  بالقرار رقم 2010/9 على 
للتدريب داخل ال�سلطنة  اأو خارجها بدل �سفر بالفئات املحددة يف املالحق اأرقام 
)6(،)7(،)8( على اأن ي�سرف البدل عن كل يوم اإذا كان االإيفاد خارج ال�سلطنة 

وعن كل ليلة اإذا كان االإيفاد داخلها .....".

وتن�ض املادة )69( من الالئحة التنفيذية امل�سار اإليها على اأن " تتحمل الوحدة 
تذاكر �سفر املوظف وحده اأو تذاكر �سفره هو واأفراد اأ�سرته - داخل ال�سلطنة اأو 

خارجها - يف حالة اإيفاده يف مهمة ر�سمية اأو للتدريب ....".
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وتن�ض املادة )94( من هذه الالئحة على اأن " يكون اإيفاد املوظفني للتدريب 
خارج  التدريب  كان  اإذا  ويجب   ..... املعتمدة  ال�سنوية  التدريب  خلطة  وفقاً 
ال�سلطنة بهدف اإجادة اأي من اللغات االأجنبية اأن يكون للح�سول على م�ستوى 

ال متنحه جهات التدريب داخل ال�سلطنة".

املوظفني  له جميع  واجب يخ�سع  التدريب  امل�سرع جعل  اأن  تقدم  ويبني مما 
بكافة م�ستوياتهم االإدارية والفنية بهدف رفع كفاءتهم واالرتقاء مب�ستويات 
يف  وذلك  قدراتهم  تنمية  خالل  من  للدولة  االإداري  باجلهاز  واالإجناز  االأداء 
تنظيم  التنفيذية  بالالئحة  امل�سرع  وناط  التدريب،  وبرامج  خطط  حدود 
�سروط اإيفاد املوظف للتدريب خارج ال�سلطنة ومن بينها ق�سر التدريب خارج 
ال  التي  االأجنبية  للغات  اإجادة  م�ستوى  على  احل�سول  حاالت  على  ال�سلطنة 
خارج  املتدرب  حقوق  امل�سرع  وحدد  ال�سلطنة،  داخل  التدريب  جهات  متنحها 
و)8(   )7( رقمي  للملحقني  طبقاً  تدريب  وبدل  �سفر  بدل  مبنحه  ال�سلطنة 
من الالئحة وتذكرة �سفر بالدرجة التي ي�ستحقها، ومن ثم ال يجوز للجهة 
االإدارية منح املوظف حقوق مالية غري من�سو�ض عليها اأيا كانت االأهداف التي 
تراها من وراء هذا املنح بح�سبان اأن اإنفاق االأموال العامة ال يكون اإال ا�ستناداً 
اإىل ن�ض �سريح يف القانون اأو الالئحة، وعلى ذلك ي�سحي قيام الوزارة ب�سرف 
بدال من  ال�سلطنة  اإىل خارج  للتدريب  اإيفاده  للموظف يف حالة  مالية  اإعانة 
منحه بدل التدريب املقرر خمالفا الأحكام القانون ومفتقداً لالأ�سا�ض القانوين 
الذي يجيزه، وبالتايل ال يجوز اال�ستمرار يف �سرف االإعانة املالية للموظفني 
الذين يتم اإحلاقهم بربامج اللغة االجنليزية خارج ال�سلطنة بداًل من �سرف 
بدل التدريب املقرر مبوجب الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية �سالفة 

الذكر.
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لذلك انتهى الراأي اإىل عدم جواز اال�ستمرار يف �سرف االإعانة املالية للموظفني 
الذين يتم اإحلاقهم بربامج درا�سة اللغة االجنليزية خارج ال�سلطنة، وذلك على 

النحو املبني باالأ�سباب.  

)فتوى رقم : و �ص ق /م و/ 44 / 1 / 1216 /2011م  بتاريخ  28 يونيو 
2011م(

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

فتاوى المادة رقم )51(

الفتوى الأوىل :

ورداً على ذلك نفيد باأن :املادة الثانية من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 
باإ�سدار قانون اخلدمة املدنية تن�ض على اأن :"ي�سدر جمل�ض اخلدمة املدنية 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون ، كما ي�سدر نظام ت�سنيف وترتيب الوظائف 
بعد موافقة جمل�ض الوزراء ، واإىل اأن ت�سدر الالئحة التنفيذية ي�ستمر العمل 
بالالئحة ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم84/52 فيما ال يتعار�ض مع اأحكام 

القانون املرافق ".

كما ن�ض البند )14( من ثالثا من امللحق رقم )7( يف �ساأن تنظيم بدل ال�سكن 
واالإ�سكان احلكومي والتاأثيث ملوظفي اخلدمة املدنية من الالئحة التنفيذية 
يتم   "  : اأنه  على   84/52 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادرة  اخلدمة  لقانون 

ا�ستبدال االأثاث وفقا للمدد الواردة بالك�سف اخلا�ض با�ستبدال االأثاث ".

ك�سف ا�ستبدال االأثاث
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يتم ا�ستبدال االأثاث وفقا للمدد التالية :

نوع االأثاث املدد القانونية من تاريخ ال�سراء

املكيفات ...... خم�ض �سنوات

الثالجات اأربع �سنوات

"  .............................................................

وتن�ض املادة الثالثة من القرار رقم 2010/9 باإ�سدار الالئحة التنفيذية لقانون 
اخلدمة املدنية على اأنه : " ين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به 

من اليوم التايل لتاريخ ن�سره "

بتاريخ  ال�سادر   922 رقم  الر�سمية  اجلريدة  عدد  يف  القرار  هذا  ن�سر  وقد 
2010/11/1م. 

"  ال يجوز �سرف قيمة التاأثيث  كما تن�ض املادة )51( من ذات القرار على اأنه : 
امل�سار اإليها يف املادة ال�سابقة اإال ملرة واحدة طوال خدمة املوظف........

اأربع  واإذا انق�سى على خدمة املوظف املتعاقد معه قبل العمل بهذه الالئحة 
�سنوات من تاريخ التعاقد اآلت اإليه ملكية االأثاث ، اأما اإذا انتهت خدمته قبل 

انق�ساء هذه املدة وجب رد االأثاث اإىل الوحدة  ".

وملا كانت عالقة املوظف بجهة االإدارة هي عالقة تنظيمية حتكمها القوانني 
واللوائح ال�سادرة يف هذا ال�ساأن ، فمركز املوظف مركز تنظيمي الئحي، وبناًء 
عليه فاإن كل تنظيم جديد ي�ستحدث ي�سري على املوظف باأثر حال مبا�سر من 
تاريخ العمل به، ولكنه ال ي�سري باأثر رجعي على املراكز القانونية الذاتية التي 
قانونا  القدمي عليه  الن�ض  نتيجة لتطبيق  املوظف  ل�سالح  تكون قد حتققت 
باأثر فورى  اأن القانون يعمل به يف جمال تطبيقه الزمني  اإذ   ، اأو الئحة  كان 
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فيحكم الوقائع واملراكز القانونية التي متت حتت �سلطانه ، اأي يف الفرتة من 
تاريخ العمل به حتى تاريخ اإلغائه ، وال ي�سري باأثر رجعي على الوقائع واملراكز 
القانونية ال�سابقة عليه اإال بن�ض خا�ض يقرر االأثر الرجعي ، كما اأن القوانني 
اجلديدة حتكم االآثار التي ترتبت من وقت نفاذها ولو كانت نا�سئة عن مراكز 
اأثره  للقانون اجلديد بحكم  امل�ستقبلية  االآثار  �سابقة عليها فتخ�سع  قانونية 

املبا�سر. 

متى  للموظف  حق  اال�ستبدال  اأن  اإليه  امل�سار   )14( البند  ن�ض  من  وامل�ستفاد 
بالالئحة  املرفق  االأثاث  ا�ستبدال  ك�سف  يف  عليها  املن�سو�ض  املدد  ا�ستوفى 
 ، ال�سلطانى رقم 84/52  التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة باملر�سوم 
ومل يعلق هذا احلق على اأي اإجراء يتخذ من قبل املوظف ، وذلك ان�سجاماً مع 
طبيعة العالقة التي حتكمه بجهة االإدارة، واإن تراخيه يف طلب اال�سرتداد اإىل 
اأن تداركته اأحكام الالئحة التنفيذية ال�سادرة بالقرار رقم 2010/9  ال يغري 
يف حقه املكت�سب قبل تاريخ العمل بها ،  وال يغري من ذلك ما ق�ست به تلك 
الذي  الالئحة  باأحكام  العمل  قبل  معه  املتعاقد  املوظف  اأحقية  من  الالئحة 
انق�سى على خدمته اأربع �سنوات احلق يف ملكية االأثاث ، باعتبار اأن هذا الن�ض 
تخ�سي�ض  على  ينق�ض  مل  الذين  اخلدمة  يف  املوجودين  املوظفني  يخاطب 
االأثاث لهم املدة املحددة لال�ستبدال يف الالئحة التنفيذية ال�سابقة ، ومن ثم 
فاإن املوظف املعرو�سة حالته ي�ستحق ا�ستبدال اأثاثه بعد م�سي املدد املن�سو�ض 
اخلدمة  لقانون  التنفيذية  بالالئحة  املرفق  االأثاث  ا�ستبدال  ك�سف  يف  عليها 
املدنية ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/52، وال ميكن اتخاذ تراخي جهة 

االإدارة يف ا�ستبدال االأثاث املخ�س�ض للموظف �سبباً حلرمان املوظف منه.

لذلك انتهى الراأي اإىل اأحقية املعرو�سة حالته يف ا�ستبدال االأثاث املخ�س�ض 
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الالئحة  باأحكام  العمل  تاريخ  قبل  لال�ستبدال  املحددة  املدة  م�ست  متى  له 
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة بالقرار رقم 2010/9.

)فتوى رقم : و �ص ق / م و / 32 / 1 /  943 /2011م بتاريخ 2011/5/18م(

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

الفتوى الثانية :

باالإ�سارة اإىل الكتاب رقم ...... بتاريخ ...... املوافق

املتعاقد  املوظفني  اأحد  ا�ستحقاق  بالراأي عن مدى  االإفادة  ب�ساأن طلب   .....  
معهم من غري العمانيني يف ا�ستبدال اأثاثه املنزيل الذي م�ست عليه مدة اأربع 

�سنوات.

 ......... جمل�ض  اأن  يف  اإليه  امل�سار  معاليكم  كتاب  يف  الواردة  الوقائع  وتتمثل 
اأحد املوظفني غري العمانيني بتاريخ ......... ، ومت تخ�سي�ض  قد تعاقد مع 
اأثاث له يف �سوء ما كانت تق�سي به الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية 
العمل  مت  2010/11/2م  وبتاريخ   ،84/52 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادرة 
جمل�ض  رئي�ض  بقرار  ال�سادرة  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  بالالئحة 
اخلدمة املدنية رقم 2010/9، وقد ثار ت�ساوؤل عن مدى اأحقية املوظف املعرو�سة 

حالته يف ا�ستبدال اأثاثه بعد م�سي اأربع �سنوات من تاريخ التعاقد معه.

ويف �سوء ذلك فاإنكم تطلبون الراأي.

 ورداً على ذلك نفيد باأن املادة الثانية من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 
"ي�سدر جمل�ض اخلدمة املدنية  اأن  باإ�سدار قانون اخلدمة املدنية تن�ض على 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون، كما ي�سدر نظام ت�سنيف وترتيب الوظائف 
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بعد موافقة جمل�ض الوزراء، واإىل اأن ت�سدر الالئحة التنفيذية ي�ستمر العمل 
بالالئحة ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم84/52 فيما ال يتعار�ض مع اأحكام 

القانون املرافق ".

كما ن�ض البند )14( من ثالثا من امللحق رقم )7( يف �ساأن تنظيم بدل ال�سكن 
واالإ�سكان احلكومي والتاأثيث ملوظفي اخلدمة املدنية من الالئحة التنفيذية 
لقانون اخلدمة ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/52 على اأنه "يتم ا�ستبدال 

االأثاث وفقا للمدد الواردة بالك�سف اخلا�ض با�ستبدال االأثاث ".

ك�سف ا�ستبدال االأثاث
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يتم ا�ستبدال االأثاث وفقا للمدد التالية
المدد القانونية من تاريخ ال�سراءنوع الأثاث
خم�ض �سنواتاملكيفات

اأربع �سنواتالثالجات
............

وتن�ض املادة الثالثة من القرار رقم 2010/9 باإ�سدار الالئحة التنفيذية لقانون 
اخلدمة املدنية على اأنه "ين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�سره" 

بتاريخ  ال�سادر   922 رقم  الر�سمية  اجلريدة  عدد  يف  القرار  هذا  ن�سر  وقد 
2010/11/1م. 

"ال يجوز �سرف قيمة التاأثيث  كما تن�ض املادة )51( من ذات القرار على انه 
امل�سار اإليها يف املادة ال�سابقة اإال ملرة واحدة طوال خدمة املوظف

..........

اأربع  واإذا انق�سى على خدمة املوظف املتعاقد معه قبل العمل بهذه الالئحة 
انتهت خدمته قبل  اإذا  اأما  اإليه ملكية االأثاث،  اآلت  التعاقد  �سنوات من تاريخ 

انق�ساء هذه املدة وجب رد االأثاث اإىل الوحدة".

وملا كانت عالقة املوظف بجهة االإدارة هي عالقة تنظيمية حتكمها القوانني 
واللوائح ال�سادرة يف هذا ال�ساأن ، فمركز املوظف مركز تنظيمي الئحي، وبناًء 
عليه فاإن كل تنظيم جديد ي�ستحدث ي�سري على املوظف باأثر حال مبا�سر من 
التي  الذاتية  القانونية  املراكز  باأثر رجعي على  العمل ولكنه ال ي�سري  تاريخ 
قانونا  القدمي عليه  الن�ض  نتيجة لتطبيق  املوظف  ل�سالح  تكون قد حتققت 
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كان اأو الئحة، اإذ اأن القانون يعمل به يف جمال تطبيقه الزمني فيحكم الوقائع 
العمل  تاريخ  من  الفرتة  يف  اأي  �سلطانه  حتت  متت  التي  القانونية  واملراكز 
القانونية  واملراكز  الوقائع  على  باأثر رجعي  ي�سري  وال  اإلغائه  تاريخ  به حتى 
ال�سابقة عليه اإال بن�ض خا�ض يقرر االأثر الرجعي، كما اأن القوانني اجلديدة 
حتكم االآثار التي ترتبت من وقت نفاذها ولو كانت نا�سئة عن مراكز قانونية 

�سابقة عليها فتخ�سع االآثار امل�ستقبلية للقانون اجلديد بحكم اأثره املبا�سر. 

متى  للموظف  حق  اال�ستبدال  اأن  اإليه  امل�سار   )14( البند  ن�ض  من  وامل�ستفاد 
بالالئحة  املرفق  االأثاث  ا�ستبدال  ك�سف  يف  عليها  املن�سو�ض  املدد  ا�ستويف 
اأي  على  يعلق هذا احلق  84/52، ومل  رقم  املدنية  لقانون اخلدمة  التنفيذية 
اإجراء يتخذ من قبل املوظف، وذلك ان�سجاماً مع طبيعة العالقة التي حتكمه 
بجهة االإدارة، واأن تراخيه يف طلب اال�سرتداد اإىل اأن تداركته اأحكام الالئحة 
التنفيذية ال�سادرة بالقرار رقم 2010/9  ال يغري يف حقه املكت�سب قبل تاريخ 
العمل بها،  وال يغري من ذلك ما ق�ست به تلك الالئحة من اأحقية املوظف 
املتعاقد معه قبل العمل باأحكام الالئحة الذي انق�سى على خدمته اأربع �سنوات 
احلق يف ملكية االأثاث، باعتبار اأن هذا الن�ض يخاطب املوظفني املوجودين يف 
اخلدمة الذين مل ينق�ض على تخ�سي�ض االأثاث لهم املدة املحددة لال�ستبدال 
يف الالئحة التنفيذية ال�سابقة، ومن ثم فاإن املوظف املعرو�سة حالته ي�ستحق 
ا�ستبدال اأثاثه بعد م�سي املدد املن�سو�ض عليها يف ك�سف ا�ستبدال االأثاث املرفق 
بالالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
املخ�س�ض  االأثاث  ا�ستبدال  يف  االإدارة  جهة  تراخي  اتخاذ  ميكن  وال   ،84/52

للموظف �سبباً حلرمان املوظف منه.

لذلك انتهى الراأي اإىل اأحقية املعرو�سة حالته يف ا�ستبدال االأثاث املخ�س�ض 
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الالئحة  باأحكام  العمل  تاريخ  قبل  لال�ستبدال  املحددة  املدة  م�ست  متى  له 
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة بالقرار رقم 2010/9.

)فتوى رقم : و �ص ق / م و / 32 / 1 /  943 /2011م بتاريخ 2011/5/18م(

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

فتاوى المادة رقم )62(

باالإ�سارة اإىل الكتاب رقم : ....... املوؤرخ ..... املوافق ..... ب�ساأن طلب االإفادة 
بالراأي القانوين حول مدى جواز اال�ستمرار يف �سرف االإعانة املالية للموظفني 
الذي يتم اإحلاقهم بربامج لغة اإجنليزية خارج ال�سلطنة بداًل من �سرف بدل 
التدريب، واأخذ تعهد خطي منهم بعدم املطالبة ببدل التدريب بعد االنتهاء 

من الدرا�سة.

وتتلخ�ض وقائع املو�سوع - ح�سبما يبني من االأوراق - يف اأن وزارة ..... قامت 
بتنظيم برامج تدريبية لدرا�سة اللغة االجنليزية خارج ال�سلطنة، خا�سة بعد 
حتويل كليات الرتبية اإىل كليات علوم تطبيقية وما نتج عن ذلك من �سرورة 
لغة  اأ�سبحت  التي  االجنليزية  باللغة  واالأكادمييني  االإداريني  املوظفني  اإملام 
اإيفادهم اإىل دول  تدري�ض املقررات بتلك الكليات، واأن و�سيلة حتقيق ذلك هو 
متحدثة باللغة االجنليزية حتى يت�سنى لهم اال�ستفادة من مهارات التحدث 
باللغة  الناطقة  الدول  بتلك  تواجدهم  خالل  من  االآخرين  مع  والتعامل 
االجنليزية  اللغة  م�ستويات  جميع  على  التدريب  اأن  وتذكرون  االجنليزية، 
متوفر داخل ال�سلطنة،واأن الوزارة  قامت مبنح املر�سحني املوفدين اإعانة مالية 
وتذكرة �سفر وتاأمني �سحي للدول التي تطبق نظام التاأمني وذلك بدال من 
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�سرف بدل التدريب املن�سو�ض عليه يف امللحق رقم )8( من الالئحة التنفيذية 
لقانون اخلدمة املدنية ، واأن الئحة التاأهيل والتدريب املعمول بها يف الوزارة 
جاءت خالية من الن�ض على هذه االإعانة املالية، ويتم ال�سرف بناء على موافقة 
جلنة تنمية املوارد الب�سرية بالوزارة ذلك اأن االإيفاد مع �سرف بدل التدريب 
�سيوؤدي اإىل خف�ض عدد الذين يتم اإيفادهم يف برامج لدرا�سة اللغة االجنليزية 

باخلارج يف �سوء حمدودية االعتمادات املالية املتاحة يف بند التدريب.

وتطلبون الراأي يف مدى جواز ا�ستمرار الوزارة يف �سرف تلك االإعانة املالية 
للموظفني الذين يتم اإحلاقهم بربامج لغة اجنليزية خارج ال�سلطنة بدال من 
اأخذ تعهد بعدم مطالبة الوزارة بهذا البدل بعد  �سرف بدل تدريب لهم مع 

االنتهاء من الدرا�سة.

ورداً على ذلك نفيد باأن املادة )39( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم 
اأن"مينح املوظف بدالت �سكن وكهرباء  ال�سلطاين رقم 2004/120 تن�ض على 
داخل  الر�سمية  واملهام  للتدريب  �سفر  بدل  مينح  كما  وهاتف،  وانتقال  وماء 

وخارج ال�سلطنة، وذلك بالفئات وال�سروط التي حتددها الالئحة ....".

جميع  على  واجب  "التدريب  اأن  على  القانون  هذا  من   )54( املادة  وتن�ض 
بغري  املعينني  املوظفني  تدريب  على  العمل  الوحدات  على  ويتعني  املوظفني، 
والكتابية  والفنية  االإدارية  وم�ستوياتهم  درجاتهم  بجميع  التعاقد  طريق 
�سوء  يف  التدريب  وبرامج  وخطط  العمل  ملتطلبات  وفقا  واحلرفية  واملهنية 

خطط التنمية العامة ويف حدود االإمكانيات املتاحة".

يق�سيها  التي  الفرتة  "تعترب  اأن  القانون على  املادة )55( من هذا  تن�ض  كما 
املوظف يف التدريب فرتة عمل يتمتع فيها بجميع مزايا وظيفته ..... وتنظم 

الالئحة قواعد و�سروط اإيفاد املوظف للتدريب".
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ال�سادرة  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )62( املادة  وتن�ض 
اأو  ر�سمية  اأوفد يف مهمة  اإذا  املوظف  " ي�ستحق  اأن  بالقرار رقم 2010/9 على 
للتدريب داخل ال�سلطنة  اأو خارجها بدل �سفر بالفئات املحددة يف املالحق اأرقام 
)6(،)7(،)8( على اأن ي�سرف البدل عن كل يوم اإذا كان االإيفاد خارج ال�سلطنة 

وعن كل ليلة اإذا كان االإيفاد داخلها .....".

وتن�ض املادة )69( من الالئحة التنفيذية امل�سار اإليها على اأن " تتحمل الوحدة 
تذاكر �سفر املوظف وحده اأو تذاكر �سفره هو واأفراد اأ�سرته - داخل ال�سلطنة اأو 

خارجها - يف حالة اإيفاده يف مهمة ر�سمية اأو للتدريب ....".

وتن�ض املادة )94( من هذه الالئحة على اأن " يكون اإيفاد املوظفني للتدريب 
خارج  التدريب  كان  اإذا  ويجب   ..... املعتمدة  ال�سنوية  التدريب  خلطة  وفقاً 
ال�سلطنة بهدف اإجادة اأي من اللغات االأجنبية اأن يكون للح�سول على م�ستوى 

ال متنحه جهات التدريب داخل ال�سلطنة".

املوظفني  له جميع  واجب يخ�سع  التدريب  امل�سرع جعل  اأن  تقدم  ويبني مما 
بكافة م�ستوياتهم االإدارية والفنية بهدف رفع كفاءتهم واالرتقاء مب�ستويات 
يف  وذلك  قدراتهم  تنمية  خالل  من  للدولة  االإداري  باجلهاز  واالإجناز  االأداء 
تنظيم  التنفيذية  بالالئحة  امل�سرع  وناط  التدريب،  وبرامج  خطط  حدود 
�سروط اإيفاد املوظف للتدريب خارج ال�سلطنة ومن بينها ق�سر التدريب خارج 
ال  التي  االأجنبية  للغات  اإجادة  م�ستوى  على  احل�سول  حاالت  على  ال�سلطنة 
خارج  املتدرب  حقوق  امل�سرع  وحدد  ال�سلطنة،  داخل  التدريب  جهات  متنحها 
و)8(   )7( رقمي  للملحقني  طبقاً  تدريب  وبدل  �سفر  بدل  مبنحه  ال�سلطنة 
من الالئحة وتذكرة �سفر بالدرجة التي ي�ستحقها، ومن ثم ال يجوز للجهة 
االإدارية منح املوظف حقوق مالية غري من�سو�ض عليها اأيا كانت االأهداف التي 
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تراها من وراء هذا املنح بح�سبان اأن اإنفاق االأموال العامة ال يكون اإال ا�ستناداً 
اإىل ن�ض �سريح يف القانون اأو الالئحة، وعلى ذلك ي�سحي قيام الوزارة ب�سرف 
بدال من  ال�سلطنة  اإىل خارج  للتدريب  اإيفاده  للموظف يف حالة  مالية  اإعانة 
منحه بدل التدريب املقرر خمالفا الأحكام القانون ومفتقداً لالأ�سا�ض القانوين 
الذي يجيزه، وبالتايل ال يجوز اال�ستمرار يف �سرف االإعانة املالية للموظفني 
الذين يتم اإحلاقهم بربامج اللغة االجنليزية خارج ال�سلطنة بداًل من �سرف 
بدل التدريب املقرر مبوجب الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية �سالفة 

الذكر.

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم جواز اال�ستمرار يف �سرف االإعانة املالية للموظفني 
الذين يتم اإحلاقهم بربامج درا�سة اللغة االجنليزية خارج ال�سلطنة، وذلك على 

النحو املبني باالأ�سباب.  

)فتوى رقم : و �ص ق /م و/ 44 / 1 / 1216 /2011م  بتاريخ  28 يونيو 
2011م(

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

فتاوى المادة رقم )91(

املادة )2( من قانون اخلدمة املدنية )امللغي( ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
80/8 تن�ض على اأنه " فيما يتعلق بتطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات 

واال�سطالحات الواردة به املعاين التالية، ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك: 

 الوظيفة: ويق�سد بها جمموعة الواجبات وامل�سوؤوليات وال�سلطات التي ت�سند 
اأو تفو�ض من اجلهة املخت�سة بغر�ض اإجناز اخلدمات واالأعمال الر�سمية".
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وتن�ض املادة )63( من ذات القانون على اأنه "يحظر على املوظفني:

امل�سلحة  اقت�ست  اإذا  اإال  للدولة  االإداري  باجلهاز  وظيفتني  بني  اجلمع  اأ(   (
اأخرى  وظيفة  باأعباء  موؤقتة  وب�سفة  مبقابل  القيام  املوظف  تكليف  العامة 
التي  للقواعد  طبقاً  وذلك  االأ�سلية،  وظيفته  اأعباء  عن  طبيعتها  تختلف 

حتددها الالئحة "

)امللغاة(  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )85( املادة  وتن�ض 
ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/52 على اأنه" يف تطبيق اأحكام املادة)63( 
باجلهاز  اأخرى  وظيفة  باأعمال  للقيام  املوظف  لتكليف  ي�سرتط  القانون  من 

االإداري للدولة توافر ال�سروط االآتية: 
اأن يكون التكليف ب�سفة موؤقتة.  اأ  - 

اأن تختلف طبيعة اأعباء الوظيفة املكلف بها عن اأعباء وظيفته االأ�سلية.  ب - 
اأن يكون التكليف بناء على اتفاق بني اجلهة االأ�سلية التابع لها املوظف   ج  - 

واجلهة التي بها الوظيفة املراد تكليفه بها يف حالة اختالف اجلهتني.
الوظيفة  بواجبات وم�سوؤوليات  االإ�سرار  املوظف  تكليف  اأال يرتتب على   د  - 

االأ�سلية واأال يتعار�ض معها.
هـ -  اأن يتم حتديد املكافاأة التي يتقا�ساها املوظف وفقا ملا يلي:

مكافاأة  عنها  متنح  واالنتظام  اال�ستمرار  �سفة  لها  التي  االأعمال   - 1
�سهرية مقطوعة حتددها وتدفعها اجلهة املكلف لها املوظف مبا ال 

يتجاوز50 % من راتبه االأ�سا�سي.
االأعمال التي لي�ست لها �سفة اال�ستمرار واالنتظام وتتعلق باملهارات   - 2
عمل  كل  مقابل  مقطوعة  مكافاأة  عنها  متنح  ال�سخ�سية  والقدرات 
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قرار  وي�سدر  املوظف،  بها  املكلف  اجلهة  فى  املقررة  للقواعد  طبقا 
بعد  لها  العمل  املوظف  يكلف  التي  الوحدة  رئي�ض  من  التكليف 

موافقة جهة العمل االأ�سلية".

وتن�ض املادة )104( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
2004/120 على اأنه "يحظر على املوظف االآتي:     

اإذا  اإال  للدولة  االإداري  باجلهاز  اأخرى  وظيفة  واأية  وظيفته  بني  اجلمع  اأ   - 
موؤقتة  ب�سفة  اأخرى  وظيفة  باأعباء  تكليفه  العامة  امل�سلحة  اقت�ست 

   " مبقابل، وذلك وفقاً للقواعد وال�سروط التي حتددها الالئحة .

ال�سادرة  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )91( املادة  وتن�ض 
اأخرى  وظيفة  باأعباء  املوظف  تكليف  "يكون  اأن  على   2010/9 رقم  بالقرار 
مبوجب قرار من رئي�ض الوحدة ، على اأن يكون التكليف باأعباء وظيفة اأخرى 

لدى وحدة اأخرى بناء على طلب رئي�ض هذه الوحدة.

ويكون التكليف داخل اأو خارج الوحدة يف احلاالت االآتية:-
القيام باأعباء وظيفة اأخرى باالإ�سافة اإىل اأعباء الوظيفة االأ�سلية بذات   - 1

الوحدة التي يعمل بها املوظف يف اأوقات العمل الر�سمية.
القيام باأعباء وظيفة اأخرى بذات الوحدة التي يعمل بها املوظف يف غري   - 2

اأوقات العمل الر�سمية باالإ�سافة اإىل اأعباء وظيفته االأ�سلية.
القيام باأعباء وظيفة اأخرى لدى وحدة اأخرى يف اأوقات العمل الر�سمية   - 3

باالإ�سافة اإىل اأعباء وظيفته االأ�سلية.

باأعباء  التكليـف  يجـــوز  " ال  اأنه  على  الالئحة  ذات  )92( من  املادة  تن�ض  كما 
وظيفــة اأخرى اإال اإذا توافرت ال�سروط االآتية:-
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اأن تقت�سي امل�سلحة العامة قيام املوظف باأعباء الوظيفتني.  -  1
كان  اإذا  للدولة  االإداري  اجلهاز  وحدات  اإحدى  لدى  التكليف  يكون  اأن   -  2

للقيام باأعباء وظيفة خارج الوحدة.
اأن يكـون التكليـف ب�سفـة موؤقتة وللفرتة التي يتطلبها حتقيق امل�سلحة   -  3

العامة.
اأال يرتتب على التكليف اإخالل بواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة االأ�سلية .  -  4
اأن مينح املوظف مكافاأة �سهرية ال تزيد على )50%( من راتبه االأ�سا�سي،   -  5

على اأن تتحمل الوحدة املكلف لديها هذه املكافاأة.

وتن�ض املادة )44( من القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47على 
اأن "تتقادم  الرواتب واالأجور وما يف حكمها امل�ستحقة للموظفني قبل وحدات 
بانق�ساء  حكمها  يف  وما  العامة  واملوؤ�س�سات  والهيئات  للدولة  االإداري  اجلهاز 

خم�ض �سنوات ميالدية من تاريخ ا�ستحقاقها" 

وتن�ض املادة )45( من ذات القانون على اأنه :
مع عدم االإخالل باأحكام املواد اأرقام )44، 47، 48( من هذا القانون ال يبداأ   - 1

�سريان التقادم اإال من الوقت الذي ي�سبح فيه الدين م�ستحق االأداء.
ال ي�سري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن اأن يطالب بحقه.  - 2
ي�سري من  تقادم جديد  املعتربة قانوناً، ويبداأ  باملطالبة  التقادم  ينقطع   - 3
مدة  هي  مدته  وتكون  االنقطاع،  �سبب  على  املرتتب  االأثر  انتهاء  تاريخ 

التقادم االأوىل"

وفقاً  ـ  التقادم  على  اأن" يرتتب  على  القانون  ذات  من   )46( املادة  تن�ض  كما 
وال�سركات  واملوؤ�س�سات  لالأفراد  املالية  احلقوق  انق�ساء  ـ  القانون  هذا  الأحكام 
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وحدات  ملوظفي  امل�ستحقة  حكمها  يف  وما  واالأجور  الرواتب  وكذلك  اخلا�سة 
اجلهاز االإداري للدولة...."

ومفاد ما �سبق من ن�سو�ض اأن امل�سرع  و�سع اأ�ساًل عاما يف جمال تنظيم الوظيفة 
العامة يق�سي بعدم جواز اجلمع بني وظيفتني باجلهاز االإداري للدولة، ثم اأورد 
ا�ستثناًء على ذلك االأ�سل  اأجاز مبقت�ساه تكليف املوظف بالقيام باأعباء وظيفة 
اأخرى اإىل جانب وظيفته االأ�سلية على اأن يكون ذلك مل�سلحة عامة اقت�سته 
من   )85( املادة  من  )هـ(  البند  حدده  مقابل  نظري  موؤقتة  ب�سفة  يكون  واأن 
الالئحة التنفيذية امللغاة، و البند )5( من املادة )92(  من الالئحة التنفيذية 
ال�سارية وذلك  بالن�سبة لالأعمال التي تت�سم بطابع اال�ستمرار واالنتظام حيث 
مينح املوظف يف هذه احلالة مكافاأة �سهرية مقطوعة حتددها وتلتزم بدفعها 

اجلهة املكلف لها املوظف وذلك مبا ال يجاوز 50% من الراتب االأ�سا�سي.

ـ يجد حده الطبيعي فى  ـ وفقا ملا �سلف  وملا كان  حظر اجلمع بني وظيفتني 
الوظيفة  اأن  من  القانون  حدده  الذي  باملعنى  وظيفتان  ثمة  يكون  اأن  وجوب 
من  تفو�ض  اأو  ت�سند  التي  وال�سلطات  وامل�سوؤوليات  الواجبات  جمموعة  هي 
اجلهة املخت�سة بغر�ض اإجناز اخلدمات واالأعمال الر�سمية، واأن تكون- بهذا 
املعنى اال�سطالحي - مدرجة بجدول الوظائف التي تن�ساأ فى حدود الهيكل 
التنظيمي للوزارة، ويف �سوء توافر تلك التق�سيمات بوزارة ............ ح�سبما 
بتلك  وظائف  وجود  اللزوم  بحكم  ي�ستتبع  ذلك  ،فاإن  االأوراق  عنه  اأف�سحت 

الدوائر يجوز التكليف باأعبائها وفقاً الأحكام القانون.

حددها  التي  ال�سوابط  �سوء  يف  املعرو�سة  الوقائع  على  �سلف  ما  وبتطبيق 
قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية للتكليف باأعباء وظيفة اأخرى، واإزاء 
الوظائف  واأن لهذه   ......... لوزارة  املعتمد  الوظيفي  بالهيكل  وجود وظائف 
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ومل  بوزارة.........،   ........ بدوائر  يتعلق  فيما  حمدده  ومهام  اخت�سا�سات 
يتم التعيني عليها، االأمر الذي تطلب بال�سرورة قيام موظفي مكتب ....... 
تكليفاً  يعد  ذلك  فاإن  الوظائف  لهذه  املحددة  واالخت�سا�سات  املهام  مببا�سرة 
يف  يحتج  وال   ، االأ�سلية  وظائفهم  على  عالوة  الوظائف  تلك  باأعباء  بالقيام 
للعمل  حاالتهم  املعرو�سة  املوظفني  من  اأي  بتكليف  قرار  �سدور  بعدم  ذلك 
بوزارة......... ، الأن ذلك مردود عليه باأن القرار االإداري وفقاً ملا ا�ستقر عليه 
اإرادتها امللزمة مبا  اإف�ساح جهة االإدارة عن  اإفتاء وزارة ال�سوؤون القانونية هو 
الباعث  وكان  وممكنا  ذلك جائزاً  كان  القانون متى  �سلطة مبقت�سى  لها من 
عليه ابتغاء امل�سلحة العامة ، ومن ثم فال ي�سرتط �سدور القرار االإداري يف 
راأي  ا�ستظهار  من   ........ وزارة  اإليه  �سعت  ما  ذلك  يوؤكد  ومما  معني،  �سكل 
وزارة ....... ب�ساأن معاجلة اأو�ساعهم مما يعد اإقراراً بتكليفهم باأعباء وظيفة 
من   )%50( على  تزيد  ال  �سهرية  مكافاأة  ي�ستحقون  فاإنهم  ثم  ومن  اأخرى،  
راتبهم االأ�سا�سي،  تتحمله اجلهة املكلفني ب�سغل وظائفها، وال ينال من ذلك 
تعميم وزارة اخلدمة املدنية رقم 2010/4 الذي  ت�سمن اأن التكليف ال يكون اإال 
لوظائف م�سغولة اأ�ساًل ويتعذر على �ساغلها ممار�سة مهامها وواجباتها، واأن 
التكليف يكون ب�سورة موؤقتة، الأن ما ورد بالتعميم ال يعدو اال اأن يكون توجيهاً 
للجهات االإدارية ال يرتتب على خمالفته حرمان املوظف املكلف باأعباء وظيفة 

اأخرى من م�ستحقاته املقررة قانوناً.

دائرة.........  مدير  بوظيفة   ........ بوزارة   ...... بتكليف  يت�سل  وفيما 
بالوزارة، فاإنه ي�ستحق املكافاأة ال�سهرية �سالفة الذكر عن املدة من تاريخ تكليفه 
اإىل تاريخ  تعيينه بالوظيفة التي كلف بها والتي انتفى على اأ�سا�سها اجلمع بني 

وظيفتني.
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وحيث اأنه واإن كان ما تقدم، اال اأن املادة )44( من القانون املايل امل�سار اإليه قد 
حددت، مدة تقادم الرواتب واالأجور وما يف حكمها امل�ستحقة للموظفني قبل 
وحدات اجلهاز االإداري للدولة بانق�ساء خم�ض �سنوات من تاريخ ا�ستحقاقها، 
الوقت  من  يبداأ  القانون  ذات  من   )45( املادة  لن�ض  وفقا  التقادم  �سريان  واأن 
يف  احلق  ينق�سي  اأن  ذلك  ومقت�سى  االأداء،  م�ستحق  الدين  فيه  ي�سبح  الذي 
......... املوؤرخ  بالطلب  تقدموا  الذين  للموظفني  بالن�سبة  ال�سهرية  املكافاأة 
تقدمهم  يثبت  مل  ما   ........... على  ال�سابقة  املدة  عن   .......................
بتاريخ  بالطلب  الذين تقدموا  للموظفني  وبالن�سبة  �سابق،  تاريخ  بطلبات يف 
املدة  عن  ال�سهرية  املكافاأة  يف  احلق  ينق�سي   ...........……………
تقدميهم  يثبت  مل  ما  الطلب  تقدمي  تاريخ  من  �سنوات  خم�ض  على  ال�سابقة 

الطلبات يف تاريخ �سابق على …………………........... .

لذلك انتهى الراأي اإىل:
اأحقية موظفي وزارة ....... املعرو�سة حاالتهم  يف �سرف املكافاأة ال�سهرية   -  1
اإىل  باالإ�سافة   ...... وزير  مكتب  وظائف  باأعباء  تكليفهم  نظري  املقررة 

اأعباء وظائفهم االأ�سلية مع مراعاة اأحكام التقادم اخلم�سي.
اأحقية .......... املكلف بالقيام بعمل مدير دائرة........ بالوزارة يف �سرف   -  2
التي  التكليف  فرتة  عن  وذلك  تكليفه،  نظري  املقررة  ال�سهرية  املكافاأة 
انتهت بتعيينه يف الوظيفة املكلف بها  وذلك على النحو الوارد باالأ�سباب.   

فتوى رقم )و �ص ق / م و / 20 / 1 / 2012/317م( بتاريخ 2012/2/21م .

---------------------
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فتاوى المادة رقم )4(

الفتوى الأوىل :

املادة رقم )1( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى 
رقم 80/8 تن�ض على اأنه:) ت�سرى اأحكام هذا القانون على املوظفني املدنيني 
ومرا�سيم  لقوانني  اخلا�سعني  املوظفني  عدا  فيما   ، للدولة  االإداري  باجلهاز 
اأو عقود خا�سة منظمة لهم بالن�سبة ملا تت�سمنه تلك القوانني اأو املرا�سيم اأو 
العقود من اأحكام ، وتنظم الالئحة املنفذة لهذا القانون اأنواع واأحكام العقود 

بالن�سبة لغري العمانيني( .

وتن�ض املادة رقم ) 2 ( على اأنه ) فيما يتعلق بتطبيق اأحكام هذا القانون يكون 
 للكلمات واال�سطالحات الواردة به املعاين التالية ، ما مل يقت�ض ال�سياق خالف

ذلك: ... 

وال�سلطات  وامل�سوؤوليات  الواجبات  جمموعة  بها  ويق�سد   : الوظيفة 
التي ت�سند اأو تفو�ض من اجلهة املخت�سة بغر�ض اإجناز اخلدمات واالأعمال ال

ر�سمية.......................... ( 

 ، موؤقتة  اأو  دائمة  اإما  الوظائف   (: اأن  على   )  14  ( رقم  املادة  وتن�ض 
وت�سع كل وحدة من وحدات اجلهاز االإداري للدولة جدوال للوظائف الدائمة 
وم�سوؤولياتها  واجباتها   وحتديد  وظيفة  كل  وم�سمى  و�سف  ويت�سمن   ،
الدرجات  اإحدى  فى  وترتيبها  �سغلها  و�سروط  و�سلطاتها  واخت�سا�ساها 
والفئات املبينة باجلدولني امللحقني بهذا القانون ، وذلك بالتن�سيق مع وزارة 
اخلدمة املدنية ، وتعتمد جداول الوظائف من رئي�ض الوحدة ، وتن�ساأ الوظائف 
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العامة  املوازنة  فى  املالية  واالعتمادات  الوظيفية  الهياكل  فى حدود  الدائمة 
ح�سب اللوائح التي ت�سدر فى هذا ال�ساأن ( . 

ال�سادر  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  من   4 رقم  املادة  وتن�ض 
ي�سغلون  الذين  العمانيني  غري  املوظفون  اأن:)  على   84/52 رقم  باملر�سوم 
املدنية  اخلدمة  بقانون  امللحقني  اجلدولني  فئات  اأو  درجات  على  وظائف 
يخ�سعون الأحكام العقود الواردة فى املالحق 1، 2 ، 3 بهذه الالئحة كل ح�سب 
الالئحة  وهذه  املدنية  اخلدمة  بقانون  الواردة  االأحكام  عليهم  وتطبق  عقده 
واللوائح التي ت�سدر فى هذا ال�ساأن فيما مل يرد به ن�ض خا�ض فى عقودهم ( .

وتن�ض املادة رقم 63 من قانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليه على اأن :) 
يحظر على املوظفني :

اقت�ست  اإذا  اإال  للدولة  االإداري  باجلهاز  وظيفتني  بني  اجلمع   - اأ 
باأعباء وظيفة  موؤقتة  وب�سفة  القيام مبقابل  املوظف  تكليف  العامة  امل�سلحة 
اأخرى تختلف طبيعتها عن اأعباء وظيفته االأ�سلية وذلك طبقا للقواعد التي 

حتددها الالئحة ، ب .......... ( .

وتن�ض املادة رقم )85 ( من الالئحة املنوه بها على اأنه :) فى تطبيق 
وظيفة  باأعباء  للقيام  املوظف  لتكليف  ي�سرتط  القانون  من   63 املادة  اأحكام 

اأخرى باجلهاز االإداري للدولة توافر ال�سروط االآتية :

 اأ - اأن يكون التكليف ب�سفة موؤقتة .

وظيفته  اأعباء  عن  بها  املكلف  الوظيفة  اأعباء  طبيعة  تختلف  ب-اأن 
االأ�سلية. 
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ج - اأن يكون التكليف بناء  على اتفاق بني اجلهة االأ�سلية التابع لها 
املوظف واجلهة التي بها الوظيفة املراد تكليفه لها فى حالة اختالف اجلهتني 

.

وم�سوؤوليات  بواجبات  االإ�سرار  املوظف  تكليف  على  يرتتب  اأال   - د   
الوظيفة االأ�سلية واأال يتعار�ض معها.

 هـ - اأن يتم حتديد املكافاأة التي يتقا�ساها املوظف وفقا ملا يلي : 

مكافاأة  عنها  متنح  واالنتظام  اال�ستمرار  �سفة  لها  التي  االأعمال   -  1
�سهرية مقطوعة حتددها وتدفعها اجلهة املكلف لها املوظف مبا ال يتجاوز50 

% من راتبه االأ�سا�سي.

2- االأعمال التي لي�ست لها �سفه اال�ستمرار واالنتظام وتتعلق باملهارات 
والقدرات ال�سخ�سية متنح عنها مكافاأة مقطوعة مقابل كل عمل طبقا للقواعد 
املقررة فى اجلهة املكلف لها املوظف ، وي�سدر قرار التكليف من رئي�ض الوحدة 

التي يكلف املوظف العمل بها بعد موافقة جهة العمل االأ�سلية (. 

املدنية  اخلدمة  قانون  اأحكام  ب�سط  امل�سرع  اأن  الن�سو�ض  هذه  ومفاد 
وا�ستثنى منهم   ، االإداري للدولة  املدنيني باجلهاز  املوظفني  �سريانا - على   -
من  انتظمته  فيما  خا�سة  عقود  اأو  قوانني  اأو  ملرا�سيم  اخلا�سعني  املوظفني 
اأحكام ، واأحال فيما يتعلق بعقود غري العمانيني اإىل الالئحة التنفيذية من 
حيث حتديد اأنواعها وو�سع اأحكامها ، وقد اأبانت هذه الالئحة خ�سوع هوؤالء 
امل�سار  بالقانون  امللحقني  اأو فئات اجلدولني  �سغلوا وظائف على درجات  متى 
اإليه الأحكام العقود الواردة فى تلك املالحق املذكورة فى املادة »4« من الالئحة 
بهذا  الواردة  االأحكام  ب�ساأنه  العقود يطبق  ن�ض فى هذه  ب�ساأنه  يرد  وما مل   ،
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القانون والئحته وما ي�سدر من لوائح فى هذا ال�ساأن ، واألزم امل�سرع كل وحدة 
من وحدات اجلهاز االإداري للدولة بو�سع جدول للوظائف الدائمة بها على اأن 
يت�سمن تلك ال�سمات والعنا�سر املو�سحة فى املادة 14 ال�سالفة الذكر بالن�سبة 
لكل وظيفة ، وبحيث يكون اإن�ساوؤها فى حدود الهياكل الوظيفية واالعتمادات 
املالية فى املوازنة العامة ، وفى جمال ال�سبط الوظيفي وما ميتنع على املوظف 
اإتيانه حظرت املادة 63 من ذلك القانون تلك املحظورات الواردة بها ومنها ما 
للدولة  االإدارى  باجلهاز  بني وظيفتني  اجلمع  فى  املتمثل  اأ«   « البند  ت�سمنه 
للموظف  بتكليف  العامة  امل�سلحة  تقت�سيه  جمع  منه  م�ستثنى  عام  كحظر   ،
بالقيام ب�سفة موؤقتة باأعباء وظيفة اأخرى لقاء مقابل انتظمته بنود املادة 85 
اأن  اأ�س�ض حتديده بعد  من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية وبينت 
باالإحالة  التزاما  االأخرى  الوظيفة  باأعباء   - تكليفا   - القيام  �سروط  ف�سلت 

الواردة فى املادة 63 املنوه بها. 

ومقت�سى ذلك اأن امل�سرع اأجاز �سغل الوظائف الدائمة بطريق التعاقد 
مع غري العمانيني مما يرتب نتيجة حتمية مقت�ساها تباين عالقة هوؤالء - 
طبيعة - باجلهة االإدارية ، عن تلك التي تربط العمانيني بها بالن�سبة ل�سغل هذه 
الوظائف ، فبينما هي بالن�سبة لهذه الفئة عالقة تنظيمية حتكمها القوانني 
واللوائح ال�سادرة فى هذا ال�ساأن ، فهي بالن�سبة لغري العمانيني عالقة تعاقدية 
ين�سئها العقد املربم بني اجلهة واملتعاقد معه ، وحتكمها ن�سو�سه املتفق عليها 
، والتى ت�سحى - �سواء كان �سعيد  اإليها  القانونية املحال  مكملة بالن�سو�ض 
اأو حقوق  التزامات  اأو الئحة - ن�سو�سا عقدية مبا متثله من  ورودها قانونا 
، وبالتاىل يغدو ما يلقى عبئا على عاتق العاقدين اأو اأحدهما التزاما عقديا 
، وما يقرر حقا م�سدرا لرتتيب هذا احلق ، وما ميثل قيدا اأو حظرا من�سئا 
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اللتزام بالناأي عما قيد اأو حظر ، ومن هذا ما ورد اإلزاما باالمتناع عن اجلمع 
بني وظيفتني باجلهاز االإداري للدولة وفق ن�ض املادة 63 ال�سالف ذكرها . 

 - �سلف  ملا  وفقا   - املمثل  املادة  هذه  فى  الوارد  احلظر  كان  ملا  واأنه 
التزاما باالمتناع عن اجلمع بني وظيفتني باجلهاز االإداري للدولة يجد حده 
الطبيعي فى وجوب اأن يكون ثمة وظيفتان باملعنى املحدد ا�سطالحا فى املادة 
وامل�سوؤوليات  الواجبات  جمموعة  بها  يق�سد  الوظيفة  اأن  من  القانون  من   2
وال�سلطات التي ت�سند اأو تفو�ض من اجلهة املخت�سة بغر�ض اإجناز اخلدمات 
املعنى اال�سطالحي - مدرجة بجدول  بهذا  تكون-  واأن   ، الر�سمية  واالأعمال 
الوظائف التي تن�ساأ فى حدود الهيكل الوظيفي واالعتمادات املالية فى املوازنة 
العامة ، فاإذا خال اجلدول من ت�سمية وظيفة ما بخلو الهيكل الوظيفي من 
موجب اإدراجها بهذا اجلدول ، فال يكون ثمة وظيفة يحظر القيام باأعبائها 
جمعا بينها وبني وظيفة اأخرى ، وبناء عليه فمتى انتفى مناط احلظر مل يكن 

ثمة جمال فى التطبيق لال�ستثناء منه . 

وبتطبيق ما �سلف ذكره على احلالة املعرو�سة واإذ ا�ستبان من ا�ستقراء 
جدول وظائف وزارة االأوقاف وال�سئون الدينية والتق�سيمات االإدارية بها عدم 
وات�ساقا مع   ، بهذا اجلدول  املدرجة  الوظائف  م�ست�سار �سمن  اندراج وظيفة 
خلو هيكلها التنظيمي من موجب اإدراج مثل هذه الوظيفة بجدول الوظائف 
به  املنوه  احلظر  مناط  يكون   - ذكره  �سلف  ما  على  وعطفا   - ثم  ومن   ، بها 
منتفيا ، مما ال حمل معه فى الركون اإىل حدود و�سروط اال�ستثناء منه كلية ، 
ي�ساف اإىل ذلك اأنه ا�ست�سحابا لفر�سية حتقق وجود الوظيفة امل�سار اإليها فاإن 
بوزارة  م�ست�سار  االأعباء بني وظيفتي  فى طبيعة  اختالف  وجود  بعدم  القول 
عليه  مردود   ، الدينية  وال�سوؤون  االأوقاف  بوزارة  وم�ست�سار  والتعليم  الرتبية 
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فى   - يوؤدى   ، واالأوقاف  التعليم  مرفقي  طبيعة  بني  متحققا  تباينا  ثمة  باأن 
احلالة املعرو�سة - اإىل التباين فى طبيعة اأعباء الوظيفتني املنوه بهما ، مما ال 
مندوحة معه من تقرير حتقق اختالف طبيعة اأعباء وظيفة م�ست�سار بوزارة 
بها  قام  التي  االأعباء  تلك  عن  التنظيمي  بهيكلها  الواردة  والتعليم  الرتبية 
املعرو�سة حالته بتباين طبيعة املرفق الذى قدم اال�ست�سارات القانونية ب�ساأنه 
اإىل  ريب-  دون  موؤد-  غري  الوظيفة  م�سمى  فى  التماثل  وجود  اأن  بح�سبان   ،

تطابق ال اختالف فيه ، واإمنا هو م�سروف حتما اإىل اختالف ال تطابق فيه.

  واأنه - حال عدم حتقق الفر�سية االآنف ذكرها - يجدر التنويه باأن ما 
قامت به وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية فى �ساأن ما هو معرو�ض وماثل ، ال 
يعتوره عيب قانوين ، اإذ يحق فى �سبيل ت�سيري املرفق الذى تقوم عليه التعاقد 
مع االآخرين بخ�سو�ض ما تقت�سى امل�سلحة العامة التعاقد ب�ساأنه الإجناز ما 
يحقق ت�سيري املرفق على اأكمل وجه حتقيقا لل�سالح العام وقياما مبا هو ملقى 
حكم  اقتبا�ض  دون  قانونا  يحول  ما  ثمة  ولي�ض  اأعباء،  من  الوزارة  عاتق  على 
فيما ر�سمه من حدود ب�ساأن ما يرتتب من التزام على عاتق الوزارة قبل الغري 
من اأولئك الذين تتعاقد معهم- اأيا ما كان امل�سطلح امل�ستخدم فى هذا ال�ساأن 
الأن العربة بطبيعة الت�سرف القانونية وحقيقته ال بظاهر هذا امل�سطلح- اإذ 
ومن  ب�سدده  اقتب�ض  ما  بطبيعة  من�سوجا  بقدره  يكون مقدرا  االقتبا�ض  ذاك 
اأجله ، ي�ساف اإىل ذلك اأنه لي�ض ثمة خمالفة ميكن اأن تن�سب ب�ساأن املعرو�سة 
حالته اأو تلحق ب�ساحته طاملا اأن قيامه مبا و�سد اإليه متقا�سيا عنه ما قدر له، 
اأن  التقديرية  ب�سلطتها  ارتاأت  التي  االأ�سلية  اإىل موافقة جهة عمله  م�ستندا 
قيامه بذلك حمقق لل�سالح العام غري ما�ض اأو نائل من الواجبات وامل�سوؤوليات 

املنوط به اأداوؤها وفقا لطبيعة عالقته بها. 
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وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  ت�سرف  قانونية  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
للوزارة  القانونية  اال�ست�سارات  بتقدمي  القيام  مهمة  باإ�سناد  املوقرة  الدينية 
ما  ، وم�سروعية  القانوين  والتعليم  الرتبية  وزارة  .... م�ست�سار  امل�ست�سار  اإىل 

تقا�ساه من مقابل من جراء ذلك . 

فتوى و �ص ق رقم / م و / 1482/1/47 /2001 م بتاريخ 2001/11/13

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

الفتوى الثانية :

تن�ض علي  املدنية  لقانون اخلدمة  التنفيذية  الالئحة  املادة )4( من 
اأو فئات  االآتى »املوظفون غري العمانيني الذين ي�سغلون وظائف على درجات 
اجلدولني امللحقني بقانون اخلدمة املدنية يخ�سعون الأحكام العقود الواردة يف 

املالحق 1 ، 2 ، 3 بهذه الالئحة ، كل على ح�سب عقده ،........« . 

و تن�ض املادة ) 1 ( من قرار رئي�ض جمل�ض اخلدمة املدنية رقم  88/8 
خارج  خا�سة  بعقود  العمانيني  غري  املوظفني  تعيني  �ساأن  يف  يعمل   « اأن  على 

نطاق قانون اخلدمة املدنية باالأحكام الواردة يف املواد التالية » .

 وتن�ض املادة ) 3 ( من هذا القرار على اأن » تكون هذه الوظائف موؤقتة 
وقا�سرة على كبار اخلرباء وامل�ست�سارين والفنيني ». 

وتن�ض املادة ) 5 ( من وعلى اأن » حت�سل اجلهة الطالبة على موافقة 
اخلدمة املدنية قبل التعيني وذلك مبوجب طلب يقدم اإليها مت�سمنا البيانات 
التالية : ا�سم املوظف املر�سح - جن�سيته - الوظيفة املر�سح ل�سغلها - الراتب 
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ال�سهري املقرتح - اأي امتيازات اأخرى ) �سكن / كهرباء / ماء ......(.

تعيني  يكون  باأن  ق�سى  امل�سرع  اأن  املتقدمة  الن�سو�ض  من  وامل�ستفاد 
املوظفني غري العمانيني الذي ي�سغلون وظائف على درجات اأو فئات اجلدولني 
امللحقني بقانون اخلدمة املدنية طبقا الأحكام العقود الواردة باملالحق 1 ، 2 ، 
3 من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ، وهذا الطريق يعد القاعدة 
يف تعيني املوظفني غري العمانيني يف نطاق قانون اخلدمة املدنية ، ونظم قرار 
رئي�ض جمل�ض اخلدمة املدنية امل�سار اإليه قواعد تعيني هوؤالء املوظفني بعقود 
هذه  مبوجب  التعيني  ق�سر  حيث  املدنية  اخلدمة  قانون  نطاق  خارج  خا�سة 
العقود على الوظائف املوؤقتة لكبار اخلرباء وامل�ست�سارين والفنني ، وذلك بعد 
موافقة وزارة اخلدمة املدنية مبوجب طلب يقدم اإليها م�ستمال على البيانات 
التي عددتها املادة ) 5 ( من القرار امل�سار اإليه من بينها االمتيازات املالية التي 
يتم االتفاق عليها بني طريف العقد ، ومنها على �سبيل املثال ال احل�سر » ال�سكن 

والكهرباء واملياه ».

املتعاقدين فهو احلاكم لعالقتهما  العقد �سريعة  اأن  االأ�سل   وملا كان 
اإال ما ورد  واملحدد حلقوق كل منهما والتزاماته ، فال يحق الأى من طرفيه 
الن�ض عليه �سراحة يف �سلبه ويف حدود هذا الن�ض ، وال يتحمل اأي منهما اإال 

بااللتزام ال�سريح الوارد به .

وبتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�سة فاإن الثابت اأن العقد املربم مع 
املذكور حرر طبقا للقرار رقم 8 / 88 امل�سار اإليه ، على نحو يخرجه ب�سريح 
الن�ض عن االأحكام التي وردت باملالحق 1 ، 2 ، 3 املرفقة بالالئحة التنفيذية 
واالمتيازات  املالية  امل�ستحقات  على  م�ستمال  وورد   ، املدنية  اخلدمة  لقانون 
التي يتعني منحها للمذكور على نحو ما اأوردته املادة ) 5 ( من القرار امل�سار 
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اإليه وذلك دون الن�ض على ا�ستحقاقه ملكافاأة نهاية اخلدمة ، مبا ال يجوز معه 
القول باأحقيته يف اقت�ساء هذه املكافاأة التزاما ب�سريح اأحكام العقد املربم معه 

ووقوفا عند االأ�سل املتقدم .

يتم  اأن  على  منه   )  11  ( البند  يف  ن�ض  العقد  اأن  ذلك  من  ينال  وال   
يرد  مل  فيما  التنفيذية  والئحته  املدنية  اخلدمة  قانون  باأحكام  اال�سرت�ساد 
الالئحة   اأو  القانون  باأحكام  �ساأن اال�سرت�ساد  اإذا لي�ض من   ، العقد  به ن�ض يف 
خمالفة �سريح بنود العقد التي حددت ح�سرا امل�ستحقات املالية للمذكور ، كما 
اأن احلكم القا�سي مبنح املوظف غري العماين مكافاأة نهاية اخلدمة ورد الن�ض 
املدنية ملن  التنفيذية لقانون اخلدمة  املرفقة بالالئحة  العقود  بنود  عليه يف 
يتم التعاقد معه فى نطاق القانون ، وهو طريق مغاير ملا ارت�ساه طرفا العقد 
يف احلالة املعرو�سة ، على نحو ميتنع معه ا�ستعارة اأحكام اأي من العقود امل�سار 

اإليها وتطبيقها على احلالة املاثلة .

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم ا�ستحقاق املذكور ملكافئة نهاية اخلدمة .

) فتوى رقم و �ص ق / 8 / 1 / 1075 / 2004 م بتاريخ 17 / 8 / 2004 م(

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

الفتوى الثالثة :

املوافق   .......... بتاريخ   ............ رقم  كتاب معاليكم  اإىل  باالإ�سارة 
...........  ب�ساأن طلب الراأي حول مدى جواز تعديل عقد امل�ست�سار ........... 
وما  جوازه  حالة  يف  التعديل  منه  يتم  الذي  التاريخ  وبيان  )اأ(   الدرجة  اإىل 
يكتفي  اأنه  اأم  التعديل  قبل  املدنية  وزارة اخلدمة  الالزم موافقة  كان من  اإذا 
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باإخطارها بذلك . 

املوقرة  وزارتكم  اأن  ـ يف  االأوراق  يبني من  ـ ح�سبما  الوقائع  وتتح�سل 
بالدرجة  قانوين  م�ست�سار  وظيفة  ل�سغل   ............. امل�ست�سار  مع  تعاقدت 
املالية )ب( من اجلدول اخلا�ض ملدة عام اعتبارا من 18 يوليو 2005 م ، واأنه مت 
جتديد هذا العقد ملدة عام بذات ال�سروط ، اإال اأنه  يف �سهر مار�ض 2007م طلب 
اإىل الدرجة )اأ( وذلك لطول مدة خربته يف  املذكور تعديل و�سعه التعاقدي 

العمل الق�سائي التي تبداأ منذ �سنة 1973م .

ال�سوؤون  ، يف �سوء فتوى وزارة  املو�سوع  الراأي يف  واإزاء ذلك تطلبون 
القانونية رقم 2001/1177 بتاريخ 2001/8/8 م  . 

ونفيــد باأن الـمـادة )1( مـن قانــون اخلدمــة املدنيـة ال�سـادر باملر�سوم 
الوزارة  التعاقدية بني  ـ الذي ن�ساأت العالقة الوظيفية  ال�سلطاين رقم 80/8 
املوقرة واملعرو�سة حالته يف ظله ـ  تن�ض على اأنه » ت�سري اأحكام هذا القانون 
على املوظفني املدنيني باجلهاز االإداري للدولة ، فيما عدا املوظفني اخلا�سعني 
تلك  تت�سمنه  ملا  بالن�سبة  لهم  منظمة  خا�سة  عقود  اأو  مرا�سيم  اأو  لقوانني  

القوانني اأو املرا�سيم اأو العقود من اأحكام. 

لغري  بالن�سبة  العقود  واأحكام  اأنواع  القانون  لهذا  املنفذة  الالئحة  وتنظم 
العمانيني«.

املوظفني  تعيني  »يكون  اأنه  على  القانون  ذات  من   )19( املادة  وتن�ض 
فيكون  العمانيني  غري  اأما  املخت�سة  ال�سلطة  من  ي�سدر  بقرار  العمانيني 
بالعقود املقررة يف هذا ال�ساأن التي توقع من رئي�ض الوحدة من جهة واملوظف 

من جهة اأخرى ».
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املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )4( املادة  وتن�ض 
ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطانـي رقـم 84/52 علـى اأن » املوظفـون غري العمانيني 
بقانون  امللحقني  اجلدولني  فئات  اأو  درجات  علـى  وظائـف  ي�سغلـون  الذيـن 
، بهذه   3 ،  2 ، اخلدمة املدنية يخ�سعون الأحكام العقود الواردة يف املالحق 1 
الالئحة كل ح�سب عقده وتطبق عليهم االأحكام الواردة بقانون اخلدمة املدنية 
وهذه الالئحة واللوائح التي ت�سدر يف هذا ال�ساأن فيما مل يرد به ن�ض خا�ض 

يف عقودهم » .

وتن�ض املادة )25( من ذات الالئحة على اأن » تعد وحدة �سوؤون املوظفني 
املوظفني  �سوؤون  والعر�ض على جلنة  التعيني  م�سوغات  ا�ستيفاء  بعد  باجلهة 
قرارات التعيني من عدد من الن�سخ وتوقع من ال�سلطة املخت�سة بالتعيني ، كما 
تعد عقود خدمة غري العمانيني من عدد  من الن�سخ توقـع مـن رئيـ�ض الوحـدة 

نيابـة عـن احلكومـة ومـن املتعاقـد معـه باالأ�سالـة عــن نف�سه...........« .  

بالن�سبة  التعيني  تاريخ  يكون   « اأن  على  منها   )  30( املادة  تن�ض  كما 
اأن  ـ  ال�سرورة  ـ يف حاالت  ا�ستثناء  القرار ويجوز  تاريخ �سدور  للعمانيني من 

يكون التعيني باأثر رجعي .

اأما بالن�سبة لغري العمانيني ، فيكون من التاريخ املحدد بالعقود املربمة معهم 
  . «

املدنية  اخلدمة  قانون  اأحكام  ب�سط  امل�سرع  اأن  الن�سو�ض  هذه  ومفاد 
منهم  وا�ستثنى   ، للدولة  االإداري  باجلهاز  املدنيني  املوظفني  على  ـ  �سريانا  ـ 
من  انتظمته  فيما  خا�سة  عقود  اأو  قوانني  اأو  ملرا�سيم  اخلا�سعني  املوظفني 
اأحكام ، واأحال فيما يتعلق بعقود غري العمانيني اإىل الالئحة التنفيذية من 
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حيث حتديد اأنواعها وو�سع اأحكامها، وترتيبا على ذلك باين امل�سرع بني اأداة 
االأوىل  الفئة  تعيني  للعمانيني وغريهم، حيث جعل  بالن�سبة  الوظائف  �سغل 
بقرار من ال�سلطة املخت�سة بينما جعله بالن�سبة لالأخرى العقود التي توقع 
التاريخ الذي تبداأ منه  ، كما مايز بني  املتعاقد معه  من رئي�ض الوحدة ومن 
تكون  االأوىل  للفئة  بالن�سبة  القرار  �سدور  تاريخ  من  تبداأ  فبينما  العالقة 
اأبانت الالئحة التنفيذية   بالن�سبة للثانية من التاريخ املحدد يف العقد،  وقد 
خ�سوع غري العمانيني ـ متى �سغلوا وظائف على درجات اأو فئات القانون املنوه 
به ـ الأحكام العقود امل�سار اإليها  يف املادة » 4« من الالئحة ، وخ�سوعهم ملا مل يرد 
ب�ساأنه ن�ض يف هذه العقود لالأحكام الواردة بهذا القانون والئحته وما ي�سدر 

من لوائح يف هذا ال�ساأن . 

ومقت�سى ذلك اأن امل�سرع واإن كان قد اأجاز �سغل وظائف اجلهاز االإداري 
غري  ومن   ، اأ�سلية  ب�سفة  العمانيني  من  ذلك  �سرائط  ا�ستوفى  مبن  للدولة 
اأنه قرر اأ�سال عاما م�ستفادا من  اإال   ، العمانيني متى اقت�ست ال�سرورة ذلك 
ن�سو�ض القانون امل�سار اإليه ـ ومنها تلك االآنف ذكرها ـ متمثال يف اأن العالقة 
هي  اإمنا  وظائفها  اإحدى  ي�سغل  التي  بالوحدة  العماين  املوظف  تربط  التي 
عالقة تنظيمية حتكمها القوانني واللوائح ال�سادرة يف هذا ال�ساأن ، وهي عالقة 
تتباين مع تلك التي تربط غري العماين الذي اأ�سند اإليه القيام مبهام اإحدى 
هذه الوظائف باجلهة االإدارية اإذ هي عالقة تعاقدية ين�سئها العقد املربم بني 
بالن�سو�ض  املتفق عليها مكملة  هذه اجلهة واملتعاقد معه وحتكمها ن�سو�سه 
القانونية املحال اإليها والتي ت�سحى ـ �سواء كان �سعيد ورودها قانونا اأو الئحة 
ـ ن�سو�سا عقدية مبا متثله من التزامات اأو حقوق، ومن ثم ونزوال على طبيعة 
باجلهة  تربطهم  التي  العمانيني  وغري  للعمانيني  بالن�سبة  املتباينة  العالقة 
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االإدارية على نحو ما �سلف ذكره يكون متعينا النظر اإىل كل من العالقتني وفق 
طبيعتها واإجراء مقت�سياتها وفق الن�سو�ض احلاكمة لها �سواء اأكانت قانونية 
و /2001/1177/1/21م يف 2001/8/8م  م   / و �ض ق  ) فتوى رقم  تعاقدية  اأو 

ورقم  و �ض ق / م و / 47 /2001/1482/1م بتاريخ 2001/11/13 م ( .

ما  اأيا  ـ  التعاقدية  العالقة  نطاق  يف  م�ستقرة  قاعدة  ثمة  اإن  وحيث 
كان مو�سوعها ـ موؤداها اأن العقد الذي يربمه املتعاقدان يكون هو �سريعتهما 
وينهيانه  بل  يعدالنه  ثم  ومن  باإرادتيهما  يربمانه  حيث  اخلا�ض  وقانونهما 
اأن  اأن امل�ستقر عليه  وفق ما انعقدت عليه هذه االإرادة ور�سمته الإنهائه ، كما  
املركز التعاقدي للموظف املتعاقد معه ل�سغل اإحدى الوظائف يتكون من عدة 
عنا�سر منها العن�سر املايل ، ومن ثم ويف �سوء الطبيعة التعاقدية امل�سار اإليها 
باإرادة  املركز  هذا  عنا�سر  من  اأي  تعديل  يجوز  بها  املنوه  امل�ستقرة  والقاعدة 
ب�سفة  املعني  املوظف  دون خلط يف هذا اخل�سو�ض بني مركز  ـ   العقد  طريف 
واللوائح  القوانني  حتكمه  الئحي  تنظيمي  مركز  هو  اإذ  قرار  مبوجب  دائمة 
بح�سبانها كذلك وبني مركز املوظف املعني مبوجب عقد اإذ هو مركز تعاقدي 
حتكمه ن�سو�ض العقد اأ�سلية كانت اأو مكملة على نحو ما �سلف ـ وال يحد من 

اإرادة اجلهة االإدارية يف �ساأن تعديل العقد �سوى مراعاة ال�سالح العام .    

وبتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�سة واإذ ا�ستبان ـ من طلب الراأي 
ـ اأن املعرو�سة حالته يريد تعديل اأحد عنا�سر عقده املربم مع وزارة ال�سحة 
املوقرة وهو العن�سر املايل ، وذلك  بتعديل الدرجـة املعامـل ماليا علـى اأ�سا�سهـا  
»ب » اإىل الدرجة » اأ « فمن ثم  وعطفا على ما �سلف ذكره  ال يكون ثمة  منا�ض 
من االحتكام اإىل القاعدة امل�سار اإليها املتعلقة باأن العقد �سريعة املتعاقدين واأنه 
اإليه ال  يجوز لهما تعديله باإرادتيهما ، واإذ كان طلب التعديل للعن�سر امل�سار 
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يعدو اأن يكون تعديال يف عن�سر من عنا�سر املركز التعاقدي ومن ثم تعديال 
للعقد فبالتايل ال يحول دون الوزارة واملوافقة على ذلك اأي مانع قانوين ، وملا 
كان ذلك يخرج عن نطاق اأحكام التعيني بح�سبان اأن املعرو�سة حالته قد �سبق 
مراعاة جميع االأحكام املتعلقة بتعيينه عند اإبرام العقد معه وكان املطلوب يف 
حقيقته تعديال للعقد فاإن ذلك ال يتطلب �سوى موافقة وزارة ال�سحة يف �سوء 
ال�سالح العام وتوافر �سروط التاأهيل واخلربة لدى املعرو�سة حالته ودون اأن 
ي�ستلزم ذلك موافقة وزارة اخلدمة املدنية ، غري اأنه ولئن كان ذلك اإال اأنه لي�ض 

ثمة مانع من اإخطارها بالتعديل بعد اإجرائه . 

�سبق  ما  �سوء  فاإنه يف  التعديل  منه  يتم  الذي  بالتاريخ  يتعلق  وفيما 
يكون هو التاريخ الذي تلتقي فيه اإرادة املتعاقدين على ذلك دون توقف على 
اأمر اآخر غري هذه االإرادة كما هو ال�ساأن بالن�سبة لتاريخ بداية التعاقد االأ�سلي 

عند التعيني  .

لذلك انتهى الراأي اإىل جواز تعديل عقد امل�ست�سار ............. وذلك 
بتعديل درجته املالية من » ب » اإىل  » اأ » اعتبارا من التاريخ الذي توافق فيه 
الوزارة املوقرة  على ذلك مع مالءمة اإخطار وزارة اخلدمة املدنية بالتعديل 

بعد اإجرائه.

 ) فتوى رقم : و �ص ق /م و/7002/947/1/7 بتاريخ 7002/5/51 (

---------------------
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فتاوى المادة رقم )13(

الفتوى الأوىل :

اأما فيما يتعلق مبنح املوظفني املعينني مب�ساعدة �سهرية اإجازة اعتيادية ا�ستنادا 
اإىل املادة )13( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية :

 فاإنه ملا كانت هذه املادة تتناول تعريف الوظائف املوؤقتة وكيفية اإن�سائها واإلغائها 
وفقا ملقت�سيات العمل وظروفه يف �سوء املبالغ املخ�س�سة لذلك ، فاإنه ال يجوز 
اال�ستناد اإىل هذه املادة ملنح املعينني مب�ساعدة �سهرية مبعهد الق�ساء ال�سرعي 
اإجازة اعتيادية ، اإذ اأن ذلك يتنافى مع طبيعة الوظائف املوؤقتة باعتبار اأن لها 
فرتة زمنية اأو مو�سما معينا وتنتهي بانتهاء تلك الفرتة اأو املو�سم اأو بانتهاء 
ملوظفي  مقرر  هو  ما  على  ال�ساأن  هذا  يف  القيا�ض  يجوز  ال  كما   ، ذاته  العمل 
احللقة الثالثة ، اإذ ال يجوز القيا�ض فيما ال يجوز القيا�ض فيه ، ومن ثم فال 
يجوز قيا�ض القواعد التي تطبق على املعينني على وظائف موؤقتة على تلك 

التي ت�سرى وتطبق على املوظفني الدائمني . 

) فتوى رقم و �ص ق / م و / 98/136/7/22 في 1998/2/7م (

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

الفتوى الثانية :

 86/24 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  واأحكام  مواد  با�ستقراء  اأنه  ونفيد 
جمل�ض  له  املعهد  هذا  باأن  واالإر�ساد  والوعظ  ال�سرعي  الق�ساء  معهد  باإن�ساء 
اإدارة يخت�ض بر�سم ال�سيا�سة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها وو�سع اللوائح 
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الداخلية له وكذلك النظم الكفيلة بتحقيق اأهدافه وانتظام �سري العمل فيه 
عام  مدير  وواجبات  مهام  وحتديد  واإعالنها  القبول  امتحانات  نتائج  واإقرار 
املعهد ، واإبداء الراأي يف امل�سائل االأخرى التي يرى الوزير عر�سها على املجل�ض.

واإذا كان املر�سوم ال�سلطاين امل�سار اإليه ق�سى باأن ي�سدر الوزير بقرار 
فاإن   ، املر�سوم  لتنفيذ هذا  الالزمة  والقرارات  للمعهد  الداخلية  اللوائح  منه 
املعهد  اأهداف  بتحقيق  كفيل  ما هو  تتعدى  اأال  والقرارات يجب  اللوائح  هذه 
وانتظام �سري العمل فيه لتتناول اأمورا تخرج عن هذه احلدود ترك تنظيمها 

للقواعد العامة ومل ي�سملها تنظيم خا�ض .

واإذا كان ذلك وكان املر�سوم ال�سلطاين رقم 86/24 مل يت�سمن اأية اإ�سارة 
للقواعد واالأحكام التي تنظم �سوؤون موظفي املعهد �سواء من كان منهم ع�سوا 
بهيئة التدري�ض اأو موظفا باإدارة املعهد ، فاإنه ال يجوز تنظيم هذه االأمور اأو 
اأي منها بقرار من الوزير مبقولة اأن اللوائح الداخلية للمعهد تت�سع لت�سمل 
بانتظام  اإال ما هو كفيل  تتناول  اأن  اللوائح ال يجب  اإن هذه  اإذ  التنظيم  ذلك 
�سري العمل باملعهد وتنح�سر عما عدا ذلك ، وما من �سك يف اأن تنظيم �سوؤون 
موظفي املعهد يخرج عما �سرح به املر�سوم ال�سلطاين املذكور للوائح الداخلية 
بو�سع قواعده واأحكامه ، ومن ثم يرتك تنظيم جميع �سوؤون موظفي املعهد 
التنفيذية  التي وردت يف قانون اخلدمة املدنية والئحته  العامة  اإىل القواعد 
وهو ما يعنى اأن تكون االإجازات االعتيادية التي متنح جلميع موظفي املعهد 

وفقا ملا ت�سمنه هذا القانون والئحته .

وملا كان قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية مل يت�سمنا قواعد 
خا�سة الأع�ساء هيئات التدري�ض والوظائف املرتبطة بها اإال ملن كان منهم تابعا 
لوزارة الرتبية والتعليم اأو كان مبراكز التدريب املهني التابعة لوزارة ال�سوؤون 
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يجوز  ال  اخلا�سة  القواعد  هذه  فاإن   ، املهني  والتدريب  والعمل  االجتماعية 
الق�ساء  مبعهد  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  ومنهم  هوؤالء  عدا  من  على  تطبيقها 
ال�سرعي الذين يخ�سعون يف هذا ال�ساأن اإىل االأحكام العامة لالإجازات يف قانون 
اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية على ما �سلف بيانه ، وغنى عن البيان اأن 
خ�سوع هوؤالء يف اإجازاتهم االعتيادية الأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية 
ومدتها  تاأقيتها  حيث  من   - منهم  الأى  االإجازة  منح  يرتبط  اأن  عليه  ينبني 
مب�سلحة   - بها  القيام  يف  املعهد  موظفي  تناوب  وكذلك  ونهايتها  وبدايتها 

العمل يف املعهد وانتظام الدرا�سة فيه وفقا ملا تقدره ال�سلطة املخت�سة .

اإجازة  �سهرية  مب�ساعدة  املعينني  املوظفني  مبنح  يتعلق  فيما  اأما 
اعتيادية ا�ستنادا اإىل املادة 13 من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ، 
فاإنه ملا كانت هذه املادة تتناول تعريف الوظائف املوؤقتة وكيفية اإن�سائها واإلغائها 
وفقا ملقت�سيات العمل وظروفه يف �سوء املبالغ املخ�س�سة لذلك ، فاإنه ال يجوز 
اال�ستناد اإىل هذه املادة ملنح املعينني مب�ساعدة �سهرية مبعهد الق�ساء ال�سرعي 
اإذ اأن ذلك يتنافى مع طبيعة الوظائف املوؤقتة باعتبار اأن لها  اإجازة اعتيادية 
بانتهاء  اأو  املو�سم  اأو  الفرتة  بانتهاء تلك  اأو مو�سما معينا تنتهي  فرتة زمنية 
ملوظفي  مقرر  هو  ما  على  ال�ساأن  هذا  يف  القيا�ض  يجوز  ال  كما   ، ذاته  العمل 
احللقة الثالثة ، اإذ ال يجوز القيا�ض فيما ال يجوز القيا�ض فيه ومن ثم ال يجوز 
قيا�ض القواعد التي تطبق على املعينني على وظائف موؤقتة ، على تلك التي 

ت�سرى وتطبق على املوظفني الدائمني . 

 )فتوى رقم و �ص ق/م و/98/136/7/22في1998/2/7م(

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

نفيد باأن الفقرة االأوىل من البند خام�سا من امللحق رقم )16( من الالئحة 
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم )84/52( 

ق�ست باأن : 

طبيعة  بدل  احلكومية  والدوائر  الوزارات  بكافة  العمانيون  ال�سائقون  »مينح 
القرارين  من  كل  ق�سى  كما   ،  « بها  املبينة  واالأو�ساع  بال�سروط  وذلك  عمل 
امل�ساحبني  لل�سائقني  عمل  طبيعة  بدل  مبنح  اإليهما  امل�سار   90/4 و   89/14
االجتماعية  وال�سوؤون  االإ�سكان  وزارتي  من  كل  فى  االجتماعيني  للباحثني 

والعمل وذلك بال�سروط املبينة بكل منهما .

اأ�سا�ض  اأن البدلني االآنف ذكرهما يختلفان من حيث  ويبني من ذلك 
ا�ستحقاقهما ، ف�سال عن اختالف ال�سفة التي ي�ستحق بها كل منهما ، فبدل 
طبيعة العمل املن�سو�ض عليه فى الفقرة االأوىل من البند ) خام�سا ( ي�ستحق 
اأن  حني  فى   ، احلكومية  والدوائر  الوزارات  فى  العمانيني  ال�سائقني  لكل 
لل�سائقني  ي�ستحق  اإليهما  امل�سار  القرارين  مبوجب  املقرر  العمل  طبيعة  بدل 

امل�ساحبني للباحثني االجتماعيني فى الوزارتني املذكورتني .

للباحثني  امل�ساحبني  لل�سائقني  يجوز  فاإنه  كذلك  االأمر  كان  وملا 
قد  امل�سرع  نية  كانت  لو  اإذ   ، اإليهما  امل�سار  البدلني  بني  اجلمع  االجتماعيني 
اجتهت اإىل حظر اجلمع بني البدلني لن�ض على ذلك �سراحة اأ�سوة مبا اتبعه 

فى حاالت اأخرى مماثلة من بينها ما ن�ض عليه فى الفقرة الثانية من

) خام�سا ( من امللحق رقم )16( امل�سار اإليه واملت�سمنة منح بدل طبيعة عمل 
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ل�سائقي �سيارات الوزراء حيث ق�ست باأنه » مينح �سائقو �سيارات الوزراء بدل 
طبيعة عمل قدره )75%( من الراتب االأ�سا�سي ال�سهري مع اإلغاء كافة البدالت 
االأخرى واالأجور االإ�سافية التي كانت متنح لهم »، وكذلك ما ن�ست عليه املادة 
اأنه » ال يجوز اجلمع  اإليه حيث ن�ست على  )2( من القرار رقم 89/14 امل�سار 
بني هذا البدل وبدل ال�سفر عن املهمات الر�سمية داخل ال�سلطنة » ، وما ن�ست 
عليه الفقرة ) ب( من البند )1( من امللحق رقم )16( من الالئحة التنفيذية 
لقانون اخلدمة املدنية ب�ساأن منح بدل انتقال لبع�ض موظفي وزارة االإعالم 
املن�سو�ض عليه فى  االنتقال  البدل وبدل  اأنه«  ال يجوز اجلمع بني هذا  من 
ويتقا�سى  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )8( رقم  امللحق 

املوظف اأي البدلني اأكرب«  . 

واإذا كان امل�ستقر عليه اأنه ال يجوز احلظر اأو احلرمان اإال بن�ض �سريح 
اإليهما ، فاإنه  يقرره ، ومل يورد امل�سرع حظراً على اجلمع بني البدلني امل�سار 
للباحثني  وامل�ساحبني  املذكورتني  الوزارتني  فى  العمانيني  لل�سائقني  يجوز 
املقررة  واالأو�ساع  بال�سروط  كل  البدلني  هذين  بني  اجلمع  االجتماعيني 

ال�ستحقاقه .

 ) فتوى و �ص ق رقم / م و / 96/881/1/21 فى 1996/7/27م(

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



- 148 -

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

فتاوى المادة رقم )22(

الفتوى الأوىل :

التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة باملر�سوم  املادة )22( من الالئحة 
ال�سلطاين رقم 84/52 تن�ض على اأنه :«  يكلف املر�سح للتعيني تقدمي امل�سوغات 

االآتية:

1 - �سهادة اجلن�سية اأو اأي م�ستند ر�سمي يقوم مقامها. 

2 - �سهادة امليالد اأو �سهادة ت�سنني ت�سدر من جلنة طبية خمت�سة ت�سكل بقرار 
�سهادة  الت�سنني حتى ولو قدمت بعد ذلك  ب�سهادة  ، ويعتد  ال�سحة  من وزير 

امليالد . 

1  . ».................................................................. -

 وتن�ض املادة )43( من قانون االأحوال املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
البيانات  دليال على �سحة  ال�سخ�سية  البطاقة  تعترب   »: اأنه  ( على   99/66 (
اعتمادها يف  اأو غريها االمتناع عن  بها وال يجوز للجهات احلكومية  الواردة 

اإثبات �سخ�سية �ساحبها «. 

التي  الوحدات  اأي من  يف  للتعيني  املر�سح  على  اأنه يجب  تقدم  وامل�ستفاد مما 
ي�سرى عليها قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية اأن يقدم �سهادة امليالد 
ذلك  بعد  قدمت  ولو  حتى  الت�سنني  ب�سهادة  يعتد  اأن  على  الت�سنني  �سهادة  اأو 
�سهادة امليالد ، واأن البطاقة ال�سخ�سية تعد دليال على �سحة البيانات الواردة 
اإثبات  يف  اعتمادها  عن  االمتناع  غريها  اأو  احلكومية  للجهات  يجوز  وال  بها 
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�سخ�سية حاملها . 

ومن حيث اإن البند رابعا من التعميم ال�سادر عن ديوان �سوؤون املوظفني رقم 
86/43 يف 1986/10/19 ببع�ض االإجراءات التي يتعني اتباعها واملتعلقة بتقدير 
ال�سن ين�ض على » عدم اإحالة املوظفني الذين توجد لديهم اأو مبلفات خدمتهم 
اأو �سهادات تقدير �سن �سابقة �سادرة طبقا لالأحكام املقررة يف  �سهادات ميالد 
اأخفى  اإذا  اأما   ،............... ال�سن  لتقدير  الطبية  اللجان  اإىل  ال�ساأن  هذا 
املوظف �سهادة ميالده اأو �سهادة تقدير ال�سن ال�سابقة ، ومت اإحالته اإىل اللجنة 
الطبية لتقدير �سنه فاإنه يعتد بتقدير ال�سن ال�سادر من اللجنة الطبية حتى 

ولو قدم فيما بعد �سهادة امليالد اأو �سهادة تقدير ال�سن ال�سابقة ».

اأوال ولو كانت  اأودعت ملف اخلدمة  اأن العربة بال�سهادة التي  ومفاد ما تقدم 
�سهادة تقدير �سن قدم بعدها �سهادة ميالد اأو �سهادة تقدير �سن تخالفها وهو 
تاأكيد ملفهوم املادة )22 ( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية امل�سار 

اإليها .

ومن حيث اإن امل�ستقر عليه اأن االأحكام التي حازت قوة االأمر املق�سي تكون حجة 
فيما ف�سلت فيه من احلقوق فال يجوز قبول دليل ينق�ض هذه احلجية كما 
ال يجوز الت�سكيك فيها ، واأنه ي�سرتط لذلك احتاد الدعويني خ�سوما وحمال 

و�سببا ، واأنه من غري املالئم اإبداء الراأي يف مو�سوع مطروح على الق�ساء . 

البادي  فاإن  اإليها  امل�سار  االأوىل  احلالة  اإىل  وبالن�سبة  تقدم  ما  على  وتاأ�سي�سا 
من االأوراق اأن الدائرة االبتدائية مبحكمة الق�ساء االإداري ق�ست بعدم قبول 
اأن  على  ق�ساءها  املحكمة  واأقامت   ، النهائي  االإداري  القرار  النتفاء  الدعوى 

�سهادة تقدير ال�سن ال تعد قرارا اإداريا نهائيا باملعنى القانوين امل�ستقر عليه. 
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من  ا�ستئنافا  احلكم  هذا  على  الطعن  يفيد  مما  خلت  االأوراق  اإن  حيث  ومن 
من  بن�سخة  وموافاتها  عليه  الوقوف  القانونية  ال�سوؤون  يلزم  ما  وهو  عدمه 

احلكم اال�ستئنايف حال وجود ا�ستئناف و�سدور حكم فيه . 

املوؤرخ  معاليكم  كتاب  من  املفهوم  كان  وملا  فاإنه  الثانية  احلالة  اإىل  وبالن�سبة 
على  عولت  حالته  املعرو�سة  املوظف  عمل  جهة  اأن  اإليه  امل�سار   2004/10/19
التي   1986/10/14 بتاريخ  الطبية  اللجنة  من  ال�سادرة  ال�سن  تقدير  �سهادة 
تفيد اأنه من مواليد 1946/1/1ومل تاأخذ بال�سن الوارد بالبطاقة ال�سخ�سية 
لهذا املوظف ، فاإنه وعلى هدى مما تقدم يكون اعتماد جهة االإدارة لل�سن الوارد 
ب�سهادة تقدير ال�سن التي قدمها املوظف وعومل مبقت�ساها وظيفيا و الذى 

يخالف ال�سن الوارد ببطاقته ال�سخ�سية ، متفقا و�سحيح حكم القانون . 

وال ينال مما تقدم الزعم مبخالفة ذلك الإفتاء الوزارة املوؤرخ 2004/3/21 م الأن 
هذا االإفتاء حمكوم بالواقعة التي �سدر يف �ساأنها والتي خل�ض فيها اإىل نتيجة 
تتفق و�سحيح القانون ، حيث اعتد بال�سن الوارد يف البطاقة ال�سخ�سية التي 
�سدرت بناء على ال�سن الوارد ب�سهادة تقدير ال�سن التي قدمها املوظف اأوال اإىل 
جهة عمله ، موؤيدا جهة االإدارة يف اإعرا�سها عن ال�سن الوارد ب�سهادة تقدير �سن 

اأخرى قدمها املعرو�سة حالته بعد �سهادة تقدير ال�سن املقدمة اأوال. 

االبتدائية  الدائرة  اأن  االأوراق  من  الثابت  فاإن  الرابعة  احلالة  اإىل  وبالن�سبة 
املعرو�سة  املوظف  من  املقامة  الدعوى  يف  ق�ست  االإداري  الق�ساء  مبحكمة 
ورف�سها  �سكال  الدعوى  بقبول   2003/6/17 يف  املعقودة  بجل�ستها  حالته 
مو�سوعا ، وقد تاأيد هذا الق�ساء باحلكم ال�سادر من الدائرة اال�ستئنافية بهذه 
املحكمة بجل�ستها املعقودة يف 2004/2/14 واحرتاما حلجية االأحكام الق�سائية 
الراأي  اإبداء  القانونية  ال�سوؤون  على  ميتنع  فاإنه  للحقيقية  عنوانا  باعتبارها 
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بالن�سبة اإىل هذه احلالة . 

لذلك انتهى الراأي اإىل: 

اأوال : بالن�سبة اإىل احلالة االأوىل : االإيعاز مبوافاة ال�سوؤون القانونية مبا اإذا 
كان قد مت ا�ستئناف احلكم ال�سادر من الدائرة االبتدائية من عدمه ، ون�سخة 
اأي امل�ستندات التي وردت يف  من حكم الدائرة اال�ستئنافية حال وجوده وبيان 

طلب اإبداء الراأي قدمه املوظف اإىل جهة عمله اأوال . 

ثانيا : بالن�سبة اإىل احلالة الثانية : اإن ما انتهت اإليه جهة عمل املوظف من 
اإىل جهة عمله  اأوال  التي قدمها  ال�سن  ب�سهادة تقدير  الوارد  بال�سن  االعتداد 

دون االعتداد بال�سن الوارد ببطاقته ال�سخ�سية ، يتفق و�سحيح حكم القانون

اإبداء الراأي يف مو�سوعها  ثالثا : بالن�سبة اإىل احلالة الثالثة : عدم مالءمة 
لكونه الزال مطروحا على الق�ساء

الذي  مو�سوعها  يف  الراأي  اإبداء  يتعذر  الرابعة:  احلالة  اإىل  بالن�سبة   : رابعا 
ف�سل فيه الق�ساء احرتاما حلجية االإحكام الق�سائية.

) فتوى و �ص ق رقم/ م و/ 2004/1478/1/21م بتاريخ 2004/12/6م  (

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

الفتوى الثانية :

التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة باملر�سوم  املادة )22( من الالئحة 
ال�سلطاين رقم 84/52 تن�ض على اأنه :
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» يكلف املر�سح للتعيني بتقدمي امل�سوغات االآتية :

1 - �سهادة اجلن�سية اأو اأي م�ستند ر�سمي يقوم مقامها .

2- �سهادة امليالد اأو �سهادة ت�سنني ت�سدر من جلنة طبية خمت�سة ت�سكل بقرار 
�سهادة  الت�سنني حتى ولو قدمت بعد ذلك  ب�سهادة  ، ويعتد  ال�سحة  من وزير 

امليالد . 

« .....................................................................-3

وامل�ستفاد من هذا الن�ض ، اأنه يجب على املر�سح للتعيني فى اأي من الوحدات 
اأن يقدم �سهادة  التي ي�سرى عليها قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية 
امليالد اأو �سهادة الت�سنني على اأن يعتد ب�سهادة الت�سنني حتى لو قدمت بعد ذلك 
�سهادة امليالد ، ومن ثم فاإن العربة فى حتديد ال�سن الذى يعتد به عند انتهاء 
اأوال ولو  اأودعت ملف اخلدمة  التي  الوارد بال�سهادة  ال�سن  خدمة املوظف هو 
كانت هذه ال�سهادة قد قدم بعدها �سهادة ميالد اأو �سهادة تقدير �سن تخالفها ، 
وهو ما �سبق لوزارة ال�سوؤون القانونية اأن انتهت اإليه مبوجب فتواها رقم ) و 

�ض ق / م و / 21 / 1 /1478 ( املوؤرخة فى 6 دي�سمرب 2004 م. 

واإذ  ا�ستبان ذلك ، وكان الثابت اأن جهة عمل املعرو�سة حالته عولت فى م�سوغات 
قرار اإعادة تعيينه - ب�سبب ح�سوله على اجلن�سية العمانية - على اأنه مواليد 
1942 م ا�ستنادا اإىل التاريخ املدون فى م�سوغات تعيينه الأول مرة وامل�ستمد من 
وثيقة �سفر الالجئني الفل�سطينيني التي قدمها املوظف عند بداية تعيينه ، 
اخلدمة   - موظفي  تقاعد  �سندوق  اعتداد  يكون  تقدم  مما  هدى  وعلى  فاإنه 
املدنية - عند تقاعد املذكور - بال�سن الوارد فى م�سوغات تعيينه الذى يخالف 
ال�سن الوارد ب�سهادة تقدير �سنه ال�سادرة من اللجنة الطبية املخت�سة متفقا 
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و�سحيح حكم القانون .

املعرو�سة حالته  املودعة مبلف خدمة  ال�سهادة  باأن  القول  ذلك  وال يغري من 
- وامل�ستمد منها تاريخ ميالده - لي�ست �سوى وثيقة �سفره ، وذلك اأن العربة 
وعومل  عمله  جهة  اإىل  اأوال  املوظف  قدمها  التي  ال�سهادة  فى  الوارد  بال�سن 
مبقت�ساها وظيفيا ، ولو كانت هذه ال�سهادة وثيقة �سفر طاملا مل توجد حينها 
�سهادة ميالد اأو �سهادة تقدير �سن الأى �سبب �سواء كان ذلك لعدم ا�ستخراجهما 

اأ�سال اأو لفقدهما اأو لغري ذلك من االأ�سباب . 

فى  الوارد  حالته  املعرو�سة  ميالد  بتاريخ  االعتداد  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
م�سوغات تعيينه عند التقاعد .

) فتوى و �ص ق رقم / م و / 2006/364/1/21م بتاريخ 2006/3/13م  ( 

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

فتاوى المادة رقم )25(

الفتوى الأوىل :

ال�سلطانى  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )  1  ( املادة 
رقم 80/8 تن�ض على اأنه ) ت�سرى اأحكام هذا القانون على املوظفني املدنيني 
باجلهاز االإدارى للدولة ، فيما عدا املوظفني اخلا�سعني لقوانني اأو مرا�سيم 
اأو عقود خا�سة منظمة لهم بالن�سبة ملا تت�سمنه تلك القوانني اأو املرا�سيم اأو 
العقود من اأحكام ، وتنظم الالئحة املنفذة لهذا القانون اأنواع واأحكام العقود 

بالن�سبة لغري العمانيني(
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وتن�ض املادة رقم )19(على اأنه) يكون تعيني املوظفني العمانيني بقرار 
ي�سدر من ال�سلطة املخت�سة اأما غري العمانيني فيكون بالعقود املقررة فى هذا 

ال�ساأن التى توقع من رئي�ض الوحدة من جهة واملوظف من جهة اأخرى(. 

وتن�ض املادة رقم )22( معدلة باملر�سوم ال�سلطانى رقم 86/6 على اأنه« 
يجوز تعيني املوظف الذى انتهت خدمته بغري اال�ستقالة فى وظيفته ال�سابقة 
فى  اأو  الوحدة  ذات  فى  ال�سابقة  درجته  وبنف�ض  مماثلة  اأخرى  وظيفة  فى  اأو 
وحدة اأخرى اإذا توافرت فيه ال�سروط املطلوبة ل�سغل الوظيفة ، وعلى اأال يكون 
التقرير االأخري املقدم عه فى وظيفته ال�سابقة بتقدير �سعيف ، اأما من انتهت 
خدمته باال�ستقالة ، فال يجوز اإعادة تعيينه على النحو ال�سابق اإال بعد انق�ساء 

�سنة على االأقل على اال�ستقالة (. 

املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )25( املادة  وتن�ض 
ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطانى رقم 84/52 على اأن ) تعد وحدة �سوؤون املوظفني 
املوظفني  �سوؤون  والعر�ض على جلنة  التعيني  م�سوغات  ا�ستيفاء  بعد  باجلهة 
قرارات التعيني من عدد من الن�سخ وتوقع من ال�سلطة املخت�سة بالتعيني ، كما 
تعد عقود خدمة غري العمانيني من عدد من الن�سخ توقع من رئي�ض الوحدة 

نيابة عن احلكومة ومن املتعاقد معه باالأ�سالة عن نف�سه ........ ( . 

بالن�سبة  التعيني  تاريخ  يكون   ( اأنه  على  منها   )30( املادة  وتن�ض 
للعمانيني من تاريخ �سدور القرار ... اأما بالن�سبة لغري العمانيني فيكون من 

التاريخ املحدد بالعقود املربمة معهم(.

اأنه ) فى تطبيق  بالقرار رقم 98/17 على  املعدلة  املادة )37(  وتن�ض 
اأحكام املادة 22 من القانون تكون اإعادة تعيني املوظف وحتديد درجته فى �سوء 
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اإحدى احلاالت التالية : 

 اأ - من ترك اخلدمة باال�ستقالة تكون اإعادة تعيينه على نف�ض درجته 
ال�سابقة متى توافرت فيه �سروط �سغل الوظيفة ، وي�سرتط م�سى �سنة كاملة 
على تركه اخلدمة ويجوز التغا�سي عن �سرط املدة اإذا كانت اإعادة التعيني فى 
تكن  ،ما مل  ذلك  العمل  واقت�ست م�سلحه  بها  يعمل  كان  التى  الوحدة  نف�ض 

اال�ستقالة لاللتحاق بعمل اآخر ... ....... ( .

ومفاد هذه الن�سو�ض اأن امل�سرع حدد من ت�سرى عليهم اأحكام قانون 
وا�ستثنى   ، للدولة  االإداري  باجلهاز  املدنيون  املوظفون  باأنهم  املدنية  اخلدمة 
فيما  خا�سة  عقود  اأو  مرا�سيم  اأو  لقوانني  اخلا�سعني  املوظفني؛  هوؤالء  من 
الالئحة  اإىل  العمانيني  غري  بعقود  يتعلق  فيما  واأحال  اأحكام،  من  انتظمته 
التنفيذية من حيث حتديد اأنواعها وو�سع اأحكامها ، وترتيبا على ذلك باين 
امل�سرع بني اأداة �سغل الوظائف بالن�سبة للعمانيني وغريهم ، حيث جعل تعيني 
لالأخرى  بالن�سبة  جعله  بينما   ، املخت�سة  ال�سلطة  من  بقرار  االأوىل  الفئة 
ا�ستثنائي  ، وبطريق  املتعاقد معه  الوحدة ومن  التى توقع من رئي�ض  العقود 
اأجاز امل�سرع �سغل الوظيفة عن طريق اإعادة تعيني املوظف التى انتهت خدمته 
فى وظيفته ال�سابقة اأو فى وظيفة اأخرى مماثلة بنف�ض درجته ال�سابقة فى ذات 
الوحدة اأو فى وحدة اأخرى اإذا توافرت فيه ال�سروط املطلوبة ل�سغل الوظيفة 
بتقدير  ال�سابقة  وظيفته  فى  عنه  املقدم  االأخري  التقرير  يكون  اأال  وب�سرط 
�سعيف وات�ساقا مع تلك االأحكام ونزوال على اإرادة امل�سرع جاءت اأحكام الالئحة 
العمانيني  املوظفني  تعيني  قرارات  اإعداد  بكيفية  يتعلق  ما  مبينة  التنفيذية 
ح�سب االأ�سل ، وعقود خدمة غري العمانيني، حمددة التاريخ الذى تبداأ منه 
العالقة التعاقدية بالن�سبة لهوؤالء، ومف�سلة فى املادة 37 منها احلاالت التى 
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تندرج حتت اأحكام املادة 22 من القانون اخلا�سة باإعادة تعيني املوظف املدين 
باإحدى  التعيني  فى  ورغب  االإدارى  بجهازها  خدمته  انتهت  الذى  بالدولة 
وحداته ثانية ، وموردة �سمن هذه احلاالت حالة من ترك اخلدمة باال�ستقالة 

على نحو ما ت�سمنه البند )اأ( من املادة 37 املنوه بها .

ومقت�سى ذلك اأن امل�سرع واإن كان قد اأجاز �سغل وظائف اجلهاز االإدارى 
غري  ومن   ، اأ�سلية  ب�سفة  العمانيني  من  ذلك  �سرائط  ا�ستوفى  مبن  للدولة 
اأنه قرر اأ�سال عاما م�ستفادا من  اإال   ، العمانيني متى اقت�ست ال�سرورة ذلك 
ن�سو�ض القانون امل�سار اإليه ، ومنها تلك االأنف ذكرها ، متمثال فى اأن العالقة 
وظائفها  اإحدى  ي�سغل  التي  االإدارية  بالوحدة  العمانى  املوظف  تربط  التى 
ال�ساأن  ال�سادرة فى هذا  القوانني واللوائح  اإمنا هي عالقة تنظيمية حتكمها 
، وهى عالقة تتباين مع تلك التى تربط غري العمانى الذى اأ�سند اإليه القيام 
ين�سئها  تعاقدية  عالقة  هى  اإذ  االإدارية  باجلهة  الوظائف  هذه  اإحدى  مبهام 
املتفق عليها  ، وحتكمها ن�سو�سه  العقد املربم بني هذه اجلهة واملتعاقد معه 
مكملة بالن�سو�ض القانونية املحال اإليها ، ومن ثم ونزوال على طبيعة العالقة 
االإدارية  باجلهة  تربطهم  التى  العمانيني  وغري  للعمانيني  بالن�سبة  املتباينة 
وفق  العالقتني  من  كل  اإىل  النظر  متعينا  يكون   ، ذكره  �سلف  ما  نحو  على 
طبيعتها واإجراء مقت�سياتها وفق الن�سو�ض احلاكمة لها �سواء اأكانت قانونية 
اأو تعاقدية ، وبناء عليه وملا كان امل�سرع قد حدد بقانون اخلدمة املدنية طريق 
املخت�سة  ال�سلطة  من  بقرار  التعيني  فى  متمثال  بالعمانيني  الوظائف  �سغل 
متى كان مبتدئا من�سئا لعالقة وظيفية مل تكن موجودة من قبل اأو كان غري 
ذلك باإعادة تعيني من انتهت خدمته �سلفا ل�سغل وظيفته ال�سابقة اأو وظيفة 
اأو  اإن�ساء  فى  حدها  جتد  بذلك  املتعلقة  االأحكام  تطبيق  فاإن   ، مماثلة  اأخرى 
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اإعادة اإن�ساء عالقة وظيفية مع اأحد العمانيني الذى يخرجون دون ريب عن 
نطاق العالقة التعاقدية مع غري العمانيني ، بح�سبان اأن العالقة الوظيفية 
امل�سار اإليها اإمنا حتكمها القوانني واللوائح وعلى راأ�سها قانون اخلدمة املدنية 
التعيني  باإعادة  اأحكاما خا�سة  ت�سمنا  واإذ   ، اإليهما  امل�سار  التنفيذية  والئحته 
العالقة  تلك  ب�ساأنهم  تنطبق  من  اإىل  االأحكام  هذه  ان�سراف  تعني  ثم  فمن 
الوظيفية دون اأن ت�ستطيل اإىل غريهم من اأولئك الذين ال تندرج عالقتهم - 
طبيعة - �سمن هذه العالقة ، اأى من تكون عالقتهم باجلهة االإدارية - متى 
ن�ساأت - عالقة تعاقدية ، وذلك الختالف �سبغة تلك االأحكام عن طبيعة هذه 
العالقة وتنافرها معها دون ان�سجام ، ولتباين �سعيد ورودها ونهج ت�سريعها ، 
مما ي�ستحيل معه اإمكان القول با�ستطالة اأو ا�ستعارة اأحكام اإعادة التعيني امل�سار 
اإليها لتطبق ب�ساأن عالقة من يكون من�ساأ عالقته مع اجلهة االإدارية العقد ، 
اأو لتحكم اآثار هذه العالقة ماليا ، حيث يكون املرجع بالن�سبة جلميع ذلك ما 

يتم التعاقد عليه اتفاقا . 

الرتبية  وزارة  اأن  يتبني  املعرو�سة  احلالة  على  ذلك  بتطبيق  واأنه 
امل�سري   ........... امل�ست�سار  بخربات  اال�ستفادة  فى  ترغب  املوقرة  والتعليم 
)ب(  بالفئة  قانوين  م�ست�سار  وظيفة  مبهام  للقيام  معه  والتعاقد   ، اجلن�سية 
فلي�ض   ، ذلك  على  التقتا  اإرادتهما  اأن  البادي  كان  وملا   ، اخلا�ض  اجلدول  من 
قد  املذكور  كون  ذلك  يغري من  وال   ، العقد  هذا  اإبرام  قانوين من  مانع  ثمة 
عمل �سابقا بوظيفة م�ست�سار قانوين بوزارة االإ�سكان بال�سلطنة فى الفرتة من 
1987/9/19 حتى 1993/9/18 بالدرجة املالية االأوىل من احللقة الثانية ، اإذ 
طبيعة عالقته ال�سابقة - واملراد اإن�ساوؤها - تخرج عن نطاق العالقة الوظيفية 
، وتدخل فى نطاق العالقة التعاقدية والتى تتاأبى طبيعتها على انطباق اأحكام 
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اإعادة التعيني ب�ساأنها وفقا ملا �سلف ذكره تف�سيال ، وعليه فال يوجد ما يحول 
ب�ساأن  والتعليم  الرتبية  وزارة  واملوافقة على طلب  املدنية  وزارة اخلدمة  دون 

التعاقد مع امل�ست�سار املذكور على النحو الذى طلبته الوزارة االأخرية . 

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم جواز تطبيق اأحكام اإعادة التعيني املن�سو�ض 
عليه فى قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية ب�ساأن احلالة املعرو�سة.

فتوى رقم ) و �ص ق / م و / 21 / 1 /1177 / 2001 م فى 2001/8/8 م(

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

فتاوى المادة رقم )26(

الفتوى الأوىل :

املدنية  التنفيذية لقانون اخلدمة  املادة )26( من الالئحة  اأن  ونفيد 
معدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 95/20 تن�ض على اأنه » ي�سرتط ل�سغل وظيفة 
مدير عام ما يلي : اأ- وجود مديرية عامة   ب - ............. » واملناط فى وجود 

املديرية العامة هو اأن ترد فى الهيكل التنظيمي للوزارة  .

اأنه  املادة )16( على  للدولة فى  االإداري  قانون تنظيم اجلهاز  وين�ض 
» يكون اإن�ساء اأو اإلغاء املديريات العامة وما يعادلها من وحدات لها م�سميات 

اأخرى مبقت�سى مر�سوم �سلطاين ....... »

فى  الوارد  االإداري  للتق�سيم  يكون  اأن  يجوز  اأنه  ذلك  من  وامل�ستفاد   
ح�سبما  وذلك  العامة  املديرية  غري  اآخر  م�سمى  للوزارة  التنظيمي  الهيكل 
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ال�سروط واملوا�سفات  اأن تتوافر فيه  ، وذلك ب�سرط  العمل  تقت�سيه م�سلحة 
الالزمة الإن�ساء مديرية عامة مثل حجم العمل وم�ستواه الذى يقت�سى وجود 
عدد من الدوائر واالأق�سام تابعه لرئا�سة موحدة للتن�سيق بينها ، ويجب لتحقيق 
ذلك التن�سيق مع كل من وزارة اخلدمة املدنية ووزارة املالية فاإذا توافرت هذه 
املقومات فى التق�سيم االإداري اعترب مبثابة مديرية عامة ويخ�سع العاملون 
فى اأيهما لذات االأحكام الوظيفية ومنها جواز اأن ي�سغل رئي�سها وظيفة مدير 

عام .

عام  للتعيني فى وظيفة مدير  يلزم  اأنه  اإىل  �سبق  نخل�ض مما  لذلك 
اأو  العامة  املديرية  با�سم  اإداري  تق�سيم  للوزارة  التنظيمي  الهيكل  فى  يرد  اأن 
 ، املتقدم  التف�سيل  العامة على  املديرية  تتوافر فيه مقومات  اآخر  اأي م�سمى 

ويتعني التن�سيق فى هذا ال�ساأن مع كل من وزارتي اخلدمة املدنية واملالية .

 ) فتوى و �ص ق رقم / م و /96/135/1/21م بتاريخ 1996/2/6م  

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

فتاوى المادة رقم )29(

الفتوى الأوىل :

االإفادة  طلب  �ساأن  يف   ...... .....بتاريخ  رقم  الكتاب  اإىل  فباالإ�سارة 
املوظفني  ال�سادر عن ديوان  التعميم رقم 85/16  بالراأي حول مدى تعار�ض 
) وزارة اخلدمة املدنية حالياً والذي يجيز تعديل تعاقد املعني طبقاً للملحق 
اإىل  حملى  من  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  لالئحة  املرافق   )3( رقم 
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خارجي ومنحه تذاكر �سفر مع املادة )29( من هذه الالئحة . 

وحا�سل عنا�سر املو�سوع - ح�سبما يبني من االأوراق - اأن اجلهاز لدى 
مت  اأنه  له  تبني  املدنية  اخلدمة  بوزارة  املالية  االأعمال  بع�ض  بفح�ض  قيامه 
الدرجة 3/6 من عقد  املعينني على   ......  ،  ..... تعديل عقدي عمل كل من 
 )3( رقم  امللحق  من   )10( للبند  باملخالفة  وذلك   ، خارجي  عقد  اإىل  حملى 
املرافق لالئحة امل�سار اإليها ، وملا كان اجلهاز يرى اأن التعميم رقم 85/16 �سالف 
املادة  العقدين يخالف حكم  اإليه لتعديل هذين  الذكر والذي جرى اال�ستناد 
)29( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ، لذلك اأو�سى بكتابه رقم 
..... بتاريخ .... اإىل وزارة اخلدمة املدنية بت�سحيح هذين العقدين وحت�سيل 

املبالغ التي �سرفت ، واإلغاء التعميم املذكور . 

على  رداً   ..... بتاريخ   ...... رقم  بكتابها  املدنية  اخلدمة  وزارة  اأفادت 
، واأكدت  اإليها والتعميم املذكور  امل�سار  املادة )29(  باأنه ال تعار�ض بني  اجلهاز 
على اأن التعاميم هي اأداة تنظيمية عامة ذات طبيعة ت�سريعية ت�سدر عن �سلطة 
خمت�سة مبقت�سى القانون بق�سد اإحداث اأثر قانوين معني يهدف اإىل حتقيق 
اأو �سكتت عن ذكره الالئحة  اأجملته  ملا  م�سلحة عامة ويعد مكماًل ومف�ساًل 

التنفيذية للقانون . 

واإزاء تباين وجهتي النظر بني وزارة اخلدمة املدنية واجلهاز ، تطلبون 
الالئحة  من   )29( املادة  مع   85/16 رقم  التعميم  تعار�ض  مدى  حول  الراأي 

التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية. 

ونفيد باأن امل�سرع مبوجب املادة )1( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر 
والتى   ، للقانون  التنفيذية  بالالئحة  ناط   80/8 رقم  ال�سلطانى  باملر�سوم 
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�سدرت باملر�سوم ال�سلطانى رقم 84/52 ، تنظيم اأنواع واأحكام العقود بالن�سبة 
اإىل غري العمانيني .

 واإعمااًل لذلك جاءت الالئحة بثالثة مناذج لهذه العقود ، فرقت فيها 
بني فئتني من املتعاقد معهم من غري العمانيني:

فئات  على  املعينني  العمانيني  غري  املوظفني  فئة  وهى  االأوىل  الفئة 
اجلدول اخلا�ض ودرجات احللقتني االأوىل والثانية من اجلدول العام ، حيث 
و�سعت لهذه الفئة منوذجي عقدين اأولهما للمتعاقدين من اخلارج ) ملحق 
رقم 1 ( ، وثانيهما للمتعاقدين على ذات الفئات والدرجات حملياً ) ملحق رقم 

. ) 2

غري  وامل�ستخدمني  والعمال  املهنيني  فئة  فهي  الثانية  الفئة  اأما 
العمانيني الذين يعينون على اإحدى درجات احللقة الثالثة من اجلدول العام 
، حيث و�سعت الالئحة لهذه الفئة منوذج عقد واحد ) ملحق رقم 3 ( يجوز 
، وذلك با�ستبعاد حكم  اأفراد هذه الفئة حمليا وخارجياً  التعاقد مع  له  وفقاً 

البند )10( من هذا امللحق اأو االإبقاء عليه بح�سب االأحوال . 

واحلا�سل اأن مناذج العقود امل�سار اإليه جميعاً ) املالحق اأرقام 1 ، 2 ، 3 
لالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ( تتفق يف حتديد مدة العقد الذى 
يربم مع غري العمانى ب�سنة ، وفى اأنه اإذا مل يخطر اأحد الطرفني - الوحدة 
اأو املتعاقد - الطرف االآخر بعدم رغبته يف امتداد العقد قبل انتهائه ب�سهرين 
التجديد  هذا  اأنه  يف  ريب  وال   ، اأخرى  �سنة  ملدة  تلقائياً  جمدداً  العقد  يعترب 
ال�سروط ما مل  ، وبذات  اأم خارجياً  اأكان حملياً  ، و�سواء  العقد  يقع على ذات 
اأو الئحته التنفيذية لوحدات اجلهاز االإداري  يرخ�ض قانون اخلدمة املدنية 
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للدولة التي ي�سرى عليها هذا القانون بتعديل العقد ، ومن ذلك ما تن�ض عليه 
املادة )29( من الالئحة التنفيذية من اأنه يجوز للوحدة تعديل عقد ا�ستخدام 
ا�ستخدام طبقاً  اإىل عقد  للملحق رقم )2(  العمانى املعني طبقاً  املوظف غري 
باخلدمة  اأم�سى  قد  يكون  اأن  ب�سرط   ، العقد  جتديد  عند   )1( رقم  للملحق 
، فاإذا انتفى مثل هذا  �سنة على االأقل واأن ي�سمح بذلك االعتماد املايل ...... 

الرتخي�ض امتنع القول بجواز التعديل . 

وملا كان ذلك ، وكان الثابت اأن كاًل من قانون اخلدمة املدنية والئحته 
التنفيذية وردا خلواً من ن�ض يرخ�ض لوحدات اجلهاز االإداري للدولة امل�سار 
اإليها بتعديل العقود مع املهنيني والعمال وامل�ستخدمني غري العمانيني وفقاً 
للملحق رقم )3( من حملى اإىل خارجي ، على نحو ما فعلت املادة )29( من 
الالئحة التنفيذية ، لذلك فاإنه ال يتاأتى القول بجواز هذا التعديل يف غيبة 
 ، التعديل  اأجاز  الذى   85/16 رقم  التعميم  ويكون   ، بذلك  املرخ�ض  الن�ض 
، منطوياً  الذى يظاهره  القانوين  االأ�سا�ض  اإىل  ، �سدر مفتقراً  واحلالة هذه 
حكم  من  اأ�سافه  مبا  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  لالئحة  تعديل  على 
يجيز تعديل تعاقد املعني طبقاً للملحق رقم )3( من املر�سوم ال�سلطانى رقم 
اأداة  بينت  التي  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  باإ�سدار   84/52

تعديل هذه الالئحة . 

ويف �سوء ما �سبق فاإنه غنى عن البيان اأن ال�سوؤون القانونية ال تتفق 
مع ما اأكدت عليه وزارة اخلدمة املدنية بكتابها رقم ...... بتاريخ ..... امل�سار 
ت�سريعية ت�سدر عن �سلطة  اأداة تنظيمية ذات طبيعة  التعاميم   « اأن  اإليه من 
خمت�سة مبقت�سى القانون بق�سد اإحداث اأثر قانوين معني يهدف اإىل حتقيق 
الذي  االإداري  القرار  اأن ذلك ينطوي على خلط بني  اإذ   ،  «  .. م�سلحة عامة 
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ميكن اأن يكون ذا طبيعة الئحية اأو ت�سريعية والتعميم الذي لي�ض له البته اأية 
طبيعة ت�سريعية . 

وترتيباً على ما �سبق انتهى الراأي اإىل اأن التعميم رقم 85/16 �سالف 
الذكر ال يقوم على �سند من �سحيح حكم القانون . 

فتوى رقم ) و �ص ق / م و / 2002/596/7/22م بتاريخ 2002/4/20م (

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

فتاوى المادة رقم )30(

الفتوى الأوىل :

ال�سلطانى  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )  1  ( املادة 
رقم 80/8 تن�ض على اأنه ) ت�سرى اأحكام هذا القانون على املوظفني املدنيني 
باجلهاز االإدارى للدولة ، فيما عدا املوظفني اخلا�سعني لقوانني اأو مرا�سيم 
اأو عقود خا�سة منظمة لهم بالن�سبة ملا تت�سمنه تلك القوانني اأو املرا�سيم اأو 
العقود من اأحكام ، وتنظم الالئحة املنفذة لهذا القانون اأنواع واأحكام العقود 

بالن�سبة لغري العمانيني(

وتن�ض املادة رقم )19(على اأنه) يكون تعيني املوظفني العمانيني بقرار 
ي�سدر من ال�سلطة املخت�سة اأما غري العمانيني فيكون بالعقود املقررة فى هذا 

ال�ساأن التى توقع من رئي�ض الوحدة من جهة واملوظف من جهة اأخرى(. 

وتن�ض املادة رقم )22( معدلة باملر�سوم ال�سلطانى رقم 86/6 على اأنه« 
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يجوز تعيني املوظف الذى انتهت خدمته بغري اال�ستقالة فى وظيفته ال�سابقة 
فى  اأو  الوحدة  ذات  فى  ال�سابقة  درجته  وبنف�ض  مماثلة  اأخرى  وظيفة  فى  اأو 
وحدة اأخرى اإذا توافرت فيه ال�سروط املطلوبة ل�سغل الوظيفة ، وعلى اأال يكون 
التقرير االأخري املقدم عه فى وظيفته ال�سابقة بتقدير �سعيف ، اأما من انتهت 
خدمته باال�ستقالة ، فال يجوز اإعادة تعيينه على النحو ال�سابق اإال بعد انق�ساء 

�سنة على االأقل على اال�ستقالة (. 

املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )25( املادة  وتن�ض 
ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطانى رقم 84/52 على اأن ) تعد وحدة �سوؤون املوظفني 
املوظفني  �سوؤون  والعر�ض على جلنة  التعيني  م�سوغات  ا�ستيفاء  بعد  باجلهة 
قرارات التعيني من عدد من الن�سخ وتوقع من ال�سلطة املخت�سة بالتعيني ، كما 
تعد عقود خدمة غري العمانيني من عدد من الن�سخ توقع من رئي�ض الوحدة 

نيابة عن احلكومة ومن املتعاقد معه باالأ�سالة عن نف�سه ........ ( . 

بالن�سبة  التعيني  تاريخ  يكون   ( اأنه  على  منها   )30( املادة  وتن�ض 
للعمانيني من تاريخ �سدور القرار ... اأما بالن�سبة لغري العمانيني فيكون من 

التاريخ املحدد بالعقود املربمة معهم(.

اأنه ) فى تطبيق  بالقرار رقم 98/17 على  املعدلة  املادة )37(  وتن�ض 
اأحكام املادة 22 من القانون تكون اإعادة تعيني املوظف وحتديد درجته فى �سوء 

اإحدى احلاالت التالية: 

 اأ - من ترك اخلدمة باال�ستقالة تكون اإعادة تعيينه على نف�ض درجته 
ال�سابقة متى توافرت فيه �سروط �سغل الوظيفة ، وي�سرتط م�سى �سنة كاملة 
على تركه اخلدمة ويجوز التغا�سي عن �سرط املدة اإذا كانت اإعادة التعيني فى 
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تكن  ،ما مل  ذلك  العمل  واقت�ست م�سلحه  بها  يعمل  كان  التى  الوحدة  نف�ض 
اال�ستقالة لاللتحاق بعمل اآخر ... ....... ( .

ومفاد هذه الن�سو�ض اأن امل�سرع حدد من ت�سرى عليهم اأحكام قانون 
وا�ستثنى   ، للدولة  االإداري  باجلهاز  املدنيون  املوظفون  باأنهم  املدنية  اخلدمة 
فيما  خا�سة  عقود  اأو  مرا�سيم  اأو  لقوانني  اخلا�سعني  ؛  املوظفني  هوؤالء  من 
الالئحة  اإىل  العمانيني  غري  بعقود  يتعلق  فيما  واأحال   ، اأحكام  من  انتظمته 
التنفيذية من حيث حتديد اأنواعها وو�سع اأحكامها ، وترتيبا على ذلك باين 
امل�سرع بني اأداة �سغل الوظائف بالن�سبة للعمانيني وغريهم ، حيث جعل تعيني 
لالأخرى  بالن�سبة  جعله  بينما   ، املخت�سة  ال�سلطة  من  بقرار  االأوىل  الفئة 
ا�ستثنائي  ، وبطريق  املتعاقد معه  الوحدة ومن  التى توقع من رئي�ض  العقود 
اأجاز امل�سرع �سغل الوظيفة عن طريق اإعادة تعيني املوظف التى انتهت خدمته 
فى وظيفته ال�سابقة اأو فى وظيفة اأخرى مماثلة بنف�ض درجته ال�سابقة فى ذات 
الوحدة اأو فى وحدة اأخرى اإذا توافرت فيه ال�سروط املطلوبة ل�سغل الوظيفة 
بتقدير  ال�سابقة  وظيفته  فى  عنه  املقدم  االأخري  التقرير  يكون  اأال  وب�سرط 
�سعيف وات�ساقا مع تلك االأحكام ونزوال على اإرادة امل�سرع جاءت اأحكام الالئحة 
العمانيني  املوظفني  تعيني  قرارات  اإعداد  بكيفية  يتعلق  ما  مبينة  التنفيذية 
ح�سب االأ�سل ، وعقود خدمة غري العمانيني، حمددة التاريخ الذى تبداأ منه 
العالقة التعاقدية بالن�سبة لهوؤالء ، ومف�سلة فى املادة 37 منها احلاالت التى 
تندرج حتت اأحكام املادة 22 من القانون اخلا�سة باإعادة تعيني املوظف املدين 
باإحدى  التعيني  فى  ورغب  االإدارى  بجهازها  خدمته  انتهت  الذى  بالدولة 
وحداته ثانية ، وموردة �سمن هذه احلاالت حالة من ترك اخلدمة باال�ستقالة 

على نحو ما ت�سمنه البند )اأ( من املادة 37 املنوه بها .
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ومقت�سى ذلك اأن امل�سرع واإن كان قد اأجاز �سغل وظائف اجلهاز االإدارى 
غري  ومن   ، اأ�سلية  ب�سفة  العمانيني  من  ذلك  �سرائط  ا�ستوفى  مبن  للدولة 
اأنه قرر اأ�سال عاما م�ستفادا من  اإال   ، العمانيني متى اقت�ست ال�سرورة ذلك 
ن�سو�ض القانون امل�سار اإليه ، ومنها تلك االأنف ذكرها ، متمثال فى اأن العالقة 
وظائفها  اإحدى  ي�سغل  التي  االإدارية  بالوحدة  العمانى  املوظف  تربط  التى 
ال�ساأن  ال�سادرة فى هذا  القوانني واللوائح  اإمنا هي عالقة تنظيمية حتكمها 
، وهى عالقة تتباين مع تلك التى تربط غري العمانى الذى اأ�سند اإليه القيام 
ين�سئها  تعاقدية  عالقة  هى  اإذ  االإدارية  باجلهة  الوظائف  هذه  اإحدى  مبهام 
املتفق عليها  ، وحتكمها ن�سو�سه  العقد املربم بني هذه اجلهة واملتعاقد معه 
مكملة بالن�سو�ض القانونية املحال اإليها ، ومن ثم ونزوال على طبيعة العالقة 
االإدارية  باجلهة  تربطهم  التى  العمانيني  وغري  للعمانيني  بالن�سبة  املتباينة 
وفق  العالقتني  من  كل  اإىل  النظر  متعينا  يكون   ، ذكره  �سلف  ما  نحو  على 
طبيعتها واإجراء مقت�سياتها وفق الن�سو�ض احلاكمة لها �سواء اأكانت قانونية 
اأو تعاقدية ، وبناء عليه وملا كان امل�سرع قد حدد بقانون اخلدمة املدنية طريق 
املخت�سة  ال�سلطة  من  بقرار  التعيني  فى  متمثال  بالعمانيني  الوظائف  �سغل 
متى كان مبتدئا من�سئا لعالقة وظيفية مل تكن موجودة من قبل اأو كان غري 
ذلك باإعادة تعيني من انتهت خدمته �سلفا ل�سغل وظيفته ال�سابقة اأو وظيفة 
اأو  اإن�ساء  فى  حدها  جتد  بذلك  املتعلقة  االأحكام  تطبيق  فاإن   ، مماثلة  اأخرى 
اإعادة اإن�ساء عالقة وظيفية مع اأحد العمانيني الذى يخرجون دون ريب عن 
نطاق العالقة التعاقدية مع غري العمانيني ، بح�سبان اأن العالقة الوظيفية 
امل�سار اإليها اإمنا حتكمها القوانني واللوائح وعلى راأ�سها قانون اخلدمة املدنية 
التعيني  باإعادة  اأحكاما خا�سة  ت�سمنا  واإذ   ، اإليهما  امل�سار  التنفيذية  والئحته 
العالقة  تلك  ب�ساأنهم  تنطبق  من  اإىل  االأحكام  هذه  ان�سراف  تعني  ثم  فمن 
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الوظيفية دون اأن ت�ستطيل اإىل غريهم من اأولئك الذين ال تندرج عالقتهم - 
طبيعة - �سمن هذه العالقة ، اأى من تكون عالقتهم باجلهة االإدارية - متى 
ن�ساأت - عالقة تعاقدية ، وذلك الختالف �سبغة تلك االأحكام عن طبيعة هذه 
العالقة وتنافرها معها دون ان�سجام ، ولتباين �سعيد ورودها ونهج ت�سريعها ، 
مما ي�ستحيل معه اإمكان القول با�ستطالة اأو ا�ستعارة اأحكام اإعادة التعيني امل�سار 
اإليها لتطبق ب�ساأن عالقة من يكون من�ساأ عالقته مع اجلهة االإدارية العقد ، 
اأو لتحكم اآثار هذه العالقة ماليا ، حيث يكون املرجع بالن�سبة جلميع ذلك ما 

يتم التعاقد عليه اتفاقا . 

الرتبية  وزارة  اأن  يتبني  املعرو�سة  احلالة  على  ذلك  بتطبيق  واأنه 
امل�سري   ........... امل�ست�سار  بخربات  اال�ستفادة  فى  ترغب  املوقرة  والتعليم 
)ب(  بالفئة  قانوين  م�ست�سار  وظيفة  مبهام  للقيام  معه  والتعاقد   ، اجلن�سية 
فلي�ض   ، ذلك  على  التقتا  اإرادتهما  اأن  البادي  كان  وملا   ، اخلا�ض  اجلدول  من 
قد  املذكور  كون  ذلك  يغري من  وال   ، العقد  هذا  اإبرام  قانوين من  مانع  ثمة 
عمل �سابقا بوظيفة م�ست�سار قانوين بوزارة االإ�سكان بال�سلطنة فى الفرتة من 
1987/9/19 حتى 1993/9/18 بالدرجة املالية االأوىل من احللقة الثانية ، اإذ 
طبيعة عالقته ال�سابقة - واملراد اإن�ساوؤها - تخرج عن نطاق العالقة الوظيفية 
، وتدخل فى نطاق العالقة التعاقدية والتى تتاأبى طبيعتها على انطباق اأحكام 
اإعادة التعيني ب�ساأنها وفقا ملا �سلف ذكره تف�سيال ، وعليه فال يوجد ما يحول 
ب�ساأن  والتعليم  الرتبية  وزارة  واملوافقة على طلب  املدنية  وزارة اخلدمة  دون 

التعاقد مع امل�ست�سار املذكور على النحو الذى طلبته الوزارة االأخرية . 

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم جواز تطبيق اأحكام اإعادة التعيني املن�سو�ض 
عليه فى قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية ب�ساأن احلالة املعرو�سة.
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فتوى رقم ) و �ص ق / م و / 21 / 1 /1177 / 2001 م فى 2001/8/8 م(

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

الفتوى الثالثة :

وردا على ذلك نفيد باأن املادة ) 19 ( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 8 / 80 تن�ض على اأنه » يكون تعيني املوظفني العمانيني 

بقرار ي�سدر من ال�سلطة املخت�سة .........................« 

املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )  30  ( املادة  وتن�ض 
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 52 / 84 على اأنه » يكون تاريخ التعيني بالن�سبة 
للعمانيني من تاريخ �سدور القرار ويجوز ا�ستثناء يف حاالت ال�سرورة اأن يكون 

التاريخ باأثر رجعى« .

 وامل�ستفاد من الن�سني املتقدمني اأنه يلزم لتعيني املوظفني العمانيني 
�سدور قرار من ال�سلطة املخت�سة بالتعيني بحيث يعد تاريخ �سدور هذا القرار 
هو تاريخ التعيني ، وهذا احلكم يعد تاأكيدا ملبداأ عدم رجعية القرارات االإدارية 
، اإذ من امل�سلم به اأن هذه القرارات ، �سواء اأكانت تنظيمية اأم فردية ، ال يجوز 
ت�سمينها اأثرا رجعيا ، وذلك ما مل يق�ض امل�سرع بن�ض �سريح ومبا�سر بتخويل 

االإدارة اإ�سدار قراراتها باأثر رجعى .

اأن  ي�سرتط  ال  اإداري  عمل  االإداري  القرار  اأن  عليه  امل�ستقر  واالأ�سل   
اأو ب�سكل معني بل ينطبق عليه هذا الو�سف ويجرى  ي�سدر يف �سيغة معينة 
حكمه كلما اأف�سحت االإدارة اأثناء قيامها بوظائفها عن اإرادتها امللزمة بق�سد 

اإحداث اأثر قانوين معني وذلك ما مل يلزم امل�سرع االإدارة باتباع �سكل حمدد .
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اأن  املرفقة  واالأوراق  اإليهما  امل�سار  الكتابني  البني من  اإن  ومن حيث    
املعرو�سة حالته مت تعيينه مبوجب عقد موؤقت على اإحدى الوظائف الدائمة 
 /  6  /  2 بتاريخ  وذلك  واملياه  والكهرباء  االإ�سكان  بوزارة  موؤهله  تنا�سب  التي 
 ، حينه  يف  دائمة  ب�سفة  عليها  لتعيينه  مالية  درجة  توفر  لعدم  نظرا  2004م 
واأن كال من معايل وزير االإ�سكان والكهرباء واملياه املوقر وامل�ست�سار القانوين 
املذكور ب�سفة دائمة على ذات  ـ وافق على تعيني  التعيني  املفو�ض يف  ـ  للوزير 
يف  املفو�ض   ( القانوين  امل�ست�سار  من  التاأ�سري  مت  حيث  اإليها  امل�سار  الوظيفة 
التعيني ( ملدير عام ال�سوؤون االإدارية واملالية مبا يفيد ذلك وبطلب ا�ستكمال 
ما يلزم اإجراءات ، ومتت خماطبة وزارة اخلدمة املدنية بتاريخ 6 / 7 / 2004م 
للموافقة على هذا التعيني نظرا لتوفر الدرجة املالية، وردت اخلدمة املدنية 
جميع  اتخاذ  ومت   ، التعيني  على  باملوافقة  2004م   /  7  /  14 املوؤرخ  بكتابها 
قرار  م�سرع  اأعد  كما   ، بالتعيني  اخلا�سة  ـ  امل�سوغات  وا�ستيفاء  ـ  االإجراءات 
2004م   /  10  /  9 يف  املنية  وافته  الذي  املذكور  حياة  حال  كله  وذلك  التعيني 
قبل �سدور القرار ، وامل�ستفاد مما تقدم اأن ال�سلطة املخت�سة بالتعيني وافقت 
بالفعل على تعيني املعرو�سة حالته واأن قرارها يف هذا ال�ساأن  كان معلقا على 
�سرط واقف حتقق حال حياته با�ستكمال االإجراءات الالزمة املتمثلة يف توفر 
الدرجة املالية وا�ستيفاء اإجراءات وم�سوغات التعيني ، وموؤدى ذلك اأن جميع 
واأن  اكتملت حال حياته  املعرو�سة حالته قد  بتعيني  االإداري  القرار  مقومات 
القرار الذي ي�سدر مكتوبا يف هذا ال�ساأن ال يعدو اأن يكون قرارا تنفيذيا يف�سح 
عن املركز القانوين الذي ن�ساأ للمذكور حال حياته واملتمثل يف تعيينه اعتبارا 
من تاريخ ا�ستكمال االإجراءات امل�سار اإليها ، ومن ثم فاإنه لي�ض ثمة ما مينع من 

�سريان القرار اخلا�ض باملعرو�سة حالته باأثر رجعى .
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لذلك انتهى الراأي اإىل:�سريان القرار الذي ي�سدر يف احلالة املعرو�سة 
باأثر رجعى .

فتوى و �ص ق رقم / م و/ 21/ 1/ 689 / 2005م بتاريخ 17/ 5 / 2005م  

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

الفتوى الرابعة :

بتاريخ   ،،،،، رقم  بكتابكم  واملنتهية  املتبادلة  الكتب  اإىل  فباالإ�سارة    
اأو  التعيني  قرار  اإ�سدار  جواز  مدى  حول  بالراأي  االإفادة  طلب  ب�ساأن   ،،،،،،
اإعادة التعيني ا�ستنادا اإىل اأحكام قانون اخلدمة املدنية ال�سابق رقم 80/8 فى 
رقم  ال�سلطانى  بالر�سوم  ال�سادر  اجلديد  املدنية  اخلدمة  قانون  تطبيق  ظل 
2004/120 بالن�سبة حلاالت املوظفني الذين اتخذت اإجراءات تعيينهم اأو اإعادة 

تعيينهم مع تطبيق القانون اجلديد امل�سار اإليه .

  وتتح�سل وقائع املو�سوع - ح�سبما يبني من االأوراق - فى اأنه وردت 
اإىل وزارتكم املوقرة طلبات من بع�ض الوحدات احلكومية لتعيني اأو اإعادة تعيني 
م�ست�سار  ويعمل   ،،،،،، املوظف  حالة  احلاالت  هذه  بني  ومن  موظفيها  بع�ض 
وي�سغل  املياه  والبيئية وموارد  االإقليمية  البلديات  بوزارة  املياه  ل�سوؤون موارد 
املدنية  اخلدمة  جمل�ض  وافق  وقد   ، م   2003/1/2 من  اعتبارا   1/3 الدرجة 
على تعيينه بالدرجة 1/1 بجل�سته رقم 2005/4 املنعقدة بتاريخ 2005/12/21 
من  اعتبارا   1/2 الدرجة  ي�سغل  الذى   ،،،،،،،،، املوظف  حالة  اأي�ساً  ومنها   ، م 
2005/2/31 م وقد وافق جمل�ض اخلدمة املدنية على اإعادة التعيني بالدرجة 
1/1 بجل�سته رقم 2005/4 امل�سار اإليها وذلك كله فى ظل العمل بقانون اخلدمة 
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املدنية ال�سابق رقم 80/8 والئحته التنفيذية ومل ي�سدر قرار التعيني اأو اإعادة 
التعيني من ال�سلطة املخت�سة قبل العمل بقانون اخلدمة املدنية اجلديد رقم 
حول  الت�ساوؤل  ثار  وقد   ،  2006/1/1 من  اعتبارا  به  عمل  والذي   2004/120
مدى جواز اإ�سدار قرار التعيني اأو اإعادة التعيني للمعرو�سة حاالتهم ا�ستنادا 
اإىل حكم قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 80/8 �سالف 
باملر�سوم  ال�سادر  املدنية اجلديد  قانون اخلدمة  األغى مبوجب  والذي  الذكر 

ال�سلطانى رقم 2004/120 امل�سار اإليه .

 وت�ستطلعون الراأي فى هذا املو�سوع ،

الواجبة  االأحكام  فاإن  اإليها  امل�سار  الوقائع  �سوء  فى  باأنه  ونفيد    
اخلدمة  بقانون  امللغى   80/8 رقم  املدنية  اخلدمة  قانون  اأحكام  هي  التطبيق 
ب�ساأن  اتخذت  التي  االإجراءات  اأن  باعتبار  وذلك   2004/120 اجلديد  املدنية 
احلاالت املعرو�سة متت فى ظل العمل بهذه االأحكام ، واإذا ا�ستبان ذلك وحيث 
اأن املادة )19( من قانون اخلدمة املدنية رقم 80/8 امل�سار اإليه ن�ست على اأنه » 
يكون تعيني املوظفني العمانيني بقرار ي�سدر من ال�سلطة املخت�سة ..........« 

املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )30( املادة  ون�ست 
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 84/52  على اأنه » يكون تاريخ التعيني بالن�سبة 
اأن  ال�سرورة  حاالت  فى  ا�ستثناء  ويجوز  القرار  �سدور  تاريخ  من  للعمانيني 

يكون التعيني باأثر رجعى » 

ومفاد ما تقدم اأن تعيني اأي موظف من املوظفني العمانيني ال يكون   
اإال بقرار ي�سدر من ال�سلطة املخت�سة بتعيينه وكاأ�سل عام يكون التاريخ الذى 
ي�سدر فيه هذا القرار هو تاريخ تعيني املوظف ، واعتبارا من هذا التاريخ ين�ساأ 
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املركز القانوين للموظف فى �سغل الوظيفة املعني عليها ، وقد اأجاز امل�سرع - 
ا�ستثناء من هذا االأ�سل - فى حاالت ال�سرورة اأن يرتد تاريخ التعيني اإىل ما 
الالزمة  االإجراءات  كافة  ا�ستيفاء  بعد  كله  وذلك   ، القرار  اإ�سدار  تاريخ  قبل 
للتعيني ، وغنى عن البيان اأن ما �سبق ذكره ينطبق على اإعادة التعيني الذى 
االأحكام  ببع�ض  امل�سرع  اأحاطه  العامة  الوظيفة  فى  تعيينا  يكون  اأن  يعدو  ال 
اخلا�سة التي خرج بها عن القواعد العامة بالن�سبة اإىل التعيني دون اأن ميتد 
هذا اخلروج اإىل اأداة اإعادة التعيني والتى ي�ستوى فيها مع التعيني املبتداأ ، ومن 
اأن ي�سدر به قرار من  التعيني ال يخرج عن كونه تعيينا ال بد  اإعادة  فاإن  ثم 
ال�سلطة املخت�سة يتحدد مبوجبه املركز القانوين للموظف الذى يعاد تعيينه 
فى الوظيفة املعاد تعيينه عليها وذلك كله تطبيقاً الأحكام القانون الذى عني 

اأو اأعيد تعيني املوظف طبقاً الأحكامه .

�سغل  فى  للموظف  القانوين  املركز  اأن  عليه  امل�ستقر  اأن  حيث  ومن 
بالتعيني  القرار  ب�سدور  اإال  ين�سـاأ  ال  عليها  تعيينه  املعاد  اأو   - املعني  الوظيفة 
، وملا كان الثابت من  اإنه بالبناء على ما تقدم  ، ومن حيث  باإعادة التعيني  اأو 
االأوراق اأن املعرو�سة حاالتهم من العاملني بالوزارات املختلفة ، واأن جهة عمل 
كل منهم قد بداأت فى اتخاذ اإجراءات تعيينهم ، وخاطبت وزارة اخلدمة املدنية 
مبوجب كتبها امل�سار اإليها بكتاب طلب الراأي بتعيني اأو اإعادة تعيني املعرو�سة 
اأعلى ، وقد وافق جمل�ض اخلدمة املدنية على ذلك فى  حاالتهم على درجات 
التواريخ امل�سار اإليها اأي�سا بكتاب طلب الراأي وجميعها فى ظل العمل باأحكام 
األغى  والذي   80/8 رقم  ال�سلطانى  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون 
اإ�سدار قانون اخلدمة املدنية اجلديد والذي  الثالثة من مواد  املادة  مبوجب 
الفا�سل بني  اأن احلد  امل�ستقر عليه  وكان   ، م  اعتبارا من 2006/1/1  به  عمل 
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الذى  اليوم  الت�سريع اجلديد هو  القدمي ومدة �سريان  الت�سريع  مدة �سريان 
ي�سرى  القدمي  الت�سريع  فال  التطبيق  واجب  اجلديد  الت�سريع  فيه  ي�سبح 
واإذا تبني   ، الت�سريع اجلديد ي�سرى على ما وقع قبله  على ما يقع بعده وال 
ذلك وكان الثابت من االأوراق اأنه مل ي�سدر قرار من ال�سلطة املخت�سة بتعيني 
املدنية  اخلدمة  بقانون  العمل  قبل  وذلك  حاالتهم  املعرو�سة  تعيني  اإعادة  اأو 
اجلديد رقم 2004/120 فى 2006/1/1 م ، اأي اأنه مل ين�ساأ املركز القانوين لهم 
فى التعيني اأو اإعادة التعيني قبل هذا التاريخ ومن ثم فاإنه ال يجوز لل�سلطة 
املخت�سة ا�ستكمال اإجراءات تعيني اأو اإعادة تعيني املعرو�سة حاالتهم واإ�سدار 
قرارات بذلك ا�ستنادا اإىل اأحكام قانون اخلدمة املدنية ال�سابق رقم 80/8 فى 
حلاالت  بالن�سبة   2004/120 رقم  اجلديد  املدنية  اخلدمة  قانون  تطبيق  ظل 
املوظفني الذين اتخذت اإجراءات تعيينهم اأو اإعادة تعيينهم مع تطبيق القانون 

اجلديد امل�سار اإليه .

  ومن اجلدير بالذكر ، ونظرا لعمومية املو�سوع ، حيث اأنه مي�ض عددا 
لي�ض بالقليل من العاملني بالوزارات والوحدات االإدارية ومن بينهم املعرو�سة 
حالتهم ، واأن التاأخري فى اإ�سدار قرار تعيني اأو اإعادة تعيني املعرو�سة حالتهم 
، فاإنه قد يكون من املنا�سب - وح�سبما ترون  يرجع الأ�سباب ال دخل لهم بها 

معاليكم - عر�ض املو�سوع على جمل�ض الوزراء املوقر .

املادة  ن�ض  تطبيق  �ساأن  فى  معاليكم  تثريونه  مبا  يتعلق  فيما  اأما   
)19( من قانون اخلدمة املدنية اجلديد رقم 2004/120 فاإن امل�ستقر عليه فى 
اإفتاء ال�سوؤون القانونية اأن تف�سري الن�سو�ض القانونية ال يكون ب�سورة عامة 
الن�سو�ض على حاالت واقعية حمددة  واإمنا مبنا�سبة تطبيق هذه   ، وجمردة 

وفى �سوء وقائعها اخلا�سة بها . 
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فتوى و �ص ق رقم / م و / 2006/577/1/21 م بتاريخ 2006/4/23   

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

الفتوى اخلام�سة :

املوافق   ........ املوؤرخ   ............. رقم  معاليكم  كتاب  اإىل  فباالإ�سارة 
...... وكتاب الفا�سل / مدير عام موظفي اخلدمة املدنية رقم .......... املوؤرخ 
....... املوافق....... يف �ساأن طلب الراأي حول مدى اإمكانية تثبيت املرحوم / 
....... على الدرجة املالية 4 / 2 باأثر رجعى اعتبارا من تاريخ توفرها يف �سهر 

�سبتمرب 2004م .

اإليهما  امل�سار  الكتابني  من  يبني  ح�سبما  املو�سوع  وقائع  وتتح�سل 
 « البيانات  املذكور مت تعيينه يف وظيفة » مدخل  اأن  املرفقة بهما يف  واالأوراق 
 ) واملياه بعقد موؤقت وبراتب مقطوع قدره ) 250  االإ�سكان والكهرباء  بوزارة 
رياال منذ 2 / 6 / 2004 نظرا لعدم توفر درجات مالية لدى هذه الوزارة يف 
ذلك الوقت ، واأنه بتاريخ 6 / 7 / 2004م متت خماطبة وزارة اخلدمة املدنية 
بطلب تثبيت ) 44 ( مواطنا ممن �سبق تعيينهم بعقود موؤقتة ، وردت الوزارة 
بينهم  ومن  املوظفني  هوؤالء  تثبيت  على  باملوافقة   2004  /  7  /  14 بتاريخ 
املذكور بالدرجة التي تتنا�سب مع موؤهالتهم العملية على اأن ت�ستكمل جميع 
وافته  املذكور  تعيني  اإجراءات  اتخاذ  بعد  واأنه   ، بتعيينهم  املتعلقة  االإجراءات 

املنية بتاريخ 9 / 10 / 2004م قبل �سدور قرار التعيني.

تعيني  تاريخ  �سريان  اإمكانية  مدى  ب�ساأن  الراأي  معاليكم  وتطلبون   
املذكور باأثر رجعى بناء على طلب اجلهة املعنية يف �سوء اأحكام قانون اخلدمة 
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والن�سو�ض  التف�سريات  قانون  اأحكام  ظل  وفى  التنفيذية  والئحته  املدنية 
العامة ل�سنة 1973م . 

وردا على ذلك نفيد باأن املادة ) 19 ( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 8 / 80 تن�ض على اأنه » يكون تعيني املوظفني العمانيني 

بقرار ي�سدر من ال�سلطة املخت�سة ......... » 

املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )  30  ( املادة  وتن�ض 
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 52 / 84 على اأنه » يكون تاريخ التعيني بالن�سبة 
للعمانيني من تاريخ �سدور القرار ويجوز ا�ستثناء يف حاالت ال�سرورة اأن يكون 

التاريخ باأثر رجعى » .

 وامل�ستفاد من الن�سني املتقدمني اأنه يلزم لتعيني املوظفني العمانيني 
�سدور قرار من ال�سلطة املخت�سة بالتعيني بحيث يعد تاريخ �سدور هذا القرار 
هو تاريخ التعيني ، وهذا احلكم يعد تاأكيدا ملبداأ عدم رجعية القرارات االإدارية 
، اإذ من امل�سلم به اأن هذه القرارات ، �سواء اأكانت تنظيمية اأم فردية ، ال يجوز 
ت�سمينها اأثرا رجعيا ، وذلك ما مل يق�ض امل�سرع بن�ض �سريح ومبا�سر بتخويل 

االإدارة اإ�سدار قراراتها باأثر رجعى .

اأن  ي�سرتط  ال  اإداري  عمل  االإداري  القرار  اأن  عليه  امل�ستقر  واالأ�سل   
اأو ب�سكل معني بل ينطبق عليه هذا الو�سف ويجرى  ي�سدر يف �سيغة معينة 
حكمه كلما اأف�سحت االإدارة اأثناء قيامها بوظائفها عن اإرادتها امللزمة بق�سد 

اإحداث اأثر قانوين معني وذلك ما مل يلزم امل�سرع االإدارة باتباع �سكل حمدد .

اأن  املرفقة  واالأوراق  اإليهما  امل�سار  الكتابني  البني من  اإن  ومن حيث    
املعرو�سة حالته مت تعيينه مبوجب عقد موؤقت على اإحدى الوظائف الدائمة 
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 /  6  /  2 بتاريخ  وذلك  واملياه  والكهرباء  االإ�سكان  بوزارة  موؤهله  تنا�سب  التي 
 ، حينه  يف  دائمة  ب�سفة  عليها  للتعيني  مالية  درجة  توفر  لعدم  نظرا  2004م 
واأن كال من معايل وزير االإ�سكان والكهرباء واملياه املوقر وامل�ست�سار القانوين 
املذكور ب�سفة دائمة على ذات  ـ وافق على تعيني  التعيني  املفو�ض يف  ـ  للوزير 
يف  املفو�ض   ( القانوين  امل�ست�سار  من  التاأ�سري  مت  حيث  اإليها  امل�سار  الوظيفة 
التعيني ( ملدير عام ال�سوؤون االإدارية واملالية مبا يفيد ذلك وبطلب ا�ستكمال 
اإجراءات ، ومتت خماطبة وزارة اخلدمة املدنية بتاريخ 6 / 7 /  ما يلزم من 
2004م للموافقة على هذا التعيني نظرا لتوفر الدرجة املالية ، وردت اخلدمة 
املدنية بكتابها املوؤرخ 14 / 7 / 2004م باملوافقة على التعيني ، ومت اتخاذ جميع 
قرار  م�سرع  اأعد  كما   ، بالتعيني  اخلا�سة  ـ  امل�سوغات  وا�ستيفاء  ـ  االإجراءات 
2004م   /  10  /  9 يف  املنية  وافته  الذي  املذكور  حياة  حال  كله  وذلك  التعيني 
قبل �سدور القرار ، وامل�ستفاد مما تقدم اأن ال�سلطة املخت�سة بالتعيني وافقت 
بالفعل على تعيني املعرو�سة حالته واأن قرارها يف هذا ال�ساأن  كان معلقا على 
�سرط واقف حتقق حال حياته با�ستكمال االإجراءات الالزمة املتمثلة يف توفر 
الدرجة املالية وا�ستيفاء اإجراءات وم�سوغات التعيني ، وموؤدى ذلك اأن جميع 
واأن  اكتملت حال حياته  املعرو�سة حالته قد  بتعيني  االإداري  القرار  مقومات 
القرار الذي ي�سدر مكتوبا يف هذا ال�ساأن ال يعدو اأن يكون قرارا تنفيذيا يف�سح 
عن املركز القانوين الذي ن�ساأ للمذكور حال حياته واملتمثل يف تعيينه اعتبارا 
من تاريخ ا�ستكمال االإجراءات امل�سار اإليها ، ومن ثم فاإنه لي�ض ثمة ما مينع من 

�سريان القرار اخلا�ض باملعرو�سة حالته باأثر رجعى .

لذلك انتهى الراأي اإىل:�سريان القرار الذي ي�سدر يف احلالة املعرو�سة 
باأثر رجعى .
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فتوى و �ص ق رقم / م و/ 21/ 1/ 689 / 2005م بتاريخ 17/ 5 / 2005م 

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

فتاوى المادة رقم )1/33(

الفتوى الأوىل :

اإن املادة )21( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 80/8 تن�ض على اأن:« يو�سع املعينون الأول مرة حتت االختبار ملدة ثالثة 
اأ�سهر حت�سب من تاريخ ا�ستالم العمل فيما عدا املعينني مبر�سوم �سلطاين اأو 

فى فئات اجلدول اخلا�ض« .

اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   1/33 املادة  تن�ض  حني  فى   
يعد   »: اأنه  على   84/52 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادرة  اإليه  امل�سار  املدنية 
عدم  يرى  الذى  االختبار  املو�سوع حتت  املوظف  تقريرا عن  املبا�سر  الرئي�ض 
اإنهاء  فى  للنظر  بالتعيني  املخت�سة  ال�سلطة  اإىل  التقرير  ويقدم   ، �سالحيته 
خدمته ، ويجب اأن ي�سدر قرار اإنهاء اخلدمة قبل انتهاء فرتة االختبار ، واأن 

يعلن املوظف بالقرار فور �سدوره ».

 كما ين�ض البند )4( من امللحق رقم )1( املرفق بالالئحة التنفيذية 
لقانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليها على اأنه :« يجوز لكل من الطرفني اإنهاء 
مدة  قبل  بذلك  االآخر  الطرف  اإنذار  ب�سرط  االأ�سباب  اإبداء  بغري  العقد  هذا 
ال تقل عن ثالثة اأ�سهر حت�سب �سمن مدة اخلدمة الفعلية ، وللطرف االأول 
التنازل عن حقه فى مدة االإنذار اأو جزء منها اإذا دعت ظروف الطرف الثاين 
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لذلك ومبا ال يتعار�ض مع م�سلحة العمل«  .

ووا�سح مما تقدم اأن امل�سرع رغبة منه فى التثبت من �سالحية املعني 
باأعباء  اال�سطالع  فى  اخلا�ض  اجلدول  فئات  فى  اأو  �سلطاين  مر�سوم  بغري 
اأ�سهر  ثالثة  على  تزيد  ال  ملدة  االختبار  حتت  و�سعه  قرر  العامة  الوظيفة 
، فاإذا ا�ستبان لرئا�سته املبا�سرة مبا لها من  حت�سب من تاريخ ت�سليمه العمل 
اأعماله عدم �سالحيته للعمل قدمت تقريرا بذلك  �سلطة مبا�سرة فى رقابة 
اإىل ال�سلطة املخت�سة بالتعيني للنظر فى اإنهاء خدمته ، فاإن وافقتها على ذلك 
وجب على هذه ال�سلطة اإ�سدار قرارها باإنهاء خدمة املوظف قبل انتهاء مدة 
االختبار واإبالغه بهذا القرار فورا ، هذا من ناحية ، ومن ناحية اأخرى اأفرد 
امل�سار   ، املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  بالالئحة  املرفق   )1( رقم  امللحق 
اإليها ، ن�سا يجيز الأى من طريف العقد اإنهاء العقد دون اإبداء االأ�سباب الداعية 
اإىل ذلك �سريطة اإنذار الطرف االآخر بذلك قبل مدة ال تقل عن ثالثة اأ�سهر 

حت�سب �سمن مدة اخلدمة الفعلية .

ومن حيث اإنه ولئن كان كل من ن�سي املادة )33( من الالئحة والبند 
)4( من املحلق رقم )1( يتفق واالآخر فى االأثر املرتتب على �سدوره وهو اإنهاء 
اخلدمة  ، اإال اأن مناط وكيفية تطبيق كل منهما يختلف عن االأخر : فاالأول 
وهو ن�ض املادة )33( من الالئحة ال ي�سرى اإال حيث ت�ستظهر جهة العمل عدم 
اإ�سدار  اأوجب عليها الن�ض  اإبان فرتة االختبار حني  �سالحية املوظف للعمل 

قرارها باإنهاء خدمته قبل انتهاء مدة االختبار واإبالغه للموظف فوراً .

اأما الن�ض الثاين وهو ن�ض البند )4( من امللحق رقم )1( امل�سار اإليه 
فال ي�سرى اإال حيث يعلن اأحد طريف العقد االآخر برغبته فى اإنهاء العقد دون 
رغبته  اأعلن  من  على  البند  هذا  ي�سرتط  اأن  منطقياً  كان  هنا  ومن   ، اأ�سباب 
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فى �سرورة اإنذار الطرف االآخر بذلك قبل مدة ال تقل عن ثالثة اأ�سهر حتى 
يتمكن من تدبري اأمره اإزاء هذه الرغبة املفاجئة من لدن املتعاقد معه .

اإليه وزارة اخلدمة  واإذا كان ما تقدم فاإنه ال وجه ملا خل�ست وانتهت 
املدنية من وجوب اإعمال حكم البند 4 من امللحق رقم )1( - اإزاء عمومية لفظه 
- على كل حالة حتى تلك التي ترى فيه جهة العمل عدم �سالحية املوظف 
للعمل اإبان فرتة االختبار واإنذاره بذلك قبل مدة ال تقل عن ثالثة اأ�سهر، اإذ 
اأ�سهر اخلا�سة باالختبار مقررة  الثالثة  باأن مدة  القول مردود عليه  اأن هذا 
ت�ستخدم فيها �سالحياتها   - املتعاقد معها  املوظف  - ال  العمل  مل�سلحة جهة 
املقررة قانونا دومنا قيد يقيدها فى ذلك ،والقول بغري هذا يعد مبثابة تطبيق 
لن�ض البند )4( فى غري مو�سعه ، وفى هذا خمالفة ل�سريح ن�ض املادة 1/33 
اإنهاء خدمة املوظف قبل انتهاء فرتة االختبار واإبالغه بالقرار  اأوجبت  التي 
فورا ، هذا ف�سال عن اأن ب�سط حكم البند ، امل�سار اإليه ، على هذه احلالة يعطى 
للموظف غري ال�سالح للبقاء فى اخلدمة مدة خدمة اإ�سافية ) مدة االإنذار ( 

وتلك نتيجة غري مقبولة ومل يق�سدها امل�سرع .

وبناء على ما تقدم نرى عدم انطباق حكم البند )4( من امللحق رقم 
عند   ، اإليها  امل�سار  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  بالالئحة  املرفق   )1(
اإبان فرتة االختبار �ساأن احلالة  اإنهاء خدمة املوظف لعدم ال�سالحية للعمل 

املعرو�سة .

) فتوى و �ص ق رقم / م و/96/1099/7/22 م بتاريخ 1996/10/12م (

---------------------
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فتاوى المادة رقم )36(

الفتوى الأوىل :

مما جتدر االإ�سارة اإليه بادئ ذي بدء اأن اإعادة تعيني املوظف ال يعدو 
اأن يكون تعيينا فى الوظيفة اأحاطه امل�سرع ببع�ض االأحكام اخلا�سة التي خرج 
ورد  وقد   ، املبتداأ  للتعيني  بالن�سبة  عليها  ن�ض  التي  العامة  القواعد  عن  بها 
الن�ض على هذه االأحكام فى كل من قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية 
، فن�ست املادة 22 من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
80/8 على اأنه :«يجوز اإعادة تعيني املوظف الذى انتهت خدمته بغري اال�ستقالة 
ال�سابقة  درجته  وبنف�ض  مماثلة  اأخرى  وظيفة  فى   اأو  ال�سابقة  وظيفته  فى 
اإذا توافرت فيه ال�سروط املطلوبة ل�سغل  اأو فى وحدة اأخرى  فى ذات الوحدة 
ال�سابقة  وظيفته  فى  عنه  املقدم  االأخري  التقرير  يكون  اأال  وعلى   ، الوظيفة 

بتقدير �سعيف .

اأما من انتهت خدمته باال�ستقالة فال يجوز اإعادة تعيينه على النحو 
ال�سابق اإال بعد انق�ساء �سنة على االأقل على اال�ستقالة »  

 فى حني تن�ض املادة 23 من ذات القانون على اأنه » يجوز اإعادة التعيني 
بوظيفة ودرجة اأعلى اإذا كان املعاد تعيينه قد ح�سل على موؤهل اأعلى اأو اكت�سب 

خربة فى جمال الوظيفة ال تقل عن �سنتني بعد تركه اخلدمة ».

املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   36 املادة  تن�ض  كما 
التى  الوظائف  با�ستثناء   « اأنه  على   84/52 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادرة 
يتطلب التعيني فيها مر�سوما �سلطانياً يجوز اإعادة تعيني املوظف ل�سغل وظيفة 
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�ساغرة بفئة اأو بدرجة اأعلى فى ذات الواحدة التى يعمل بها متى توافرت فيه 
�سروط �سغلها » 

واأخريا تن�ض املادة )37( من ذات الالئحة على اأنه » فى تطبيق اأحكام 
املادتني 22 ، 23 من القانون يكون اإعادة تعيني املوظف وحتديد درجته فى �سوء 

اإحدى احلاالت االآتية :

اأ - من ترك اخلدمة باال�ستقالة .....

ب - من ترك اخلدمة بغري اال�ستقالة ......

ج -  من ترك اخلدمة الأى �سبب واكت�سب بعدها خربة ال تقل عن �سنتني 
........

د -  من مل يرتك اخلدمة وح�سل اأثنائها على موؤهل اأعلى يجوز اإعادة تعيينه 
بوظيفة اأعلى متى وجدت درجة مالية وتوافرت فيه �سروط �سغل الوظيفة ».

اإليه  امل�سار  املدنية  اخلدمة  قانون  اأن  تقدم  ما  جمموع  من  ووا�سح 
 ، املوظف  اإعادة تعني  التى يجوز فيها  ، 23 منه احلاالت  املادتني 22  اأورد فى 
ويجمع بني هذه احلاالت اأن خدمة املوظف فيها قد انتهت ل�سبب اأو الآخر ثم 
اإعادة �سمه اإىل ال�سلك الوظيفي ، ومل يخرج القانون فى  اإىل  تدعو احلاجة 
املادتني امل�سار اإليهما عن هذا النظر اإال عند اإعادة تعيني املوظف وهو ال يزال 
فى اخلدمة فى وظيفة ودرجة اأعلى اإذا كان قد ح�سل على موؤهل اأعلى ، وهى 
حالة تعترب ا�ستثناء من االأ�سل العام الذى يق�سى باأن اإعادة التعيني ال تكون 

اإال ملن �سبق واأن انتهت خدمته .

كما اأن الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية اأوردت فى املادتني 
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الواجبة  االأحكام   37 املادة  فى  فبينت  التعيني  اإعادة  الأحكام  تنظيماً   37 و   36
االتباع عند تطبيق حكم املادتني 22 و23 من قانون اخلدمة املدنية فى حني 
اأتت املادة 36 بحكم جديد من مقت�ساه جواز اإعادة تعيني املوظف ل�سغل وظيفة 
�ساغرة بفئة اأو بدرجة اأعلى فى ذات الوحدة التى يعمل بها متى توافرت فيه 
�سروط �سغلها وهو ا�ستثناء ثان من االأ�سل العام امل�سار اإليه ، ومن ثم يتعني 
اإليه  خل�ست  ما  وعلى   - ذلك  اأدى  واإال  تطبيقه  اأو  تف�سريه  فى  التو�سع  عدم 
ال�سوؤون القانونية بكتابها رقم �ض ق / ت / 21 / 1 / 8 /91 فى 90/10/31 - اإىل 
اإعادة   بحاالت جواز  يتعلق  فيما  القانون   23 من  و    22 املادتني  تعطيل حكم 
التعيني وما تفر�سانه من �سروط وقيود ، وبناء على ذلك فاإنه عند اإعمال حكم 
املادة 36 املذكورة فى حالة تعيني املوظف يكون من املهم ا�ستدعاء االأ�سل العام 

الذى ورد يف كل من املادتني 22 و23 امل�سار اإليهما . 

اإحدى  فيهم  تتوفر  ال  �ساأنهم  فى  الراأي  امل�ستطلع  وكان  ذلك  كان  ملا 
والئحته  املدنية  اخلدمة  قانون  فى  عليها  املن�سو�ض  التعيني  اإعادة  حاالت 
التنفيذية �سوى تلك املن�سو�ض عليها فى املادة 36 والتى �سبق االإ�سارة اإىل اأن 
اإعمال حكمها يجب اأن يكون فى اأ�سيق احلدود باعتبار اأن حكمها ا�ستثناء من 
تتنا�سب  التى  الدرجة  تعيينهم على  اإعادة  ي�سوغ  ، ومن ثم فانه  العام  االأ�سل 
وموؤهالتهم االأعلى احلا�سلني عليها ؛ اإذا ما راأت ذلك جهة عملهم مبا لها من 

�سلطة تقديرية فى هذا ال�ساأن حتقيقا لل�سالح العام .

واإذ كان ما تقدم فاإنه يجوز جلهة االإدارة - مبا لها من �سلطة تقديرية 
اإعادة تعيني امل�ستطلع الراأي فى �ساأنهم على الدرجة التى تتنا�سب وموؤهالتهم 
االأعلى احلا�سلني عليها اإعماال حلكم املادة 36 من الالئحة التنفيذية لقانون 

اخلدمة املدنية امل�سار اإليها .
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) فتوى رقم و �ص ق / م و / 97/911/1/21 بتاريخ 1997/8/12م(

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

الفتوى الثانية :

املـــــــادة ) 23 ( من قانون   بعد �سدور املر�سوم ال�سلطاين رقم 98/33 بتعديل 
اخلدمة املدنية وردت اإىل وزارتكم املوقرة طلبات من بع�ض الوحدات احلكومية 
موؤهالت  على  اخلدمة  اأثناء  ح�سلوا  الذين  موظفيها  بع�ض  تعيني  الإعادة 
اأعلى، وقد مت الرد عليها بعدم املوافقة على ذلك حيث ال تتوافر فيها �سروط 
هذه  اأن  بيد   ، الذكر  �سالفة   )  23  ( املادة  فى  عليها  املن�سو�ض  التعيني  اإعادة 
اجلهات عادت وطلبت اإعادة التعيني بالتطبيق حلكم املادة ) 36 ( من الالئحة 
ال�سوؤون  على  املو�سوع  طرح  طلبتم  حيث  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية 
القانونية الإبداء الراأي فى مدى تطبيق هذه املادة على احلاالت التالية  فى 
�سوء ما �سبق اأن انتهى اإليه اإفتاء ال�سوؤون القانونية بكتابها رقم  و �ض ق / م 
و / 21 / 1 /911 / فى 1997/8/12 من اأن حكم املادة ) 36 ( هو ا�ستثناء من 
االأ�سل العام الوارد بحكم املادتني ) 22 ، 23  ( ومن ثم يتعني عدم التو�سع فى 

تف�سريه اأو تطبيقه .

)1( حالة موظف ي�سغل وظيفة م�سمد ثاين باحللقة الثالثة وح�سل على دورة 
تدريبية ومطلوب اإعادة تعيينه على وظيفة كاتب �سجالت طبية ، وتعترب هذه 
الدورة �سرطا ل�سغل الوظيفة املطلوب اإعادة تعيينه عليها باالإ�سافة اإىل املوؤهل 

العلمي احلا�سل عليه .

)2(  حالة موظف ي�سغل وظيفة فرا�ض باإحدى درجات احللقة الثالثة وح�سل 
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على رخ�سة قيادة مركبة ، ومطلوب اإعادة تعيينه على وظيفة �سائق خفيف ، اأو 
�سائق ثقيل باإحدى درجات هذه احللقة . 

، وي�سغل  اأو دبلوم بعدها  العامة  الثانوية  )3( حالة موظف من حملة �سهادة 
تعيينه على وظيفة  اإعادة  ، ومطلوب  بالتعيني  الثالثة  درجات احللقة  اإحدى 
�ساغرة بذات الوحدة باإحدى درجات احللقة الثانية وتتوافر فيه �سروط �سغلها.

)4( حالة موظف انتهت خدمته باال�ستقالة وكان ي�سغل اإحدى درجات احللقة 
الثانية وبعد م�سى �سنة على ا�ستقالته مطلوب اإعادة تعيينه على اإحدى فئات 
وبوظيفة  بها  يعمل  كان  التى  غري  اأخرى  حكومية  بوحدة  اخلا�ض  اجلدول 

خمتلفة ، وتتوافر فيه �سروط �سغل الوظيفة.

)5(حالة موظف كان منت�سبا للدرا�سة باإحدى اجلامعات قبل تعيينه بالوحدة 
ومل يكن هناك حمل للح�سول على موافقة وزارة اخلدمة املدنية على التحاقه 
اإعادة تعيينه بعد ح�سوله  باجلامعة، ثم ح�سل على موؤهل جامعي ومطلوب 

على هذا املوؤهل .

ال�سادرة رقم و �ض ق / م و / 21 / 1 /  الوزارة  با�ستعرا�ض فتوى  اأنه  ونفيد 
اأن  يعدو  التعيني ال  اإعادة  اأن  اإىل  اأ�سارت  قد  اأنها  يبني  اإليها  امل�سار   97  /  911
خرج  التى  اخلا�سة  االأحكام  ببع�ض  امل�سرع  اأحاطه  وظيفة  فى  تعيينا  يكون 
موظف  �سم  بق�سد  املبتداأ  التعيني  اإىل  بالن�سبة  العامة  القواعد  عن  بها 
االأحكام  هذه  وردت  وقد  الوظيفي  ال�سلك  اإىل  �سمة  اإعادة  اإىل  احلاجة  دعت 
رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  قانون اخلدمة  ( من   22  ( املادة  فى 
80/8 غري اأن امل�سرع نظم �سورة اأخرى من اإعادة التعيني تعترب ا�ستثناء من 
انتهت  واأن  �سبق  ملن  اإال  تكون  ال  التعيني  اإعادة  باأن  الذى ق�سى  العام  االأ�سل 
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اأعلى فى  اأثناء اخلدمة على موؤهل  ، وهي حالة املوظف الذي ح�سل  خدمته 
من   )  23  ( املادة  فى  وذلك  العمل  جهة  اإليه  حتتاج  الذى  التخ�س�ض  جمال 
 القانون امل�سار اإليه والتى عدلت موؤخرا باملر�سوم رقم 98/33 ، وقد ف�سلت املادة
باملر�سوم  ال�سادرة  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )  37  (
ال�سلطاين رقم 84/52 االأحكام التى ت�سمنتها املادتان ) 22 ، 23 ( من القانون 
كما عاجلت الالئحة فى املادة ) 36 ( منها حالة اأخرى من �سور اإعادة التعيني 
التعيني وهى حالة  اإعادة  اإليه عند  امل�سار  العام  ا�ستثناء ثانيا من االأ�سل  تعد 
املوظف الذى تتوافر فيه �سروط �سغل وظيفة �ساغرة بفئة اأو بدرجة اأعلى فى 
ذات الوحدة التى يعمل فيها ، ولذلك انتهى راأى ال�سوؤون القانونية بكتابها رقم 
�ض ق / ت / 21 / 1 / 9 / 91 فى 31 / 10 / 90 وكذلك كتابها رقم و �ض ق / م 
و / 21 / 1 / 911 / 97 امل�سار اإليهما اإىل اأن حكم املادة ) 36 ( من الالئحة يعد 
ا�ستثناء ثانيا من االأ�سل العام فى اإعادة التعيني ومن ثم املادتني)  22 ، 23 ( 

من القانون فيما يتعلق بحاالت جواز اإعادة التعيني .

وغني عن البيان اأن اإعمال حكم املادة ) 36 ( �سالفة الذكر فى اأ�سيق احلدود 
على النحو الذى انتهت اإليه ال�سوؤون القانونية بكتابيها امل�سار اإليهما هو من 

اإطالقات جهة االإدارة فى �سوء ما تراه حمققا لل�سالح العام .

واإعماال ملا تقدم على احلاالت 1 ، 2 ، 3 يبني اأن جميعها من غري احلاالت التى 
حتكمها املادتان ) 22 و 23 ( من قانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليه اأو املادة ) 37(  
من الئحته التنفيذية ، واإمنا من احلاالت التي تنطبق فى �ساأنها املادة ) 36 ( 
من الالئحة التنفيذية ، من ثم فاإنه يجوز جلهة االإدارة اإعمال حكمها عليها 
فى �سوء ما تراه حمققا لل�سالح العام ومبا ال يوؤدى اإىل تعطيل حكم املادتني 

) 22 و 23 ( من القانون.
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وكان  باال�ستقالة  خدمته  انتهت  مبوظف  تتعلق  والتي   )4( رقم  احلالة  اأما 
ي�سغل اإحدى درجات احللقة الثانية وم�ست على ا�ستقالته �سنة ويراد تعيينه 
على اإحدى فئات اجلدول اخلا�ض بوحدة حكومية اأخرى ، وتتوافر فيه �سروط 
التى  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )  22  ( باملادة  حمكومة  تكون  فاإنها   ، �سغلها 
، والتي  املادة ) 37/اأ ( من الالئحة التنفيذية لهذا القانون  اأحكامها  ف�سلت 
اإعادة تعيينه على  اأن من ترك اخلدمة باال�ستقالة تكون  تن�ض االأخرية على 
نف�ض درجته ال�سابقة متى توافرت فيه �سروط �سغل الوظيفة ، وي�سرتط م�سي 
�سنة كاملة على تركه اخلدمة ، ويجوز التغا�سي عن �سرط املدة اإذا كانت اإعادة 
التعيني فى نف�ض الوحدة التى كان يعمل بها واقت�ست م�سلحة العمل ذلك ، 

ومل تكن اال�ستقالة لاللتحاق بعمل اآخر .

ال�سابقة  الدرجة  نف�ض  على  اإال  تكون  ال  التعيني  اإعادة  اأن  تقدم  مما  ووا�سح 
للموظف متى توافرت فيه �سروط �سغل الوظيفة ، ف�سال عن �سرورة م�سي 
�سنة كاملة على تركه اخلدمة خا�سة اإذا كان اإعادة التعيني فى وحدة مغايرة 

لتلك التى كان ي�سغل بها هذه الوظيفة �ساأن احلالة املعرو�سة .

وملا كان املوظف فى احلالة رقم )4( يراد اإعادة تعيينه على اإحدى فئات اجلدول 
اخلا�ض وهي تختلف عن درجته ال�سابقة ، فاإنه ال يجوز اإعادة تعيينه بالتطبيق 

للمادة ) 37/اأ ( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليه.

ومن حيث اإنه عن احلالة رقم )5( والتى تتعلق مبوظف كان منت�سبا باإحدى 
تعيينه  ويراد  اأعلى  موؤهل  على  ح�سل  ثم   ، بالوحدة  تعيينه  قبل  اجلامعات 
بعد ح�سوله على هذا املوؤهل ، فاإن هذه احلالة تكون حمكومة باملادة ) 23 ( 
من قانون اخلدمة املدنية ولي�ست باملادة ) 36 ( من الالئحة التنفيذية لهذا 
القانون ، ومن ثم فاإنه ال يجوز اإعادة تعيني املوظف بالتطبيق لهذه املادة لعدم 
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انطباقها على حالته 

لذلك انتهى الراأي اإىل : 

 ( للمادة  بالتطبيق  االأوىل  الثالثة  املوظف فى احلاالت  تعيني  اإعادة  - جواز 
بال�سوابط  اإليها  امل�سار  املدنية  لقانون اخلدمة  التنفيذية  الالئحة  ( من   36

الواردة باالأ�سباب.

- عدم انطباق املادة ) 36 ( على احلالتني ) 4 و 5 ( لالأ�سباب املتقدمة .

 ) فتوى رقم و �ص ق / م و / 21 / 1 / 1177 / 98 فى 18 / 10 / 1998 م (

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

الفتوى الثالثة :

التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة باملر�سوم  املادة )36( من الالئحة 
يتطلب  التي  الوظائف  با�ستثناء   « اأنه  على  تن�ض   )84/52( رقم  ال�سلطاين 
وظيفة  ل�سغل  املوظف  تعيني  اإعادة  يجوز  �سلطانيا  مر�سوما  فيها  التعيني 
اأو بدرجة اأعلى يف ذات الوحدة التي يعمل بها متى توافرت فيه  �ساغرة بفئة 

�سروط �سغلها ».

ومفاد هذا الن�ض اأن اجلهة االإدارية تتمتع ب�سلطة تقديرية ت�سمح لها باإعادة 
تعيني املوظف ل�سغل وظيفة �ساغرة بفئة اأو بدرجة اأعلى يف ذات الوحدة التي 

يعمل بها اإذا توافرت فيه �سروط �سغل هذه الوظيفة . 

فاإعادة التعيني اأمر مرتوك لتقدير اجلهة االإدارية - باعتبارها القوامة على 
هذه  ممار�سة  يف  االإدارية  اجلهة  على  معقب  وال  العامة-  املرافق  �سري  ح�سن 
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ال�سلطة اإال يف حالة اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة .

�سلطة  على  املبنية  االإدارية  القرارات  اأن  عليه  امل�ستقر  من  اإنه  حيث  ومن 
بجميع  كامل  اإملام  على  االإدارية  اجلهة  تكون  اأن  ل�سحتها  تتطلب  تقديرية 
اإ�سدار  الوقائع والظروف املحيطة بها وذلك حتى تتمكن من وزن مالءمات 

هذه القرارات مبا يحقق ال�سالح العام .

وملا كان الثابت من االأوراق اأن املوظفني املعرو�سة حاالتهم وعددهم �ستة ع�سر 
من  االأوقاف  وزارة  طلبت  املوظفني  من  اأكرب  جمموعة  �سمن  كانوا  موظفا 
اإعادة تعيينهم يف الدرجة االأعلى للدرجة  وزارة اخلدمة املدنية املوافقة على 
تعيني كل من  اإعادة  املدنية على  وزارة اخلدمة  وافقت  ، وقد  ي�سغلونها  التي 
تعود اأقدميته من هوؤالء املوظفني اإىل عام 2001م ، وكان من بينهم املوظفون 
املعرو�سة حاالتهم ، واأ�سدرت وزارة االأوقاف - بناء على ذلك - قراراتها باإعادة 
تعيني هوؤالء املوظفني يف الدرجة االأعلى للدرجة التي ي�سغلونها ، ثم تبني - 
بعد ذلك - اأن اأقدميات املوظفني املذكورين ال تعود اإىل عام 2001م واإمنا تعود 
اإىل اأعوام 2002 ، 2003 ، 2004 ، و 2005 ، واأن موافقة وزارة اخلدمة املدنية على 
اإعادة تعيينهم جاءت ا�ستنادا اإىل البيانات الواردة من وزارة االأوقاف وال�سوؤون 
اأدان املتهمني بارتكاب هذا  الدينية والتي ثبت تزويرها مبوجب حكم جنائي 
، وقد ا�ستفاد املوظفون املعرو�سة حاالتهم من هذا التزوير الذي نال  الفعل 
من اال�ستمارات املت�سمنة لبياناتهم الوظيفية واأظهرهم - على غري احلقيقة 

- م�ستوفني ل�سرط االأقدمية .

، فاإنه مما ال جدال فيه  ال�سرط  الراأي يف مدى م�سروعية هذا  واأيا ما كان   
اأن الوقائع التي اأ�سدرت اجلهة االإدارية - بناء عليها - قرارات اإعادة التعيني 
امل�سار اإليها مل تكن �سحيحة وهو ما مل تتمكن معه اجلهة االإدارية - بيقني - 
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من وزن مالءمات اإ�سدار هذه القرارات التي جاءت م�سوبة بعيب ج�سيم ينال 
من اإرادة اجلهة االإدارية ويهبط بالقرارات امل�سار اإليها اإىل درجة االنعدام فال 
للقاعدة  وفقا  وذلك  مبيعاد  التقيد  دون  �سحبها  ويتعني  ح�سانة  اأية  تكت�سب 

امل�ستقرة والتي تق�سي باأن الغ�ض يف�سد كل �سيء .

يف  موؤثرة  وغري  جوهرية  غري  بيانات  يف  وقع  التزوير  باأن  القول  يجوز  وال 
اإليها ، فهذا القول مردود باأن �سرط االأقدمية الذي ان�سبت  القرارات امل�سار 
هذه  اإ�سدار  يف  االإدارية  اجلهة  من  اعتبار  حمل  كان  التزوير  واقعة  عليه 
ت�سدر  اأنه مل  ذلك  واآية  املعرو�سة حاالتهم  املوظفني  تعيني  باإعادة  القرارات 
قرارات مماثلة لزمالئهم املت�ساوين معهم يف اأقدمياتهم احلقيقية ، ومن غري 
اجلائز قانونا اأن يكون املوظفون املعرو�سة حاالتهم اأف�سل حاال من زمالئهم 

امل�سار اإليهم والذين كانوا مبناأى عن واقعة التزوير . 

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم م�سروعية قرارات اإعادة تعيني املوظفني املعرو�سة 
حاالتهم.

) فتوى رقم : و �ص ق /م و/1/47/ 185 /2007م بتاريخ 14 /2007/2م (

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

الفتوى الرابعة :

ثانياً : بالن�سبة اإىل حالة االأ�ستاذ ........

نفيد اأن املادة )1( من الئحة �سوؤون املوظفني بالهيئة العامة للمو�سالت 
ال�سلكية والال�سلكية ال�سادرة بقرار رئي�ض جمل�ض اإدارة الهيئة رقم 81/8 فى 
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1981/5/17 تن�ض على اأن :« ت�ستعار اأحكام قانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليه 
واللوائح ال�سادرة والتى ت�سدر تنفيذاً له وتطبق على جميع موظفي الهيئة 
وذلك فيما عدا ما ن�ض عليه فى هذا القرار اأو فى اأي قرار ي�سدر من جمل�ض 

اإدارة الهيئة »

املواد  فى  الواردة  االأحكام  تطبق   »: اأن   على  منها   )3( املادة  وتن�ض   
قانون  فى  املقابلة  باالأحكام  وتكمل   ، بالهيئة  املوظفني  �سوؤون  على  التالية 
فى هذه  ن�ض خا�ض  ب�ساأنه  يرد  فيما مل  التنفيذية  املدنية والئحته  اخلدمة 

الالئحة«  .

ويبني من ذلك اأن مناط ا�ستدعاء االأحكام الواردة فى قانون اخلدمة 
املدنية والالئحة ال�سادرة تنفيذا له لتطبيقها على �سوؤون املوظفني بالهيئة 
ال�سلكية والال�سلكية هو خلو الئحة �سوؤون املوظفني بها  العامة للموا�سالت 
من الن�ض املنظم مل�ساألة معينة من امل�سائل التى تناولتها اأحكام قانون اخلدمة 

املدنية والالئحة ال�سادرة تنفيذا له. 

وملا كان ذلك وكان الثابت من ا�ستعرا�ض املادة) 4( من الالئحة امل�سار 
اإليها والتى تن�ض على اأن:« تكون ال�سلطة املخت�سة بالتعيني على الوجه التايل 

:

 اأ -جمل�ض االإدارة فى وظائف امل�ست�سارين واملدير العام واملدير .

ب -رئي�ض جمل�ض االإدارة فى الدرجات املالية من الدرجة الثالثة .... 
»   اأن لفظ التعيني الوارد بها جاء مطلقا على نحو ينب�سط معه اإىل التعيني 
املعني من بني  ي�ستحقها  التي  املالية  الدرجة  اأو  الفئة  الوظيفة وحتديد  فى 
فئات  بينها  ومن  بالالئحة  املرفقة  باجلداول  املحددة  والدرجات  الفئات 
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ودرجات اجلدول اخلا�ض بالهيئة ، وموؤدى ذلك اأن لل�سلطة املخت�سة بالتعيني 
فى الهيئة وفقا لهذا الن�ض والية التعيني على فئات و درجات اجلدول اخلا�ض 
امل�سار اإليه ا�ستقالال، وبالتاىل فاإنه فى وجود هذا الن�ض ينتفي مناط ا�ستدعاء 
االأحكام التي اأوردها قانون اخلدمة املدنية فى املــــــــــادة ) 24( منه فيما تقرره 
من ا�سرتاط احل�سول على موافقة جمل�ض اخلدمة املدنية بالن�سبة اإىل تعيني 

وحتديد فئات اأ�سحاب العقود طبقا للجدول اخلا�ض املرفق بالقانون . 

الت�سريع  لديوان  العامة  االأمانة  اإليه  انتهت  اأن  �سبق  ما  ذلك  ويوؤكد 
بكتابها املوؤرخ 1991/6/9 من اأن املادة ) 4 ( من الالئحة املذكورة قد اأو�سحت 
وعقدت  بها  املالية  والدرجات  الهيئة  وظائف  فى  بالتعيني  املخت�سة  ال�سلطة 
االخت�سا�ض فى هذا ال�ساأن ملجل�ض االإدارة بالن�سبة لوظائف امل�ست�سارين واملدير 
من  الثالثة  من  الدرجات  فى  التعيني  االإدارة  جمل�ض  ولرئي�ض  واملدير  العام 
احللقة الثانية وما يعلوها - فيما عدا ما يدخل منها فى اخت�سا�ض جمل�ض 
االإدارة - وللرئي�ض التنفيذي التعيني فى الدرجات الرابعة من احللقة الثانية 
خا�ض  بحكم  جاءت  قد  الن�ض  بهذا  تكون  الالئحة  فاإن  وبذلك   ، دونها  فما 
يتعلق بال�سلطة التي تتوىل التعيني فى وظائف درجات الهيئة مما يتعني معه 
اإعمال حكم املادة ) 4 ( املذكورة بالن�سبة لالأداة الالزمة لتعيني موظفي الهيئة 
وبالتطبيق لها فاإن جمل�ض اإدارة الهيئة يكون هو املخت�ض بالتعيني فى وظائف 

امل�ست�سارين واملديرين العامني واملديرين .

كما يوؤكد ما تقدم ويدعمه اأنه هو االأكرث ات�ساقاً ومقت�سيات اخت�سا�ض 
الهيئة بجدول خا�ض يختلف كثرياً عن اجلدول املرفق بقانون اخلدمة املدنية 
، ويحقق للهيئة مرونة اأكرب فى اال�ستعانة باخلربات والتخ�س�سات التي حتتاج 
اإليها دون حاجة اإىل االنتظار ال�ستيفاء االإجراءات التي ير�سمها قانون اخلدمة 
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املدنية فى هذا اخل�سو�ض  .

وملا كانت الئحة �سوؤون املوظفني بالهيئة املذكورة وردت خلوا من تناول 
االأحكام املنظمة الإعادة التعيني ؛ ومن ثم فال منا�ض - واإعماال لالأ�سل الذى 
قررته املادتان »1 » و«3 » من الالئحة -  من ا�ستدعاء االأحكام التي وردت فى 
قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية فى هذا ال�ساأن ومن بينها املادة )36( 
اأنه من املقرر وفقا ملا �سبق اأن خل�ست  من الالئحة التنفيذية ، وبالنظر اإىل 
اإلية االأمانة العامة لديوان الت�سريع بكتابها رقم �ض ق / ت /91/8/1/21 فى 
اأ�سلوب ال يخرج فى حقيقته عن كونه تعيينا  اإعادة التعيني  اأن   1990/12/31
ذاته  بال�سخ�ض  تتعلق  اخلا�سة  االأحكام  ببع�ض  امل�سرع  اأحاطه  الوظيفة  فى 
وبالوظيفة التى ي�سغلها وبالراتب الذى يتقا�ساه ، حيث و�سع لكل هذه االأمور 
التي  العامة  القواعد  عن  بها  خرج  اأحكاماً   التنفيذية  والئحته  القانون  فى 
التعيني  قواعد  فاإن  ذلك  وفيما عدا  املبتداأ،  التعيني  اإىل  بالن�سبة  عليها  ن�ض 
العامة تكون واجبة التطبيق عند اإعادة تعيني املوظف وباعتبار اأن الثابت وفقا 
بالتعيني  ت�ستقل  املذكورة  الهيئة  بالتعيني فى  املخت�سة  ال�سلطة  اأن  ملا تو�سح 
على فئات اأو درجات اجلدول اخلا�ض بها وحتديد املرتب فيها دون حاجة اإىل 
االتباع  واجب  ذاته  احلكم  يكون  ثم  ومن   ، املدنية  اخلدمة  جمل�ض  موافقة 

بالن�سبة اإىل اإعادة التعيني .

التنفيذية لقانون اخلدمة  املادة ) 36( من الالئحة  اأن  اإىل  وبالنظر 
املدنية  و التي تن�ض على اأنه  يجوز اإعادة تعيني املوظف ل�سغل وظيفة �ساغرة 
بفئة اأو بدرجة اأعلى فى ذات الوحدة التي يعمل بها متى توافرت �سروط �سغلها 
؛ جاءت ب�سيغة العموم فى �ساأن الفئة اأو الدرجة التي يعاد التعيني عليها مما 
يتيح اأن تكون اإعادة التعيني وفقا لها على درجة اأو فئة اأعلى دون اأن يلزم اأن 
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تكون الفئة اأو الدرجة التالية مبا�سرة للفئة اأو الدرجة التي ي�سغلها املوظف 
اأو الدرجة التي يعاد التعيني  طاملا توافرت فيه ال�سروط املقررة ل�سغل الفئة 

عليها .

بجل�سته  املدنية  قرار جمل�ض اخلدمة  ت�سمنه  ما  ذلك  فى  يقدح  وال 
فى 85/5/27 ب�ساأن ال�سروط الالزم توافرها لنقل املوظف من فئة مالية اإىل 
اأخرى اأعلى فى اجلدول اخلا�ض ، من ا�سرتاط اأن مي�سى املوظف مدة ال تقل 
الفئة  اإىل  النقل  يكون  واأن   ، ي�سغلها  التي  املالية  فئته  فى  �سنوات  ثالث  عن 
املالية التالية مبا�سرة ، على اأ�سا�ض اأن املق�سود بالنقل فى هذا القرار طبقا ملا 
اإليه االأمانة العامة لديوان الت�سريع بكتابها �سالف الذكر هو  اأن انتهت  �سبق 
الرتقية من فئة اإىل فئة اأعلى فى اجلدول اخلا�ض بينما تتحدث املادة )36( 
النظامني فى  ا�ستقالل كل من  �سك فى  ، وال  التعيني  اإعادة  اإليها عن  امل�سار 
الطبيعة واالأحكام ، وف�سال عن ذلك فاإن املادة ) 36 ( وردت ا�ستثناء من اأحكام 
اإعادة التعيني التي نظمها قانون اخلدمة املدنية فى املادتني ) 22 ، 23 ( منه ) 
فتوى ال�سوؤون القانونية فى 1990/12/31( وبالتاىل فال يجوز ملجل�ض اخلدمة 
الوارد  احلكم  عموم  من  حتد  قيود  و�سع  املادة  هذه  تنفيذ  جمال  فى  املدنية 
اأحكام الالئحة تنح�سر عن موادها املعدلة  اأن �سلطته فى تعديل  بها باعتبار 
املادة  ن�ض  ب�سريح  وذلك  املذكورة   )36( املادة  ومنها  املدنية  اخلدمة  لقانون 
لقانون  التنفيذية  الالئحة  باإ�سدار   84/52 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من   )3(
اخلدمة املدنية حيث تقول »مع عدم االإخالل باملواد املعدلة لقانون اخلدمة 
اإليه يكون تعديل اأحكام الالئحة املرافقة طبقا لن�ض املادة )4(  املدنية امل�سار 

من قانون اخلدمة املدنية » .

وبتطبيق ما �سبق على حالة ....... واإذ كان الثابت اأنه نقل اإىل الهيئة 
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املذكورة بذات الدرجة املالية التي كان عليها فى وزارة ....... واأنه يعد اعتبارا 
من 1989/11/1 بالفئة )جـ( فى الهيئة ، واعتبارا من هذا التاريخ ت�سرى عليه 
الئحة �سوؤون املوظفني بها فى كل ما يتعلق باأو�ساعه و�سوؤونه الوظيفية التي 
تناولتها الالئحة ، وملا كان من املقرر وفقا ملا �سبق بيانه اأن لل�سلطة املخت�سة 
بالتعيني فى الهيئة اإعادة تعيني املوظف املوجود باخلدمة املدنية ودون تقيد 
اجلدول  من  يبني  واإذ   ، الذكر  �سالف   98/5/27 فى  بجل�سته  ال�سادر  بقراره 
عمانيا  رياال   1907 قدره  مربوط  بداية  لها   ) اأ   ( الفئة  اأن  بالهيئة  اخلا�ض 
بعالوة قدرها 50 رياال �سنويا فيكون ملجل�ض االإدارة ح�سب �سلطته التقديرية 
منحه بداية مربوط الفئة ) اأ ( وعالوتني ليبلغ بهما راتبه 2007 رياال عمانيا 
بداية  اإىل  ت�ساف  اأكرث  اأو  عالوة  ومنح  الرخ�سة  هذه  اأن  البيان  عن  غنى   (
املربوط مبداأ مقرر فى قانون اخلدمة املدنية وال ترثيب على �سلطة التعيني 
فى اإعمال هذه الرخ�سة ( لذلك تكون اإعادة تعيني املعرو�سة حالته على الفئة 
) اأ ( من فئات اجلدول اخلا�ض بالهيئة قد متت متفقة و�سحيح حكم القانون 
وال ترثيب عليها ، وذلك اإذا كان قرار رئي�ض جمل�ض االإدارة رقم 89/5 بتاريخ 
89/11/1 باإعادة تعيني املذكور قد �سدر بناء على تفوي�ض جمل�ض االإدارة له 
فى ذلك ، فاإذا مل يكن القرار �سادرا بناء على هذا التفوي�ض فاإنه يكون م�سوبا 
بعيب عدم االخت�سا�ض الب�سيط ، في�سحى ح�سينا من ال�سحب اأو االإلغاء بعد 
مرور هذه املدة الطويلة التي قاربت الت�سع �سنوات ويغدو هو والقرار ال�سحيح 
كانت  اإذا  اأنه  وق�ساء  فقها  املقرر  اأن  ذلك   ، اأثاره  جلميع  منتجا  ب�سواء  �سواء 
القاعدة اأنه يجب على جهة االإدارة اأن ت�سحب القرارات الفردية غري امل�سروعة 
دواعي  فاإن  له  املخالفة  لالأو�ساع  وت�سحيحا  القانون  بحكم  منها  التزاما 
يولد  اأن  �ساأنه  من  معيب  قرار  �سدر  اإذا  اأنه   اأي�سا  تقت�سى  العامة  امل�سلحة 
الزمن بحيث  ي�ستقر عقب فرتة معقولة من  اأن  القرار يجيب  فاإن هذا  حقا 
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اإذا انق�ست هذه الفرتة اكت�سب القرار ح�سانة تع�سمه من اأي اإلغاء اأو تعديل 
اأو تدلي�ض من جانب من  اأو نتيجة غ�ض  طاملا مل يكن القرار املعيب معدوما 
�سدر القرار مل�سلحته ، وذلك كله تاأ�سي�سا على الراجح من راأى الفقه واأحكام 
الق�ساء من اأن القرار غري امل�سروع ال يولد حقا كقاعدة عامة ولكن مرور وقت 
اإبقاء القرار املعيب يولد ثقة م�سروعة لدى االأفراد فى الو�سع  معقول على 
املرتتب عليه ويحوله من جمرد حالة واقعية اإىل حالة قانونية تولد حقوقا 

م�سروعة .

 97/37 رقم  القرار  و�سحة  مالءمة  مدى  حول  يثار  ملا  بالن�سبة  اأما 
بتعديل القرار رقم 89/66 بعد م�سى ما يقرب من ثماين �سنوات على �سدوره 
فاإن هذا القرار اأرجع تاريخ نقل خدماته اإىل الهيئة اإىل 1989/10/24 ) تاريخ 
موافقة جمل�ض الوزراء على ذلك ( بدال من 1989/11/1 وهو التاريخ الذى 
حدده القرار رقم 89/66 ولي�ض لذلك اأي اأثر قانوين فى احلالة املعرو�سة اأو 

فى اإعادة تعيني امل�ست�سار فى الفئة ) اأ ( اإذ اأن ذلك ينفذ من 1989/11/1 .

لذلك نخل�ض مما �سبق اإىل ما ياأتي : 

ثانياً - م�سروعية القرار ال�سادر باإعادة تعيني ........ فى الفئة ) اأ ( من 
اجلدول اخلا�ض براتب قدره ) 2007 ( رياال عمانيا �سهريا اأو حت�سنه ، 

بح�سب االأحوال على النحو املبني باالأ�سباب .

) فتوى رقم و�ص ق / م و / 22 / 7 / 834 / 98 فى 11 / 7 / 1998م (

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

نفيدكم   باأن املادة )9( من قانون  تنظيم اجلن�سية العمانية ال�سادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  83/3  تن�ض على اأن » يفقد العماين جن�سيته العمانية 

بحكم القانون اإذا اكت�سب جن�سية اأجنبية باخلالف الأحكام هذا القانون » .

وتن�ض املادة )1( من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/56 ب�ساأن معاملة 
مواطني دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية يف جمال اخلدمة املدنية 
التعاون لدول  اأن« يعامل مواطنو دول جمل�ض  العماين على  املواطن  معاملة 
املدنية  اخلدمة  قانون  تطبيق   يف  العماين  املوظف  معاملة  العربية  اخلليج 

والئحته التنفيذية امل�سار اإليهما ، وذلك يف املزايا االآتية : 

الراتب االأ�سا�سي - بدل طبيعة العمل - بدل املوا�سالت )النقل( - بدل 	 
منطقة نائية اأو قا�سية - العالوات الدورية )ال�سنوية ( - بدل ال�سكن 
غري املرتبط باملواطنة -  بدل االنتداب الإجناز مهمة خارج مقر العمل 
ح�سب امل�سافات املحددة يف النظام - بدل التكليف للقيام مبهام وظيفية 
اأخرى - بدل �ساعات العمل االإ�سايف يف االأيام العادية والعطل واالأعياد 
- االإجازة العادية والطارئة )اال�سطرارية ( واالإجازة املر�سية واإجازة 
الو�سع )الوالدة ( واإجازة عدة الوفاة - تعوي�ض الوفاة واالإ�سابات » . 

باإ�سدار   2004/120 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من  الثانية  املادة  وتن�ض 
الالئحة  املدنية  اخلدمة  جمل�ض  ي�سدر   « اأن  على  املدنية  اخلدمة  قانون 
بعد  الوظائف  وترتيب  ت�سنيف  نظام  ي�سدر  كما   ، القانون  لهذا  التنفيذية 
املوافقة عليهما من جمل�ض الوزراء ، واإىل اأن ت�سدر الالئحة التنفيذية ي�ستمر 
العمل بالالئحة ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/52 فيما ال يتعار�ض مع 



- 197 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

اأحكام القانون املرافق » .

وتن�ض املادة )1( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
اأنه »  ت�سرى اأحكام هذا القانون على املوظفني املدنيني  رقم 2004/120 على 
توظفهم  �سوؤون  تنظم  الذين  املوظفني  عدا  فيما   ، للدولة  االإداري  باجلهاز 
مرا�سيم اأو قوانني اأو عقود خا�سة فيما ن�ست عليه هذه املرا�سيم اأو القوانني 

اأو العقود من اأحكام .

. ».............

اأو  دائمة  اإما  »الوظائف  اأن  على  القانون  ذات  من   )4( املادة  وتن�ض 
موؤقتة ،.........«.

وتن�ض املادة )6( على اأن« يكون �سغل الوظائف عن طريق التعيني اأو 
الرتقية اأو النقل اأو الندب مبراعاة توافر ال�سروط الواردة يف بطاقات و�سف 

الوظائف » .

وتن�ض املادة )11( من ذات القانون  على اأن » يكون التعيني ابتداًء يف 
اأدنى الوظائف بكل جمموعة نوعية وباتباع قواعد واإجراءات التوظيف التي 

يقررها جمل�ض الوزراء .........« .

الوظائف  اإحدى  ي�سرتط فيمن يعني يف   « اأن  املادة )12( على  تن�ض  كما 
الدائمة ما ياأتى :

تعيينهم من - أ تقت�سى  احلاجة  با�ستثناء من  يكون عمانى اجلن�سية  اأن 
غري العمانيني .
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. »...............................

الوحدة  رئي�ض  من  بقرار  التعيني  "يكون  اأن  على   )16( املادة  وتن�ض 
اأو مبا يربمه من عقود التوظيف املرفقة بالالئحة ، ويجوز لرئي�ض الوحدة 

التفوي�ض فى ذلك فى حاالت ال�سرورة .

العقد  املحدد فى  التاريخ  اأو  القرار  تاريخ �سدور  التعيني من  ويكون 
ح�سب االأحوال ".

وتن�ض املادة )140( من  ذات القانون على اأن » تنتهى خدمة املوظف 
الأحد االأ�سباب االآتية :

................... د- فقد اجلن�سية العمانية ، ...................« .

العمانية  جن�سيته  املوظف  فقد  اإذا   « اأنه  على   )148( املادة  تن�ض  كما 
، وي�ستحق  الأى �سبب من االأ�سباب اعتربت خدمته منتهية من تاريخ فقدها 

تعوي�سا يعادل راتبه الكامل حتى تاريخ اإخالء طرفه ».

املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )36( املادة  وتن�ض 
التي  الوظائف  با�ستثناء  اأنه«  على   84/52 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادرة 
ل�سغل  املوظف  تعيني  اإعادة  يجوز  �سلطانيا  مر�سوما  فيها  التعيني  يتطلب 
وظيفة �ساغرة بفئة اأو بدرجة اأعلى يف ذات الوحدة التي يعمل بها متى توافرت 

فيه �سروط �سغلها » .

وتن�ض املادة )37( من ذات الالئحة على اأنه » يف تطبيق اأحكام املادتني 
22،  23 من القانون ، يكون اإعادة تعيني املوظف وحتديد درجته يف �سوء اإحدى 

احلاالت التالية :
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.». .......................                  

وامل�ستفاد من الن�سو�ض املتقدمة اأن امل�سرع اأوجب فقد املواطن العمانى 
جن�سيته بحكم القانون  مبجرد ح�سوله على جن�سية دولة اأخرى ،  ورتب على 
اعتباراً من  املوظف  انتهاء خدمة  اإليه  امل�سار  املدنية  قانون اخلدمة  ذلك فى 

تاريخ فقده للجن�سية العمانية .

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  اأن  كما 
الرابع منه طرق وقواعد و�سروط و�سوابط  الف�سل  2004/120  قد حدد يف 
اأنه  خال  منه  يبني  والذي  به  املبني  النحو  على  العامة  الوظيفة  التعيني يف 
من اأى ن�ض يجيز اإعادة تعيني املوظف على غرار ما كان معمواًل به يف قانون 
اخلدمة املدنية ال�سابق  ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/8 يف املادة )22( 
منه ، وبناًء عليه ال يعمل بن�سو�ض املادتني  36 و37 من الالئحة لتعار�سهما 

مع اأحكام القانون الذى مل ينظم م�ساألة اإعادة تعيني املوظف   .

قرر  اإليه  امل�سار   2001/56 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  اأحكام  ومبوجب 
امل�سرع معاملة مواطني دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية  يف جمال 
الوارد  النحو  على  مزايا  عدة  يف  العماين  املواطن  معاملة  املدنية  اخلدمة 
اأحكام  اإليه وذلك يف حالة تعيينه وفق  تف�سيال باملادة )1( من املر�سوم امل�سار 

قانون اخلدمة املدنية  .

الوظائف  يف  التعيني  اأن  وق�ساًء  فقهاً  عليه  امل�ستقر  من  اإنه  وحيث 
�سري  على ح�سن  القوامة  بح�سبانها  االإدارية  اجلهة  اإطالقات  هو من  العامة 

املرفق العام وذلك يف �سوء ال�سروط وال�سوابط املقررة قانوناً .

وحيث اإنه بتطبيق ما تقدم ، وملا كان الثابت اأن املعرو�سة حالتها كانت 
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ت�سغل وظيفة �سيدالنية بوزارة ......... اعتبارا من 2005/6/11م   ، وبتاريخ   
2009/11/3م ح�سلت على اجلن�سية ............ االأمر الذي ترتب عليه فقدها 
  ،............. اجلن�سية  على  ح�سولها  تاريخ  من  اعتبارا  العمانية  للجن�سية 
فقد  تاريخ  من  اعتباراً  القانون   بحكم  منتهية  خدمتها  تعترب  عليه  وبناًء 

اجلن�سية العمانية .

فاإنه   ، حالتها  املعرو�سة  تعيني  اإعادة  جواز  مبدى  يتعلق  فيما  واأما 
اإعادة تعيني املوظف فاإنه  ف�سال عن خلو القانون 2004/120 من ن�ض يجيز 
اإال  تكون  ال  التعيني  اإعادة  فاإن  الوزارة  هذه  اإفتاء  يف  عليه  امل�ستقر  وفق  على 
بالن�سبة للموظفني العمانيني فقط  ) فتوى وزارة ال�سوؤون القانونية رقم و 
�ض ق /  م و / 21/ 1/ 1177/ 2001 م 8/8/ 2001م - جمموعة املبادئ القانونية 

يف فتاوى ال�سوؤون القانونية - الكتاب ال�ساد�ض ( .

وبناء عليه فاإنه ال يجوز اإعادة تعيني املعرو�سة حالتها ، بيد اأن ذلك ال 
يحول دون اإمكانية التعاقد معها متى ارتاأت اجلهة االإدارية ذلك مبا لها من 
 ، �سلطة تقديرية يف هذا ال�ساأن ومبراعاة ال�سوابط وال�سروط املقررة قانوناً 
ب�ساأن   2001/56 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  اأحكام  عليها  ت�سري  احلالة  ويف هذه 
معاملة مواطني دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية يف جمال اخلدمة 

املدنية معاملة املواطن العماين فيما ت�سمنه من مزايا . 

الثالثة   الدرجة  اإىل  الرتقية  قرار  �سحب  جواز  مدى  بخ�سو�ض  اأما   
فاإنه وملا كان الراأي قد انتهى اإىل وجوب اإنهاء  خدمة املعرو�سة حالتها  اعتبارا 
من 2009/11/3م وكان قرار ترقيتها امل�سار اإليها قد �سدر يف تاريخ الحق على 
اإنهاء خدمتها االأمر الذي ي�سحى معه هذا القرار قد �سدر فاقدا لركن من 
االإدارية  للجهة  يكون  ثم  ومن  باالنعدام  ي�سوبه  مما  املحل  ركن  وهو  اأركانه 
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�سحبه يف اأي وقت دون التقيد بامليعاد املقرر ل�سحب القرارات الباطلة . 

لذلك انتهى الراأي اإىل :

اأواًل   : وجوب اإنهاء خدمة املعرو�سة حالتها اعتبارا من 2009/11/3م .

ثانياً : عدم جواز اإعادة تعيينها ، غري اأن ذلك ال يخل بحق اجلهة االإدارية يف 
التعاقد معها ب�سفتها غري عمانية . 

ثالثاً : �سحب قرار ترقيتها اإىل الدرجة الثالثة دون التقيد مبيعاد .

وذلك على النحو املبني تف�سيال يف االأ�سباب . 

فتوى رقم : )و �ص ق /م و/1/7/ 2010/1528م( بتاريخ 2010/9/7م .(

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

فتاوى المادة رقم )37(

الفتوى الأوىل :

مما جتدر االإ�سارة اإليه بادئ ذي بدء اأن اإعادة تعيني املوظف ال يعدو اأن يكون 
تعيينا فى الوظيفة اأحاطه امل�سرع ببع�ض االأحكام اخلا�سة التي خرج بها عن 
القواعد العامة التي ن�ض عليها بالن�سبة للتعيني املبتداأ ، وقد ورد الن�ض على 
، فن�ست  التنفيذية  املدنية والئحته  االأحكام فى كل من قانون اخلدمة  هذه 
 80/8 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   22 املادة 
على اأنه :«يجوز اإعادة تعيني املوظف الذى انتهت خدمته بغري اال�ستقالة فى 
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وظيفته ال�سابقة اأو فى  وظيفة اأخرى مماثلة وبنف�ض درجته ال�سابقة فى ذات 
الوحدة اأو فى وحدة اأخرى اإذا توافرت فيه ال�سروط املطلوبة ل�سغل الوظيفة ، 
وعلى اأال يكون التقرير االأخري املقدم عنه فى وظيفته ال�سابقة بتقدير �سعيف 

.

اأما من انتهت خدمته باال�ستقالة فال يجوز اإعادة تعيينه على النحو ال�سابق اإال 
بعد انق�ساء �سنة على االأقل على اال�ستقالة »  

 فى حني تن�ض املادة 23 من ذات القانون على اأنه » يجوز اإعادة التعيني بوظيفة 
ودرجة اأعلى اإذا كان املعاد تعيينه قد ح�سل على موؤهل اأعلى اأو اكت�سب خربة 

فى جمال الوظيفة ال تقل عن �سنتني بعد تركه اخلدمة ».

ال�سادرة  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   36 املادة  تن�ض  كما 
يتطلب  التى  الوظائف  با�ستثناء   « اأنه  على   84/52 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 
وظيفة  ل�سغل  املوظف  تعيني  اإعادة  يجوز  �سلطانياً  مر�سوما  فيها  التعيني 
�ساغرة بفئة اأو بدرجة اأعلى فى ذات الواحدة التى يعمل بها متى توافرت فيه 

�سروط �سغلها » 

واأخريا تن�ض املادة )37( من ذات الالئحة على اأنه » فى تطبيق اأحكام املادتني 
22 ، 23 من القانون يكون اإعادة تعيني املوظف وحتديد درجته فى �سوء اإحدى 

احلاالت االآتية :

اأ - من ترك اخلدمة باال�ستقالة .....

ب - من ترك اخلدمة بغري اال�ستقالة ......

ج -  من ترك اخلدمة الأى �سبب واكت�سب بعدها خربة ال تقل عن �سنتني ........
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د -  من مل يرتك اخلدمة وح�سل اأثنائها على موؤهل اأعلى يجوز اإعادة تعيينه 
بوظيفة اأعلى متى وجدت درجة مالية وتوافرت فيه �سروط �سغل الوظيفة ».

فى  اأورد  اإليه  امل�سار  املدنية  اخلدمة  قانون  اأن  تقدم  ما  جمموع  من  ووا�سح 
املادتني 22، 23 منه احلاالت التى يجوز فيها اإعادة تعني املوظف ، ويجمع بني 
هذه احلاالت اأن خدمة املوظف فيها قد انتهت ل�سبب اأو الآخر ثم تدعو احلاجة 
امل�سار  املادتني  القانون فى  ، ومل يخرج  ال�سلك الوظيفي  اإىل  اإعادة �سمه  اإىل 
اإعادة تعيني املوظف وهو ال يزال فى اخلدمة  اإال عند  اإليهما عن هذا النظر 
فى وظيفة ودرجة اأعلى اإذا كان قد ح�سل على موؤهل اأعلى ، وهى حالة تعترب 
ا�ستثناء من االأ�سل العام الذى يق�سى باأن اإعادة التعيني ال تكون اإال ملن �سبق 

واأن انتهت خدمته .

كما اأن الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية اأوردت فى املادتني 36 و 37 
تنظيماً الأحكام اإعادة التعيني فبينت فى املادة 37 االأحكام الواجبة االتباع عند 
تطبيق حكم املادتني 22 و23 من قانون اخلدمة املدنية فى حني اأتت املادة 36 
بحكم جديد من مقت�ساه جواز اإعادة تعيني املوظف ل�سغل وظيفة �ساغرة بفئة 
اأو بدرجة اأعلى فى ذات الوحدة التى يعمل بها متى توافرت فيه �سروط �سغلها 
وهو ا�ستثناء ثان من االأ�سل العام امل�سار اإليه ، ومن ثم يتعني عدم التو�سع فى 
اإليه ال�سوؤون القانونية  اأدى ذلك - وعلى ما خل�ست  اأو تطبيقه واإال  تف�سريه 
اإىل تعطيل حكم  بكتابها رقم �ض ق / ت / 21 / 1 / 8 /91 فى 90/10/31 - 
التعيني وما  اإعادة   القانون  فيما يتعلق بحاالت جواز  املادتني 22  و 23 من 
تفر�سانه من �سروط وقيود ، وبناء على ذلك فاإنه عند اإعمال حكم املادة 36 
املذكورة فى حالة تعيني املوظف يكون من املهم ا�ستدعاء االأ�سل العام الذى 

ورد يف كل من املادتني 22 و23 امل�سار اإليهما . 
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ملا كان ذلك وكان امل�ستطلع الراأي فى �ساأنهم ال تتوفر فيهم اإحدى حاالت اإعادة 
التعيني املن�سو�ض عليها فى قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية �سوى 
تلك املن�سو�ض عليها فى املادة 36 والتى �سبق االإ�سارة اإىل اأن اإعمال حكمها يجب 
اأن يكون فى اأ�سيق احلدود باعتبار اأن حكمها ا�ستثناء من االأ�سل العام ، ومن 
االأعلى  تتنا�سب وموؤهالتهم  التى  الدرجة  تعيينهم على  اإعادة  ي�سوغ  ثم فانه 
احلا�سلني عليها ؛ اإذا ما راأت ذلك جهة عملهم مبا لها من �سلطة تقديرية فى 

هذا ال�ساأن حتقيقا لل�سالح العام .

واإذ كان ما تقدم فاإنه يجوز جلهة االإدارة - مبا لها من �سلطة تقديرية اإعادة 
وموؤهالتهم  تتنا�سب  التى  الدرجة  على  �ساأنهم  فى  الراأي  امل�ستطلع  تعيني 
االأعلى احلا�سلني عليها اإعماال حلكم املادة 36 من الالئحة التنفيذية لقانون 

اخلدمة املدنية امل�سار اإليها .

) فتوى رقم و �ص ق / م و / 97/911/1/21 بتاريخ 1997/8/12م(

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

الفتوى الثانية :

املـــــــادة ) 23 ( من قانون   بعد �سدور املر�سوم ال�سلطاين رقم 98/33 بتعديل 
اخلدمة املدنية وردت اإىل وزارتكم املوقرة طلبات من بع�ض الوحدات احلكومية 
موؤهالت  على  اخلدمة  اأثناء  ح�سلوا  الذين  موظفيها  بع�ض  تعيني  الإعادة 
اأعلى، وقد مت الرد عليها بعدم املوافقة على ذلك حيث ال تتوافر فيها �سروط 
هذه  اأن  بيد   ، الذكر  �سالفة   )  23  ( املادة  فى  عليها  املن�سو�ض  التعيني  اإعادة 
اجلهات عادت وطلبت اإعادة التعيني بالتطبيق حلكم املادة ) 36 ( من الالئحة 
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ال�سوؤون  على  املو�سوع  طرح  طلبتم  حيث  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية 
القانونية الإبداء الراأي فى مدى تطبيق هذه املادة على احلاالت التالية  فى 
�سوء ما �سبق اأن انتهى اإليه اإفتاء ال�سوؤون القانونية بكتابها رقم  و �ض ق / م 
و / 21 / 1 /911 / فى 1997/8/12 من اأن حكم املادة ) 36 ( هو ا�ستثناء من 
االأ�سل العام الوارد بحكم املادتني ) 22 ، 23  ( ومن ثم يتعني عدم التو�سع فى 

تف�سريه اأو تطبيقه .

)1( حالة موظف ي�سغل وظيفة م�سمد ثاين باحللقة الثالثة وح�سل على دورة 
تدريبية ومطلوب اإعادة تعيينه على وظيفة كاتب �سجالت طبية ، وتعترب هذه 
الدورة �سرطا ل�سغل الوظيفة املطلوب اإعادة تعيينه عليها باالإ�سافة اإىل املوؤهل 

العلمي احلا�سل عليه .

)2(  حالة موظف ي�سغل وظيفة فرا�ض باإحدى درجات احللقة الثالثة وح�سل 
على رخ�سة قيادة مركبة ، ومطلوب اإعادة تعيينه على وظيفة �سائق خفيف ، اأو 

�سائق ثقيل باإحدى درجات هذه احللقة . 

، وي�سغل  اأو دبلوم بعدها  العامة  الثانوية  )3( حالة موظف من حملة �سهادة 
تعيينه على وظيفة  اإعادة  ، ومطلوب  بالتعيني  الثالثة  درجات احللقة  اإحدى 
�ساغرة بذات الوحدة باإحدى درجات احللقة الثانية وتتوافر فيه �سروط �سغلها.

)4( حالة موظف انتهت خدمته باال�ستقالة وكان ي�سغل اإحدى درجات احللقة 
الثانية وبعد م�سى �سنة على ا�ستقالته مطلوب اإعادة تعيينه على اإحدى فئات 
وبوظيفة  بها  يعمل  كان  التى  غري  اأخرى  حكومية  بوحدة  اخلا�ض  اجلدول 

خمتلفة ، وتتوافر فيه �سروط �سغل الوظيفة.

)5(حالة موظف كان منت�سبا للدرا�سة باإحدى اجلامعات قبل تعيينه بالوحدة 
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ومل يكن هناك حمل للح�سول على موافقة وزارة اخلدمة املدنية على التحاقه 
اإعادة تعيينه بعد ح�سوله  باجلامعة، ثم ح�سل على موؤهل جامعي ومطلوب 

على هذا املوؤهل .

ال�سادرة رقم و �ض ق / م و / 21 / 1 /  الوزارة  با�ستعرا�ض فتوى  اأنه  ونفيد 
اأن  يعدو  التعيني ال  اإعادة  اأن  اإىل  اأ�سارت  قد  اأنها  يبني  اإليها  امل�سار   97  /  911
خرج  التى  اخلا�سة  االأحكام  ببع�ض  امل�سرع  اأحاطه  وظيفة  فى  تعيينا  يكون 
موظف  �سم  بق�سد  املبتداأ  التعيني  اإىل  بالن�سبة  العامة  القواعد  عن  بها 
االأحكام  هذه  وردت  وقد  الوظيفي  ال�سلك  اإىل  �سمة  اإعادة  اإىل  احلاجة  دعت 
رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  قانون اخلدمة  ( من   22  ( املادة  فى 
80/8 غري اأن امل�سرع نظم �سورة اأخرى من اإعادة التعيني تعترب ا�ستثناء من 
انتهت  واأن  �سبق  ملن  اإال  تكون  ال  التعيني  اإعادة  باأن  الذى ق�سى  العام  االأ�سل 
اأعلى فى  اأثناء اخلدمة على موؤهل  ، وهي حالة املوظف الذي ح�سل  خدمته 
من   )  23  ( املادة  فى  وذلك  العمل  جهة  اإليه  حتتاج  الذى  التخ�س�ض  جمال 
 القانون امل�سار اإليه والتى عدلت موؤخرا باملر�سوم رقم 98/33 ، وقد ف�سلت املادة
باملر�سوم  ال�سادرة  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )  37  (
ال�سلطاين رقم 84/52 االأحكام التى ت�سمنتها املادتان ) 22 ، 23 ( من القانون 
كما عاجلت الالئحة فى املادة ) 36 ( منها حالة اأخرى من �سور اإعادة التعيني 
التعيني وهى حالة  اإعادة  اإليه عند  امل�سار  العام  ا�ستثناء ثانيا من االأ�سل  تعد 
املوظف الذى تتوافر فيه �سروط �سغل وظيفة �ساغرة بفئة اأو بدرجة اأعلى فى 
ذات الوحدة التى يعمل فيها ، ولذلك انتهى راأى ال�سوؤون القانونية بكتابها رقم 
�ض ق / ت / 21 / 1 / 9 / 91 فى 31 / 10 / 90 وكذلك كتابها رقم و �ض ق / م 
و / 21 / 1 / 911 / 97 امل�سار اإليهما اإىل اأن حكم املادة ) 36 ( من الالئحة يعد 
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ا�ستثناء ثانيا من االأ�سل العام فى اإعادة التعيني ومن ثم املادتني)  22 ، 23 ( 
من القانون فيما يتعلق بحاالت جواز اإعادة التعيني .

وغني عن البيان اأن اإعمال حكم املادة ) 36 ( �سالفة الذكر فى اأ�سيق احلدود 
على النحو الذى انتهت اإليه ال�سوؤون القانونية بكتابيها امل�سار اإليهما هو من 

اإطالقات جهة االإدارة فى �سوء ما تراه حمققا لل�سالح العام .

واإعماال ملا تقدم على احلاالت 1 ، 2 ، 3 يبني اأن جميعها من غري احلاالت التى 
حتكمها املادتان ) 22 و 23 ( من قانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليه اأو املادة ) 37(  
من الئحته التنفيذية ، واإمنا من احلاالت التي تنطبق فى �ساأنها املادة ) 36 ( 
من الالئحة التنفيذية ، من ثم فانه يجوز جلهة االإدارة اإعمال حكمها عليها 
فى �سوء ما تراه حمققا لل�سالح العام ومبا ال يوؤدى اإىل تعطيل حكم املادتني 

) 22 و 23 ( من القانون.

وكان  باال�ستقالة  خدمته  انتهت  مبوظف  تتعلق  والتي   )4( رقم  احلالة  اأما 
ي�سغل اإحدى درجات احللقة الثانية وم�ست على ا�ستقالته �سنة ويراد تعيينه 
على اإحدى فئات اجلدول اخلا�ض بوحدة حكومية اأخرى ، وتتوافر فيه �سروط 
التى  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )  22  ( باملادة  حمكومة  تكون  فاإنها   ، �سغلها 
، والتي  املادة ) 37/اأ ( من الالئحة التنفيذية لهذا القانون  اأحكامها  ف�سلت 
اإعادة تعيينه على  اأن من ترك اخلدمة باال�ستقالة تكون  تن�ض االأخرية على 
نف�ض درجته ال�سابقة متى توافرت فيه �سروط �سغل الوظيفة ، وي�سرتط م�سي 
�سنة كاملة على تركه اخلدمة ، ويجوز التغا�سي عن �سرط املدة اإذا كانت اإعادة 
التعيني فى نف�ض الوحدة التى كان يعمل بها واقت�ست م�سلحة العمل ذلك ، 

ومل تكن اال�ستقالة لاللتحاق بعمل اآخر .
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ال�سابقة  الدرجة  نف�ض  على  اإال  تكون  ال  التعيني  اإعادة  اأن  تقدم  مما  ووا�سح 
للموظف متى توافرت فيه �سروط �سغل الوظيفة ، ف�سال عن �سرورة م�سي 
�سنة كاملة على تركه اخلدمة خا�سة اإذا كان اإعادة التعيني فى وحدة مغايرة 

لتلك التى كان ي�سغل بها هذه الوظيفة �ساأن احلالة املعرو�سة .

وملا كان املوظف فى احلالة رقم )4( يراد اإعادة تعيينه على اإحدى فئات اجلدول 
اخلا�ض وهي تختلف عن درجته ال�سابقة ، فاإنه ال يجوز اإعادة تعيينه بالتطبيق 

للمادة ) 37/اأ ( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليه.

ومن حيث اإنه عن احلالة رقم )5( والتى تتعلق مبوظف كان منت�سبا باإحدى 
تعيينه  ويراد  اأعلى  موؤهل  على  ح�سل  ثم   ، بالوحدة  تعيينه  قبل  اجلامعات 
بعد ح�سوله على هذا املوؤهل ، فاإن هذه احلالة تكون حمكومة باملادة ) 23 ( 
من قانون اخلدمة املدنية ولي�ست باملادة ) 36 ( من الالئحة التنفيذية لهذا 
القانون ، ومن ثم فاإنه ال يجوز اإعادة تعيني املوظف بالتطبيق لهذه املادة لعدم 

انطباقها على حالته 

لذلك انتهى الراأي اإىل : 

 ( للمادة  بالتطبيق  االأوىل  الثالثة  املوظف فى احلاالت  تعيني  اإعادة  - جواز 
بال�سوابط  اإليها  امل�سار  املدنية  لقانون اخلدمة  التنفيذية  الالئحة  ( من   36

الواردة باالأ�سباب.

- عدم انطباق املادة ) 36 ( على احلالتني ) 4 و 5 ( لالأ�سباب املتقدمة .

 ) فتوى رقم و �ص ق / م و / 21 / 1 / 1177 / 98 فى 18 / 10 / 1998 م (
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---------------------

الفتوى الثالثة :

املادة ) 1 ( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 80/8 
باجلهاز  املدنيني  املوظفني  على  القانون  هذا  اأحكام  ت�سرى   ( اأنه  على  تن�ض 
االإدارى للدولة ، فيما عدا املوظفني اخلا�سعني لقوانني اأو مرا�سيم اأو عقود 
العقود  اأو  املرا�سيم  اأو  القوانني  تلك  تت�سمنه  ملا  بالن�سبة  لهم  خا�سة منظمة 
من اأحكام ، وتنظم الالئحة املنفذة لهذا القانون اأنواع واأحكام العقود بالن�سبة 

لغري العمانيني(

وتن�ض املادة رقم )19(على اأنه) يكون تعيني املوظفني العمانيني بقرار ي�سدر 
من ال�سلطة املخت�سة اأما غري العمانيني فيكون بالعقود املقررة فى هذا ال�ساأن 

التى توقع من رئي�ض الوحدة من جهة واملوظف من جهة اأخرى(. 

اأنه« يجوز  وتن�ض املادة رقم )22( معدلة باملر�سوم ال�سلطانى رقم 86/6 على 
اأو  ال�سابقة  وظيفته  فى  اال�ستقالة  بغري  خدمته  انتهت  الذى  املوظف  تعيني 
فى وظيفة اأخرى مماثلة وبنف�ض درجته ال�سابقة فى ذات الوحدة اأو فى وحدة 
يكون  اأال  وعلى   ، الوظيفة  ل�سغل  املطلوبة  ال�سروط  فيه  توافرت  اإذا  اأخرى 
التقرير االأخري املقدم عه فى وظيفته ال�سابقة بتقدير �سعيف ، اأما من انتهت 
خدمته باال�ستقالة ، فال يجوز اإعادة تعيينه على النحو ال�سابق اإال بعد انق�ساء 

�سنة على االأقل على اال�ستقالة (. 

ال�سادرة  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )25( املادة  وتن�ض 
باملر�سوم ال�سلطانى رقم 84/52 على اأن ) تعد وحدة �سوؤون املوظفني باجلهة 
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قرارات  املوظفني  �سوؤون  جلنة  على  والعر�ض  التعيني  م�سوغات  ا�ستيفاء  بعد 
التعيني من عدد من الن�سخ وتوقع من ال�سلطة املخت�سة بالتعيني ، كما تعد 
عقود خدمة غري العمانيني من عدد من الن�سخ توقع من رئي�ض الوحدة نيابة 

عن احلكومة ومن املتعاقد معه باالأ�سالة عن نف�سه ........ ( . 

وتن�ض املادة )30( منها على اأنه ) يكون تاريخ التعيني بالن�سبة للعمانيني من 
تاريخ �سدور القرار ... اأما بالن�سبة لغري العمانيني فيكون من التاريخ املحدد 

بالعقود املربمة معهم(.

وتن�ض املادة )37( املعدلة بالقرار رقم 98/17 على اأنه ) فى تطبيق اأحكام املادة 
اإحدى  �سوء  فى  درجته  وحتديد  املوظف  تعيني  اإعادة  تكون  القانون  من   22

احلاالت التالية: 

 اأ - من ترك اخلدمة باال�ستقالة تكون اإعادة تعيينه على نف�ض درجته ال�سابقة 
على  كاملة  �سنة  م�سى  وي�سرتط   ، الوظيفة  �سغل  �سروط  فيه  توافرت  متى 
تركه اخلدمة ويجوز التغا�سي عن �سرط املدة اإذا كانت اإعادة التعيني فى نف�ض 
الوحدة التى كان يعمل بها واقت�ست م�سلحه العمل ذلك ،ما مل تكن اال�ستقالة 

لاللتحاق بعمل اآخر ... ....... ( .

ومفاد هذه الن�سو�ض اأن امل�سرع حدد من ت�سرى عليهم اأحكام قانون اخلدمة 
املدنية باأنهم املوظفون املدنيون باجلهاز االإداري للدولة ، وا�ستثنى من هوؤالء 
املوظفني ؛ اخلا�سعني لقوانني اأو مرا�سيم اأو عقود خا�سة فيما انتظمته من 
اأحكام ، واأحال فيما يتعلق بعقود غري العمانيني اإىل الالئحة التنفيذية من 
حيث حتديد اأنواعها وو�سع اأحكامها ، وترتيبا على ذلك باين امل�سرع بني اأداة 
�سغل الوظائف بالن�سبة للعمانيني وغريهم ، حيث جعل تعيني الفئة االأوىل 
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بقرار من ال�سلطة املخت�سة ، بينما جعله بالن�سبة لالأخرى العقود التى توقع 
�سغل  امل�سرع  اأجاز  ا�ستثنائي  وبطريق   ، معه  املتعاقد  ومن  الوحدة  رئي�ض  من 
وظيفته  فى  خدمته  انتهت  التى  املوظف  تعيني  اإعادة  طريق  عن  الوظيفة 
ال�سابقة اأو فى وظيفة اأخرى مماثلة بنف�ض درجته ال�سابقة فى ذات الوحدة اأو 
فى وحدة اأخرى اإذا توافرت فيه ال�سروط املطلوبة ل�سغل الوظيفة وب�سرط اأال 
يكون التقرير االأخري املقدم عنه فى وظيفته ال�سابقة بتقدير �سعيف وات�ساقا 
التنفيذية  الالئحة  اأحكام  جاءت  امل�سرع  اإرادة  على  ونزوال  االأحكام  تلك  مع 
مبينة ما يتعلق بكيفية اإعداد قرارات تعيني املوظفني العمانيني ح�سب االأ�سل 
العالقة  منه  تبداأ  الذى  التاريخ  حمددة  العمانيني،  غري  خدمة  وعقود   ،
تندرج  التى  احلاالت  منها   37 املادة  فى  ومف�سلة  لهوؤالء،  بالن�سبة  التعاقدية 
حتت اأحكام املادة 22 من القانون اخلا�سة باإعادة تعيني املوظف املدين بالدولة 
الذى انتهت خدمته بجهازها االإدارى ورغب فى التعيني باإحدى وحداته ثانية 
، وموردة �سمن هذه احلاالت حالة من ترك اخلدمة باال�ستقالة على نحو ما 

ت�سمنه البند )اأ( من املادة 37 املنوه بها .

ومقت�سى ذلك اأن امل�سرع واإن كان قد اأجاز �سغل وظائف اجلهاز االإدارى للدولة 
مبن ا�ستوفى �سرائط ذلك من العمانيني ب�سفة اأ�سلية ، ومن غري العمانيني 
ن�سو�ض  من  م�ستفادا  عاما  اأ�سال  قرر  اأنه  اإال   ، ذلك  ال�سرورة  اقت�ست  متى 
التى  العالقة  اأن  ، متمثال فى  االأنف ذكرها  ، ومنها تلك  اإليه  امل�سار  القانون 
اإمنا  وظائفها  اإحدى  ي�سغل  التي  االإدارية  بالوحدة  العمانى  املوظف  تربط 
 ، ال�ساأن  هذا  فى  ال�سادرة  واللوائح  القوانني  حتكمها  تنظيمية  عالقة  هي 
وهى عالقة تتباين مع تلك التى تربط غري العمانى الذى اأ�سند اإليه القيام 
ين�سئها  تعاقدية  عالقة  هى  اإذ  االإدارية  باجلهة  الوظائف  هذه  اإحدى  مبهام 
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املتفق عليها  ، وحتكمها ن�سو�سه  العقد املربم بني هذه اجلهة واملتعاقد معه 
مكملة بالن�سو�ض القانونية املحال اإليها ، ومن ثم ونزوال على طبيعة العالقة 
االإدارية  باجلهة  تربطهم  التى  العمانيني  وغري  للعمانيني  بالن�سبة  املتباينة 
وفق  العالقتني  من  كل  اإىل  النظر  متعينا  يكون   ، ذكره  �سلف  ما  نحو  على 
طبيعتها واإجراء مقت�سياتها وفق الن�سو�ض احلاكمة لها �سواء اأكانت قانونية 
اأو تعاقدية ، وبناء عليه وملا كان امل�سرع قد حدد بقانون اخلدمة املدنية طريق 
املخت�سة  ال�سلطة  من  بقرار  التعيني  فى  متمثال  بالعمانيني  الوظائف  �سغل 
متى كان مبتدئا من�سئا لعالقة وظيفية مل تكن موجودة من قبل اأو كان غري 
ذلك باإعادة تعيني من انتهت خدمته �سلفا ل�سغل وظيفته ال�سابقة اأو وظيفة 
اأو  اإن�ساء  فى  حدها  جتد  بذلك  املتعلقة  االأحكام  تطبيق  فاإن   ، مماثلة  اأخرى 
اإعادة اإن�ساء عالقة وظيفية مع اأحد العمانيني الذى يخرجون دون ريب عن 
نطاق العالقة التعاقدية مع غري العمانيني ، بح�سبان اأن العالقة الوظيفية 
امل�سار اإليها اإمنا حتكمها القوانني واللوائح وعلى راأ�سها قانون اخلدمة املدنية 
التعيني  باإعادة  اأحكاما خا�سة  ت�سمنا  واإذ   ، اإليهما  امل�سار  التنفيذية  والئحته 
العالقة  تلك  ب�ساأنهم  تنطبق  من  اإىل  االأحكام  هذه  ان�سراف  تعني  ثم  فمن 
الوظيفية دون اأن ت�ستطيل اإىل غريهم من اأولئك الذين ال تندرج عالقتهم - 
طبيعة - �سمن هذه العالقة ، اأى من تكون عالقتهم باجلهة االإدارية - متى 
ن�ساأت - عالقة تعاقدية ، وذلك الختالف �سبغة تلك االأحكام عن طبيعة هذه 
العالقة وتنافرها معها دون ان�سجام ، ولتباين �سعيد ورودها ونهج ت�سريعها ، 
مما ي�ستحيل معه اإمكان القول با�ستطالة اأو ا�ستعارة اأحكام اإعادة التعيني امل�سار 
اإليها لتطبق ب�ساأن عالقة من يكون من�ساأ عالقته مع اجلهة االإدارية العقد ، 
اأو لتحكم اآثار هذه العالقة ماليا ، حيث يكون املرجع بالن�سبة جلميع ذلك ما 

يتم التعاقد عليه اتفاقا . 
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والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  يتبني  املعرو�سة  احلالة  على  ذلك  بتطبيق  واأنه 
 ، امل�سري اجلن�سية   ........... امل�ست�سار  اال�ستفادة بخربات  املوقرة ترغب فى 
والتعاقد معه للقيام مبهام وظيفة م�ست�سار قانوين بالفئة )ب( من اجلدول 
اخلا�ض ، وملا كان البادي اأن اإرادتهما التقتا على ذلك ، فلي�ض ثمة مانع قانوين 
من اإبرام هذا العقد ، وال يغري من ذلك كون املذكور قد عمل �سابقا بوظيفة 
بال�سلطنة فى الفرتة من 1987/9/19 حتى  االإ�سكان  م�ست�سار قانوين بوزارة 
عالقته  طبيعة  اإذ   ، الثانية  احللقة  من  االأوىل  املالية  بالدرجة   1993/9/18
وتدخل   ، الوظيفية  العالقة  نطاق  عن  تخرج   - اإن�ساوؤها  واملراد   - ال�سابقة 
اإعادة  اأحكام  انطباق  تتاأبى طبيعتها على  والتى  التعاقدية  العالقة  فى نطاق 
التعيني ب�ساأنها وفقا ملا �سلف ذكره تف�سيال ، وعليه فال يوجد ما يحول دون 
وزارة اخلدمة املدنية واملوافقة على طلب وزارة الرتبية والتعليم ب�ساأن التعاقد 

مع امل�ست�سار املذكور على النحو الذى طلبته الوزارة االأخرية . 

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم جواز تطبيق اأحكام اإعادة التعيني املن�سو�ض عليه 
فى قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية ب�ساأن احلالة املعرو�سة.

فتوى رقم ) و �ص ق / م و / 21 / 1 /1177 / 2001 م فى 2001/8/8 م(

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

فتاوى المادة رقم )38(
الفتوى الأوىل :

له  يحق  عمانياً  ي�سبح  اأن  عليه  يرتتب  العمانية  باجلن�سية  االأجنبي  جتن�ض 
ممار�سة احلقوق املدنية للعمانيني من تاريخ ن�سر املر�سوم ال�سلطاين ال�سادر 
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اجلن�سية  قانون  )7( من  املادة  به  تقت�سى  ما  على  العمانية  اجلن�سية  مبنحه 
�سفته  عنه  تزول  ثم  ومن   83/3 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العمانية 

كاأجنبي وتنتهي بالتايل معاملته بهذه ال�سفة.

للدولة  االإداري  باجلهاز  املدنية  الوظائف  اإحدى  فى  بعقد  التعيني  كان  وملا 
اأحكام  الوظيفية  الذين تنظم عالقتهم  العمانيني  قا�سرا على االأجانب دون 
املدنية  اخلدمة  قانون  ومنها  ال�ساأن  هذا  فى  ال�سادرة  واملرا�سيم  القوانني 
باجلن�سية  تعيني من جتن�ض  واالأمر كذلك  فاإنه ميتنع   ، التنفيذية  والئحته 
اإحدى الوظائف املذكورة بعقد واإمنا يكون تعيينه بقرار ي�سدر  العمانية فى 
العمانيني االأ�سالء ) مادة 19 من  �ساأن  �ساأنه فى ذلك  ال�سلطة املخت�سة  من 
قانون اخلدمة املدنية ( وموؤدى ذلك اأن ينتهي عقد ا�ستخدام االأجنبي الذى 
جتن�ض باجلن�سية العمانية من تاريخ جتن�سه وتكون و�سيلة اإحلاقه باخلدمة 
والئحته  املدنية  اخلدمة  قانون  الأحكام  وفقا  تعيينه  اإعادة  هي  اأخرى  مرة 
االإداري  اجلهاز  وظائف  اإحدى  فى  ال�سابقة  خدمته  اأن  باعتبار  التنفيذية 
التغا�سي عنها واأن تلك اخلدمة قد  اأو  للدولة هي حقيقة ال ميكن جتاهلها 

انتهت بغري اال�ستقالة.

وملا كانت املادة )22( من قانون اخلدمة املدنية تق�سى باأنه يجوز اإعادة تعيني 
فى  اأو  ال�سابقة  وظيفته  وفى  اال�ستقالة  بغري  خدمته  انتهت  الذى  املوظف 
وحدة  فى  اأو  الوحدة  ذات  فى  ال�سابقة  درجته  وبنف�ض  مماثلة  اأخرى  وظيفة 
جتن�ض  الذى  االأجنبي  املوظف  تعيني  اإعادة  تكون  اأن  ذلك  موؤدى  فاإن  اأخرى 
اإذا ما توافرت فيه �سروط ذلك فى ذات درجته التي كان  باجلن�سية العمانية 
معينا عليها بالعقد وهو ما يعنى اأن امل�سرع قد اعتد بالوظيفة التي كان معينا 

عليها وبالدرجة التي كان ي�سغلها.
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وظيفته  فى  املذكور  املوظف  ق�ساها  التي  املدة  فاإن  كذلك  االأمر  كان  ومتى 
ودرجته ال�سابقتني يجب اأن تكون حمل اعتبار عند ترتيب اأقدميته فى تلك 
الدرجة ، مما ي�ستتبع عدم اإهدار تلك املدة ووجوب ح�سابها فى اأقدميته عند 
اإعادة تعيينه فى ذات الدرجة ، بحيث ترتد اأقدميته فيها اإىل التاريخ الذى مت 
تعيينه اأو ترقيته اإليها قبل انتهاء خدمته ، يوؤكد ذلك ما ق�ست به الفقرة ) ح ( 
من املادة ) 38 ( من الالئحة التنفيذية بوجوب اأن تبني وحدة �سوؤون املوظفني 
ي�سغلها  كان  التي  ال�سابقة  الوظيفة   « التعيني  تعدها الإعادة  التي  املذكرة  فى 
املوظف ودرجتها املالية ومدة خدمته فيها واآخر راتب تقا�ساه » ، وما ن�ست 
قرار  م�سروع  املوظفني  �سوؤون  وحدة  تعد  باأن  الالئحة  من   )39( املادة  علية 
باإعادة التعيني ، وكذلك ما ق�ست به املادة )50( باأنه يجوز منح املوظف املعاد 
تعيينه راتبا يزيد على بداية ربط الدرجة املقررة للوظيفة املعاد تعيينه عليها 
اأحكام تقطع بوجوب  ، وكلها  مبراعاة مدة خدمته ال�سابقة فى الوظيفة .... 
تعيينه  املعاد  الدرجة  فى  املوظف  اأقدمية  فى  ال�سابقة  اخلدمة  مدة  مراعاة 

عليها متى كانت تلك الدرجة هي التي كان ي�سغلها عندما انتهت خدمته .

انتهت  من  بني  تفرقة  من  املوقرة  املدنية  اخلدمة  وزارة  اإليه  تذهب  ما  اأما 
خدمته وا�ستلم جميع م�ستحقات مكافاأة نهاية اخلدمة ، ومن انتهت خدمته 
اإىل  ال�سابقة  ، واإمنا طلب �سم مدة خدمته  ومل يت�سلم مكافاأة نهاية خدمته 
مدة  فاإن  وبالتاىل  ردها  ثم  مكافاأة  ا�ستلم  قد  كان  اأو  الالحقة  خدمته  مدة 
فاإن هذه  ؛   التغا�سي عنها  تعترب مت�سلة وال ميكن  خدمته فى هذه احلالة 
ال�سادر  التفرقة جتد �سندا لها فى قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 ، و من ثم فان اإعمال هذه التفرقة يكون فى 
اأو املكافاأة  نطاق تطبيق هذا القانون وعند بيان املدة التي حت�سب فى املعا�ض 
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وال تن�سحب تلك التفرقة على املدة التي حت�سب فى اأقدمية الدرجة التي يعاد 
تعيني املوظف عليها .

وبالبناء على ما تقدم فاإن اأقدمية املوظف املعاد تعيينه على ذات درجته ال�سابقة 
ترتد اإىل تاريخ تعيينه فى تلك الدرجة قبل انتهاء خدمته .

) فتوى رقم و �ص ق / م و / 96/165/1/21 فى 1996/2/11م(

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

الفتوى الثانية :

اإن جتن�ض االأجنبي باجلن�سية العمانية يرتتب عليه اأن ي�سبح عمانيا يحق له 
ن�سر  تاريخ  من  ال�سلطنة  لقوانني  طبقا  للعمانيني  املدنية  احلقوق  ممار�سة 
املر�سوم ال�سلطاين ال�سادر مبنحه اجلن�سية العمانية على ما تق�سى به املادة 
)7( من قانون تنظيم اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 83/3 

، ومن ثم تزول عنه �سفته كاأجنبي وتنتهي بالتايل معاملته بهذه ال�سفة .

للدولة  االإدارى  باجلهاز  املدنية  الوظائف  اإحدى  فى  بعقد  التعيني  كان  وملا 
اأحكام  الوظيفية  الذين تنظم عالقتهم  العمانيني  قا�سرا على االأجانب دون 
املدنية  اخلدمة  قانون  ومنها  ال�ساأن  هذا  فى  ال�سادرة  واملرا�سيم  القوانني 
باجلن�سية  جتن�ض  من  تعيني  كذلك  واالأمر  ميتنع  فاإنه  التنفيذية  والئحته 
العمانية فى اإحدى الوظائف املذكورة بعقد ، واإمنا يكون تعيينه بقرار ي�سدر 
املادة 19 من  ال�سلطة املخت�سة �ساأنه فى ذلك �ساأن العمانيني االأ�سالء )  من 
قانون اخلدمة املدنية ( وموؤدى ذلك ؛ اأن ينتهي عقد ا�ستخدام االأجنبي الذى 
جتن�ض باجلن�سية العمانية من تاريخ جتن�سه ، وتكون و�سيلة اإحلاقه باخلدمة 
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والئحته  املدنية  اخلدمة  قانون  الأحكام  وفقا  تعيينه  اإعادة  هي  اأخرى  مرة 
االإدارى  اجلهاز  وظائف  اإحدى  فى  ال�سابقة  خدمته  اأن  باعتبار  التنفيذية 
للدولة هي حقيقة ال ميكن جتاهلها اأو التغا�سي عنها ، واأن تلك اخلدمة قد 

انتهت بغري اال�ستقالة .

وملا كانت املادة )22( من قانون اخلدمة املدنية تق�سى باأنه يجوز اإعادة تعيني 
املوظف الذى انتهت خدمته بغري اال�ستقالة فى وظيفته ال�سابقة اأو فى وظيفة 
 ، اأخرى  اأو فى وحدة  الوحدة  ذات  ال�سابقة فى  درجته  وبنف�ض  اأخرى مماثلة 
فاإن موؤدى ذلك اأن تكون اإعادة تعيني املوظف االأجنبي الذى جتن�ض باجلن�سية 
العمانية اإذا ما توافرت فيه �سروط ذلك فى ذات درجته التي كان معينا عليها 
عليها  معينا  كان  التي  بالوظيفة  اعتد  قد  امل�سرع  اأن  يعنى  ما  وهو   ، بالعقد 

وبالدرجة التي كان ي�سغلها.

وظيفته  فى  املذكور  املوظف  ق�ساها  التي  املدة  فاإن  كذلك  االأمر  كان  ومتى 
ودرجته ال�سابقتني يجب اأن تكون حمل اعتبار عند ترتيب اأقدميته فى تلك 
الدرجة ، مما ي�ستتبع عدم اإهدار تلك املدة ، و وجوب ح�سابها فى اأقدميته عند 
اإعادة تعيينه فى ذات الدرجة ، بحيث ترتد اأقدميته فيها اإىل التاريخ الذى مت 

تعيينه اأو ترقيته اإليها قبل انتهاء خدمته .

 ويوؤكد ذلك ما ق�ست به الفقرة ) ح ( من املادة )38( من الالئحة التنفيذية 
لقانون اخلدمة املدنية بوجوب اأن تبني وحدة �سوؤون املوظفني فى املذكرة التي 
ودرجتها  املوظف  ي�سغلها  كان  التي  ال�سابقة  الوظيفة  التعيني  الإعادة  تعدها 
املالية ومدة خدمته فيها واآخر راتب تقا�ساه، وما ن�ست علية املادة )39( من 
الالئحة باأن تعد وحدة �سوؤون املوظفني م�سروع قرار باإعادة التعيني يت�سمن 
بالن�سبة  اأ�سبقيته  وترتيب  تعيينه  املعاد  اأقدمية  و  والراتب  الوظيفة  حتديد 
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املعاد  باأنه » يجوز منح املوظف    ) املادة ) 50  لزمالئه . وكذلك ما ق�ست به 
املعاد تعيينه عليها مبراعاة مدة  تعيينه  راتبا يزيد على بداية ربط الدرجة 
خدمته ال�سابقة فى الوظيفة » وكلها اأحكام تقطع بوجوب مراعاة مدة اخلدمة 
تلك  كانت  متى  عليها  تعيينه  املعاد  الدرجة  فى  املوظف  اأقدمية  فى  ال�سابقة 

الدرجة هي التي كان ي�سغلها عندما انتهت خدمته .

يق�سى  حكما  ت�سمن   96/10 رقم  التعميم  وكان  تقدم  كما  االأمر  كان  متى 
بارتداد اأقدمية املوظف املتجن�ض عند اإعادة تعيينه فى ذات الدرجة التي كان 
ي�سغلها اإىل التاريخ الذي مت تعيينه اأو ترقيته اإليها قبل انتهاء خدمته ، فاإن 
هذا التعميم يكون قد اتبع �سحيح حكم القانون �سليما فيما ت�سمنه فى هذا 
ال�ساأن ، ذلك اأن ان�سحاب االأقدمية فى هذه احلالة ي�ستند اإىل قانون اخلدمة 
املدنية والئحته التنفيذية ، وكما هو ال�ساأن فيما ق�ست به املادة )21( من قانون 
اأجازت  التي  العمانيني  احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات 
�سم مدة اخلدمة ال�سابقة للمتجن�ض اإىل مدة خدمته الالحقة للتجن�ض فى 

ا�ستحقاق وح�ساب املعا�ض اأو املكافاأة .

واأحكام  متفقا  �سدر  قد   96/10 رقم  التعميم  يكون  تقدم  ما  على  وبالبناء 
القانون بغري تعار�ض مع حكم املادة )7( من قانون تنظيم اجلن�سية العمانية .

) فتوى رقم : و �ص ق / م و / 96/1157/1/6م بتاريخ : 1996/10/23م(

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

فتاوى المادة رقم )45(

فباالإ�سارة اإىل الكتب املتبادلة واملنتهية بالكتاب رقم .... بتاريخ ..... 
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ا�ستكمال  قبل  املنية  وافته  الذي   ..... املوظف  حالة  يف  الراأي  طلب  �ساأن  يف 
اإجراءات ترقيته وتتلخ�ض وقائع املو�سوع -ح�سبما يبني من االأوراق - يف اأن 
املوظف ..... كان ي�سغل وظيفة مفت�ض عمل بوزارة القوى العاملة على الدرجة 
املالية الثالثة من احللقة الثانية وقد ر�سح املذكور للرتقية ح�سب االأقدمية 
مع زمالئه امل�ستحقني للرتقية لعام 1998 ومتت التو�سية برتقيتهم اعتبارا 
الوزير  بالوزارة واعتمد  املوظفني  �سوؤون  تاريخ جل�سة جلنة  من 2002/4/10 
املتعلقة  االإجراءات  اتخاذ  واأثناء  التو�سية  تلك  املت�سمن  اجلل�سة  حم�سر 

بالرتقيات توفى املذكور بتاريخ 2002/8/2 قبل �سدور قرار الرتقية .

املالية   وبتاريخ 2002/9/8 �سدر قرار ترقية املذكور مبنحه الدرجة 
الثانية من احللقة الثانية وبت�سوية حقوقه التقاعدية على هذه الدرجة .

 وقد اأفاد �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية للجهة املعنية بعدم 
اإمكانية ت�سوية حقوقه على هذه الدرجة واإمنا يتم احت�ساب حقوقه على اأ�سا�ض 
الدرجة املالية الثالثة من احللقة الثانية وهى الدرجة التي كان ي�سغلها قبل 

الرتقية .  

وتطلبون الراأي حول مدى اعتبار اعتماد ال�سلطة املخت�سة بالتعيني 
يف  حلقه  من�سئا  قرارا  املذكور  ترقية  ب�ساأن  املوظفني  �سوؤون  جلنة  تو�سية 
الرتقية ، اأم اأن قرار الرتقية الذي �سدر بعد ذلك هو الذي اأن�ساأ احلق فيها 
وبالتايل ال ي�ستحق املوظف املذكور الرتقية ب�سبب انتهاء خدمته بالوفاة قبل 

�سدور هذا القرار.  

اإىل  اآثاره  حيث  من  ينق�سم  االإداري  القرار  باأن  نفيد  ذلك  على  وردا 
اإن�ساء  قانونيا جديدا  ي�ستحدث مركزا  فاالأول ال   ، وقرار من�سئ  كا�سف  قرار 
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اأو تعديال ، بل يقت�سر على اإثبات اأو تقرير حالة موجودة من قبل وحمققة 
بذاتها لالآثار القانونية ، اأما الثاين فاإنه ي�ستحدث مركزا قانونيا جديدا .

�سكل  اأو  معينة  �سيغة  يف  ي�سدر  اأن  االإداري  القرار  يف  ي�سرتط  وال   
معني ، بل ينطبق هذا الو�سف ويجرى حكمه كلما اأف�سحت االإدارة عن اإرادتها 

امللزمة بق�سد اإحداث اأثر قانوين معني. 

وملا كانت املادة )45 ( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية 
تاريخ  من  نافذة  الرتقية  اعتربت   84/52 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادرة 
اعتمادها من ال�سلطة املخت�سة بالتعيني ما مل ين�ض قرار الرتقية على غري 
 - بالتعيني  املخت�سة  ال�سلطة  وهو   - العاملة  القوى  وزير  اعتماد  فاإن   ، ذلك 
املوظفني  ترقية  �ساأن  يف   2002/4/10 بتاريخ  املوظفني  �سوؤون  جلنة  تو�سية 
اإف�ساحا  ميثل  حالته  املعرو�سة  بينهم  ومن   1998 لعام  للرتقية  امل�ستحقني 
من جانب االإدارة عن اإرادتها يف ترقية هوؤالء املوظفني، ومن ثم فاإن املوظف 
امل�ستطلع ب�ساأنه الراأي يكون قد حتقق مركزه القانوين اجلديد يف الرتقية من 

وقت اعتماد الوزير للتو�سية �سالفة الذكر. 

الرتقية  قرار  �سدور  قبل  توفى  قد  املذكور  باأن  القول  يف  حجة  وال 
اأن يكون قرارا تنفيذيا  اأن هذا القرار ال يعدو  اإذ   ، ال�سادر بتاريخ 2002/9/8 
للمركز  بالن�سبة  اأثر  اأدين  له  يكون  اأن  دون  بالرتقية  ال�سادر  املن�سئ  للقرار 
على  املخت�سة  ال�سلطة  من  ال�سابقة  املوافقة  مبوجب  حتقق  الذي  القانوين 

الرتقية.  

وترتيبا على ما تقدم فاإن نفاذ ترقية املوظف امل�ستطلع ب�ساأنه الراأي 
بالوزارة  املوظفني  �سوؤون  الوزير حم�سر جل�سة جلنة  اعتماد  تكون من وقت 
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بتاريخ  ال�سادر  التنفيذي  بالقرار  ذلك  يف  عربة  وال   ،  2002/4/10 يف  املوؤرخ 
2002/9/8 والذي �سدر بعد وفاته . 

لذلك انتهى الراأي اإىل اأن اعتماد ال�سلطة املخت�سة بالتعيني تو�سية 
جلنة �سوؤون املوظفني بتاريخ 2002/4/10 ب�ساأن ترقية املوظف امل�ستطلع ب�ساأنه 
ت�سوى  اأ�سا�سه  على  والذي  الرتقية  يف  حلقه  املن�سئ  القرار  هو  يعترب  الراأي 

م�ستحقاته التقاعدية.

) فتوى و �ص ق رقم/ م و / 2004/428/1/21 م بتاريخ 2004/3/29 م ( 

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

فتاوى المادة رقم )49(
الفتوى الأوىل :

على  تقوم  ال�سابقة  اخلدمة  مدد  �سم  قواعد  كانت  ولئن  اأنه  ونفيد 
االأ�سل املنوه عنه ) وهو االإفادة من اخلربة التي اكت�سبها املوظف يف عمل �سابق 
مبا ينعك�ض اأثرها على وظيفته اجلديدة ( اإال اأن مثل هذه القواعد يتعني اأن 

ت�سدر باالأداة الت�سريعية املقررة . 

والبني من مراجعة اأحكام قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية 
املادتني )49( و )50( من الالئحة  اإال يف  القواعد  اأنها مل تت�سمن مثل هذه 
على  يزيد  راتبا  التعيني  عند  املوظف  منح  على  حكمهما  ويقت�سر  التنفيذية 
بداية ربط الدرجة املقررة للوظيفة املعني عليها اإذا زادت مدة خربته يف جمالها 
عن املدة املطلوب توافرها ل�سغل هذه الوظيفة على اأ�سا�ض اأن ي�ساف اإىل بداية 
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الدرجة   عالوات  من  عالوة  الزائدة  ال�سنوات  من  كاملة  �سنة  كل  عن  الربط 
ومبا ال يتجاوز نهاية ربطها )م/49( ، كما جتيز املادة )50( منح املوظف املعاد 
تعيينه راتبا يزيد على بداية ربط الدرجة املقررة للوظيفة املعاد تعيينه عليها 
التي ق�ساها خارجها  املدة  وكذا   ، الوظيفة  ال�سابقة يف  مبراعاة مدة خدمته 
اإذا اأك�سبته هذه املدة خربة يف جمال الوظيفة على اأ�سا�ض اأن ي�ساف اإىل بداية 
الربط عن كل �سنة كاملة عالوة ب�سرط اأال يزيد على نهاية الربط ، وفيما عدا 
اأحكام املادتني )49( و )50( امل�سار اإليهما فاإن قانون اخلدمة املدنية والئحته 
التنفيذية مل يت�سمنا اأية اأحكام يف �ساأن ح�ساب مدة اخلدمة ال�سابقة يف اأقدمية 

الدرجة املعني عليها املوظف .

، فاإن املوظف  اإليه  امل�سار   ، الوزاري رقم )81/26(  اأثر القرار  اأما عن 
العام ب�سريح ن�ض املادة )2( من قانون اخلدمة املدنية هو من يعمل باجلهاز 
االإداري  للدولة ويتقا�سى اأجره من اخلزانة العامة ، بل اإن الوظيفة العامة 
اإذا كان خم�س�سا لها درجة مالية يف موازنة اجلهة  اإال  ذاتها ال توجد قانونا 
املعنية ، وال يجوز التعيني فيها اإال اإذا كانت درجتها املالية �ساغرة ) م/21 من 

الالئحة التنفيذية ( .

مل  اإليه،  ،امل�سار   )81/26( رقم  الوزاري  القرار  وكان  ذلك  كان  واإذا 
يحدد الدرجة املالية ال�ساغرة املعني عليها املذكور ، وتفيد االأوراق اأن مثل هذه 
الدرجة مل تكن متوفرة اآنذاك ، مما دعا اإىل ترتيب منح املذكور مبلغ 300 ريال 
�سهريا من قبل �سركة تنمية نفط عمان ، فاإن القرار رقم )81/26( ال يرتب اأي 
اأثر قانوين يف �سغل املذكور اإحدى الوظائف العامة ، وال يعدو اأثره اأن يكون 
تكليفا له بالقيام باالأعمال املحددة ببطاقة و�سف وظيفة مندوب الوايل ، دون 
اأن يتعداه اإىل اعتباره موظفاَ بالدولة  ، وال يعترب كذلك اإال بالقرار ال�سادر يف 
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91/3/6 ، م�ستوفيا االأو�ساع القانونية املقررة ل�سغل الوظيفة العامة .

اأما   ، الدرجة  اأقدمية  يف  ال�سابقة  املذكور  هذا عن ح�ساب مدة خربة 
عن ح�ساب هذه املدة يف املعا�ض ، فاإن املادة )16( من قانون معا�سات ومكافاآت 
اأن  يف  �سريحة   )86/26( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر   ، اخلدمة  بعد  ما 
مدة اخلدمة التي حت�سب يف املعا�ض اأو املكافاأة هي املدة التي ق�سيت يف اإحدى 
 - املذكور  معه  ي�ستحق  ال  مما   ، للدولة  االإداري  باجلهاز  الدائمة  الوظائف 
قانونا - ح�ساب مدة عمله ال�سابقة على 91/3/1 �سمن مدة خدمته املح�سوبة 

يف املعا�ض .

اأن ال�سبيل القانوين الوحيد لالعتداد مبدة العمل  والبني مما �سبق 
ال�سابقة على تعيني املذكور بالقرار ال�سادر يف 91/3/6 يف وظيفة نائب وايل 
- �سواء يف اأقدمية الدرجة اأو املعا�ض - هو تعيينه يف هذه الوظيفة باأثر رجعي 
يرتد اإىل بدء تكليفه القيام باأعمال الوظيفة املذكورة ، وهو ما �سبق اأن طلبه 
مل  املدنية  اخلدمة  وزير  معايل  اأن  اإال  ظفار  وحمافظ  الدولة  وزير  معايل 
 561/26/2  / و  م   / م  خ  رقم  معاليه  .)كتاب  رجعي  باأثر  تعيينه  على  يوافق 

بتاريخ 88/12/13( . 

وبالبناء على ما تقدم فاإنه ال �سند قانونا لالعتداد مبدة عمل املذكور 
نائبا للوايل برميا يف الفرتة ال�سابقة على 91/3/1 �سواء يف اأقدمية الدرجة اأو 

املعا�ض ، اإال بتعيينه باأثر رجعي يف هذه الوظيفة .

 ) فتوى رقم و �ص ق / م و / 97/1249/1/21 بتاريخ 1997/11/29م(

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

باالإ�سـارة اإلــى كتابكم رقـم ....... املـوؤرخ ...... املوافق.... يف �ساأن طلب 
املوظف  خدمة  مدة  اإىل  االرتكان  جواز  مدى  حول  القانوين  بالراأي  االإفادة 
/.......... ب�سقيها - قبل �سدور قرار التعيني وبعده - وذلك بعد اإكماله مدة 

اأربع �سنوات �سنداً ال�ستحقاقه الرتقية. 

 / املوظف  اأن  يف   - االأوراق  يبني من  كما   - املو�سوع  وقائع  وتتح�سل 
........... كان يعمل يف وظيفة دائمة بعقد موؤقت » .......... »  بوزارة ........... 
وبتاريخ 2007/9/9م �سدر  الفرتة من 2006/8/26م وحتى 2008/7/11م،  يف 
املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/92 باإن�ساء الهيئة العامة للكهرباء واملياه وتعيني 
رئي�ض لها وقد انتقلت مبوجبه تبعية بع�ض امل�ساريع املتعلقة بقطاع املياه من 
وزارة .......... اإىل الهيئة ............. بكافة موازناتها وعقودها مبا يف ذلك 
عقود املوظفني املعينني للعمل بتلك امل�سروعات وقد كان عقد املوظف املذكور 
بجل�سته  املوقر  الوزراء  جمل�ض  من  قرار  �سدر  وقد  العقود،  تلك  �سمن  من 
رقم 2006/23 ب�ساأن اإيقاف تعيني العمانيني على وظائف دائمة بعقود موؤقتة  
بعقود  دائمة  وظائف  يف  يعملون  الذين  املواطنني  اأو�ساع  معاجلة  واإجراءات 
موؤقتة والذي ن�ض فيه على �سرورة تثبيتهم و�سم مدة اخلدمة ال�سابقة لهم، 
اأ�سدرت الهيئة ........... قرار تعيني املوظف املذكور بوظيفة ..........  وقد 
بالدرجة املالية ......... بتاريخ ............. وقام املخت�سون بالهيئة ب�سم مدة 
خدمته بعقد موؤقت اإىل مدة خدمته بعد �سدور قرار تعيينه واإرجاع اأقدميته 
يف الوظيفة املعني عليها ، واأفدمت باأنه بعد �سم تلك املدة يكون املذكور - على 
ح�سب تعبريكم - م�ستحقاً للرتقية لدرجة اأعلى وهو ما اأفادت وزارة اخلدمة 
بالراأي  االإفادة  تطلبون  االآراء  يف  التباين  �سوء  ويف   ، اإمكانيته   بعدم  املدنية 
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للمعرو�سة حالته  ال�سابقة  احت�ساب مدة اخلدمة  القانوين حول مدى جواز 
2006/8/26م  الفرتة من  موؤقت يف  بعقد  الدائمة  الوظيفة  والتي ق�ساها يف 
وحتى 2008/7/11م يف اأقدمية الوظيفة املعني عليها بالهيئة ؟ اأم اأنها حتت�سب 
للوظيفة  الرتقية  عند  بها  االعتداد  جواز  ومدى  ؟  التقاعد  الأغرا�ض  فقط 

االأعلى .

واإذ تطلبون الراأي:

باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )35( املادة  باأن  نفيد 
ال�سلطاين رقم 2004/120 تن�ض على اأن » ي�ستحق املوظف املعني بداية الراتب 
املقرر لدرجة وظيفته طبقا جلدول الدرجات والرواتب املرفق بهذا القانون ) 

ملحق رقم 1 (.

ويجوز منح املوظف عند التعيني راتبا يزيد على بداية مربوط درجة 
اإذا زادت مدة خربته على املدة املطلوب توافرها ل�سغل  الوظيفة املعني عليها 
تلك الوظيفة على اأ�سا�ض اأن ي�ساف اإىل بداية املربوط عن كل �سنة من ال�سنوات 
الزائدة عالوة من عالوات درجة هذه الوظيفة، ب�سرط اأن تكون تلك اخلربة 

متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة املعني عليها.

واإذا عني املوظف يف وظيفة من جمموعة اأخرى يف نف�ض درجته اأو يف 
درجة اأخرى احتفظ له بالراتب الذي كان يتقا�ساه يف وظيفته ال�سابقة اإذا كان 

يزيد على بداية الراتب املقرر للوظيفة املعني عليها ..... »

وحيث اأنه من امل�ستقر عليه اأن قواعد �سم مدد اخلدمة ال�سابقة تقوم   
على االأ�سل العام اخلا�ض باالإفادة من اخلربة التي اكت�سبها املوظف يف عمل 
�سابق مبا ينعك�ض اأثرها على وظيفته اجلديدة اإال اأن مثل هذه القواعد يتعني 
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اأن ت�سدر باالأداة الت�سريعية املقررة، والبني من مراجعة اأحكام قانون اخلدمة 
املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 والالئحة التنفيذية املعمول 
بها وال�سادرة باملر�سوم 84/52 اأنها مل تت�سمن مثل هذه القواعد اإال يف املادتني 
احلكم  يقت�سر  والتي  اإليهما،  امل�سار  الالئحة  من  و)49(  القانون  من   )35(
فيهما على جواز منح املوظف عند التعيني راتباً يزيد على بداية ربط الدرجة 
املقررة للوظيفة املعني عليها اإذا زادت مدة خربته يف جمالها عن املدة املطلوب 
توافرها ل�سغل تلك الوظيفة على اأ�سا�ض اأن ي�ساف اإىل بداية الربط عن كل 
الدرجة ومبا ال يتجاوز  الزائدة عالوة من عالوات  ال�سنوات  �سنة كاملة من 
نهاية ربطها، وفيما عدا ذلك، فاإن قانون اخلدمة املدنية والالئحة التنفيذية 
امل�سار اإليهما قد جاءا خلواً من اأية اأحكام يف �ساأن ح�ساب مدة اخلدمة ال�سابقة 

يف ح�ساب اأقدمية الدرجة املعني عليها املوظف.

اخلدمة  قانون  خلو  واإزاء  املعرو�سة،  احلالة  على  تقدم  ما  وبتطبيق 
من  التنفيذية  والئحته   2004/120 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية 
الدرجة  اأقدمية  التعيني يف  ال�سابقة على  �ساأن ح�ساب مدة اخلدمة  اأحكام يف 
املعني عليها املوظف، فاإنه ي�سحى جلياً انتفاء ال�سند القانوين لالعتداد مبدة 
عمل املوظف ............... قبل تعيينه بالهيئة ........ بتاريخ ............. يف 
احت�ساب اأقدمية الدرجة املعني عليها، وبالتايل ال يجوز االرتكان اإليها ك�سند 
ال�ستحقاق الرتقية واإن كان هذا ال يحول دون االعتداد بها يف اأغرا�ض التقاعد 
املادة )16( من  على نحو ما قرره جمل�ض الوزراء املوقر وهو ما يتفق وحكم 
قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ال�سادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 والتي قررت اأن مدة اخلدمة التي حت�سب يف 
املعا�ض اأو املكافاأة هي تلك التي ق�سيت يف اإحدى الوظائف الدائمة يف اجلهاز 
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االإداري للدولة. 

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم جواز �سم مدة خدمة املوظف ............. 
ال�سابقة على �سدور قرار تعيينه يف احت�ساب اأقدمية الدرجة املعني عليها وعدم 

االعتداد بها عند الرتقية للوظيفة االأعلى.

فتوى رقم : )و �ص ق /م و / 58 / 1 /2010/1922م( بتاريخ 
2010/11/20م .

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

فتاوى المادة رقم )50(
الفتوى الأوىل :

له  يحق  عمانياً  ي�سبح  اأن  عليه  يرتتب  العمانية  باجلن�سية  االأجنبي  جتن�ض 
ممار�سة احلقوق املدنية للعمانيني من تاريخ ن�سر املر�سوم ال�سلطاين ال�سادر 
اجلن�سية  قانون  )7( من  املادة  به  تقت�سى  ما  على  العمانية  اجلن�سية  مبنحه 
�سفته  عنه  تزول  ثم  ومن   83/3 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العمانية 

كاأجنبي وتنتهي بالتايل معاملته بهذه ال�سفة.

للدولة  االإداري  باجلهاز  املدنية  الوظائف  اإحدى  فى  بعقد  التعيني  كان  وملا 
اأحكام  الوظيفية  الذين تنظم عالقتهم  العمانيني  قا�سرا على االأجانب دون 
املدنية  اخلدمة  قانون  ومنها  ال�ساأن  هذا  فى  ال�سادرة  واملرا�سيم  القوانني 
باجلن�سية  تعيني من جتن�ض  واالأمر كذلك  فاإنه ميتنع   ، التنفيذية  والئحته 
اإحدى الوظائف املذكورة بعقد واإمنا يكون تعيينه بقرار ي�سدر  العمانية فى 
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العمانيني االأ�سالء ) مادة 19 من  �ساأن  �ساأنه فى ذلك  ال�سلطة املخت�سة  من 
قانون اخلدمة املدنية ( وموؤدى ذلك اأن ينتهي عقد ا�ستخدام االأجنبي الذى 
جتن�ض باجلن�سية العمانية من تاريخ جتن�سه وتكون و�سيلة اإحلاقه باخلدمة 
والئحته  املدنية  اخلدمة  قانون  الأحكام  وفقا  تعيينه  اإعادة  هي  اأخرى  مرة 
االإداري  اجلهاز  وظائف  اإحدى  فى  ال�سابقة  خدمته  اأن  باعتبار  التنفيذية 
التغا�سي عنها واأن تلك اخلدمة قد  اأو  للدولة هي حقيقة ال ميكن جتاهلها 

انتهت بغري اال�ستقالة.

وملا كانت املادة )22( من قانون اخلدمة املدنية تق�سى باأنه يجوز اإعادة تعيني 
فى  اأو  ال�سابقة  وظيفته  وفى  اال�ستقالة  بغري  خدمته  انتهت  الذى  املوظف 
وحدة  فى  اأو  الوحدة  ذات  فى  ال�سابقة  درجته  وبنف�ض  مماثلة  اأخرى  وظيفة 
جتن�ض  الذى  االأجنبي  املوظف  تعيني  اإعادة  تكون  اأن  ذلك  موؤدى  فاإن  اأخرى 
اإذا ما توافرت فيه �سروط ذلك فى ذات درجته التي كان  باجلن�سية العمانية 
معينا عليها بالعقد وهو ما يعنى اأن امل�سرع قد اعتد بالوظيفة التي كان معينا 

عليها وبالدرجة التي كان ي�سغلها.

وظيفته  فى  املذكور  املوظف  ق�ساها  التي  املدة  فاإن  كذلك  االأمر  كان  ومتى 
ودرجته ال�سابقتني يجب اأن تكون حمل اعتبار عند ترتيب اأقدميته فى تلك 
الدرجة ، مما ي�ستتبع عدم اإهدار تلك املدة ووجوب ح�سابها فى اأقدميته عند 
اإعادة تعيينه فى ذات الدرجة ، بحيث ترتد اأقدميته فيها اإىل التاريخ الذى مت 
تعيينه اأو ترقيته اإليها قبل انتهاء خدمته ، يوؤكد ذلك ما ق�ست به الفقرة ) ح ( 
من املادة ) 38 ( من الالئحة التنفيذية بوجوب اأن تبني وحدة �سوؤون املوظفني 
ي�سغلها  كان  التي  ال�سابقة  الوظيفة   « التعيني  تعدها الإعادة  التي  املذكرة  فى 
املوظف ودرجتها املالية ومدة خدمته فيها واآخر راتب تقا�ساه » ، وما ن�ست 
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قرار  م�سروع  املوظفني  �سوؤون  وحدة  تعد  باأن  الالئحة  من   )39( املادة  علية 
باإعادة التعيني ، وكذلك ما ق�ست به املادة )50( باأنه يجوز منح املوظف املعاد 
تعيينه راتبا يزيد على بداية ربط الدرجة املقررة للوظيفة املعاد تعيينه عليها 
اأحكام تقطع بوجوب  ، وكلها  مبراعاة مدة خدمته ال�سابقة فى الوظيفة .... 
تعيينه  املعاد  الدرجة  فى  املوظف  اأقدمية  فى  ال�سابقة  اخلدمة  مدة  مراعاة 

عليها متى كانت تلك الدرجة هي التي كان ي�سغلها عندما انتهت خدمته .

انتهت  من  بني  تفرقة  من  املوقرة  املدنية  اخلدمة  وزارة  اإليه  تذهب  ما  اأما 
خدمته وا�ستلم جميع م�ستحقات مكافاأة نهاية اخلدمة ، ومن انتهت خدمته 
اإىل  ال�سابقة  ، واإمنا طلب �سم مدة خدمته  ومل يت�سلم مكافاأة نهاية خدمته 
مدة  فاإن  وبالتاىل  ردها  ثم  مكافاأة  ا�ستلم  قد  كان  اأو  الالحقة  خدمته  مدة 
فاإن هذه  ؛   التغا�سي عنها  تعترب مت�سلة وال ميكن  خدمته فى هذه احلالة 
ال�سادر  التفرقة جتد �سندا لها فى قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 ، و من ثم فان اإعمال هذه التفرقة يكون فى 
اأو املكافاأة  نطاق تطبيق هذا القانون وعند بيان املدة التي حت�سب فى املعا�ض 
وال تن�سحب تلك التفرقة على املدة التي حت�سب فى اأقدمية الدرجة التي يعاد 

تعيني املوظف عليها .

وبالبناء على ما تقدم فاإن اأقدمية املوظف املعاد تعيينه على ذات درجته ال�سابقة 
ترتد اإىل تاريخ تعيينه فى تلك الدرجة قبل انتهاء خدمته .

) فتوى رقم و �ص ق / م و / 96/165/1/21 فى 1996/2/11م(

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

اإن جتن�ض االأجنبي باجلن�سية العمانية يرتتب عليه اأن ي�سبح عمانيا يحق له 
ن�سر  تاريخ  من  ال�سلطنة  لقوانني  طبقا  للعمانيني  املدنية  احلقوق  ممار�سة 
املر�سوم ال�سلطاين ال�سادر مبنحه اجلن�سية العمانية على ما تق�سى به املادة 
)7( من قانون تنظيم اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 83/3 

، ومن ثم تزول عنه �سفته كاأجنبي وتنتهي بالتايل معاملته بهذه ال�سفة .

للدولة  االإدارى  باجلهاز  املدنية  الوظائف  اإحدى  فى  بعقد  التعيني  كان  وملا 
اأحكام  الوظيفية  الذين تنظم عالقتهم  العمانيني  قا�سرا على االأجانب دون 
املدنية  اخلدمة  قانون  ومنها  ال�ساأن  هذا  فى  ال�سادرة  واملرا�سيم  القوانني 
باجلن�سية  جتن�ض  من  تعيني  كذلك  واالأمر  ميتنع  فاإنه  التنفيذية  والئحته 
العمانية فى اإحدى الوظائف املذكورة بعقد ، واإمنا يكون تعيينه بقرار ي�سدر 
املادة 19 من  ال�سلطة املخت�سة �ساأنه فى ذلك �ساأن العمانيني االأ�سالء )  من 
قانون اخلدمة املدنية ( وموؤدى ذلك ؛ اأن ينتهي عقد ا�ستخدام االأجنبي الذى 
جتن�ض باجلن�سية العمانية من تاريخ جتن�سه ، وتكون و�سيلة اإحلاقه باخلدمة 
والئحته  املدنية  اخلدمة  قانون  الأحكام  وفقا  تعيينه  اإعادة  هي  اأخرى  مرة 
االإدارى  اجلهاز  وظائف  اإحدى  فى  ال�سابقة  خدمته  اأن  باعتبار  التنفيذية 
للدولة هي حقيقة ال ميكن جتاهلها اأو التغا�سي عنها ، واأن تلك اخلدمة قد 

انتهت بغري اال�ستقالة .

وملا كانت املادة )22( من قانون اخلدمة املدنية تق�سى باأنه يجوز اإعادة تعيني 
املوظف الذى انتهت خدمته بغري اال�ستقالة فى وظيفته ال�سابقة اأو فى وظيفة 
 ، اأخرى  اأو فى وحدة  الوحدة  ذات  ال�سابقة فى  درجته  وبنف�ض  اأخرى مماثلة 
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فاإن موؤدى ذلك اأن تكون اإعادة تعيني املوظف االأجنبي الذى جتن�ض باجلن�سية 
العمانية اإذا ما توافرت فيه �سروط ذلك فى ذات درجته التي كان معينا عليها 
عليها  معينا  كان  التي  بالوظيفة  اعتد  قد  امل�سرع  اأن  يعنى  ما  وهو   ، بالعقد 

وبالدرجة التي كان ي�سغلها.

وظيفته  فى  املذكور  املوظف  ق�ساها  التي  املدة  فاإن  كذلك  االأمر  كان  ومتى 
ودرجته ال�سابقتني يجب اأن تكون حمل اعتبار عند ترتيب اأقدميته فى تلك 
الدرجة ، مما ي�ستتبع عدم اإهدار تلك املدة ، و وجوب ح�سابها فى اأقدميته عند 
اإعادة تعيينه فى ذات الدرجة ، بحيث ترتد اأقدميته فيها اإىل التاريخ الذى مت 

تعيينه اأو ترقيته اإليها قبل انتهاء خدمته .

 ويوؤكد ذلك ما ق�ست به الفقرة ) ح ( من املادة )38( من الالئحة التنفيذية 
لقانون اخلدمة املدنية بوجوب اأن تبني وحدة �سوؤون املوظفني فى املذكرة التي 
ودرجتها  املوظف  ي�سغلها  كان  التي  ال�سابقة  الوظيفة  التعيني  الإعادة  تعدها 
املالية ومدة خدمته فيها واآخر راتب تقا�ساه، وما ن�ست علية املادة )39( من 
الالئحة باأن تعد وحدة �سوؤون املوظفني م�سروع قرار باإعادة التعيني يت�سمن 
بالن�سبة  اأ�سبقيته  وترتيب  تعيينه  املعاد  اأقدمية  و  والراتب  الوظيفة  حتديد 
املعاد  املوظف   » يجوز منح  باأنه   )  50( املادة  به  ما ق�ست  وكذلك   . لزمالئه 
املعاد تعيينه عليها مبراعاة مدة  تعيينه  راتبا يزيد على بداية ربط الدرجة 
خدمته ال�سابقة فى الوظيفة » وكلها اأحكام تقطع بوجوب مراعاة مدة اخلدمة 
تلك  كانت  متى  عليها  تعيينه  املعاد  الدرجة  فى  املوظف  اأقدمية  فى  ال�سابقة 

الدرجة هي التي كان ي�سغلها عندما انتهت خدمته .

يق�سى  حكما  ت�سمن   96/10 رقم  التعميم  وكان  تقدم  كما  االأمر  كان  متى 
بارتداد اأقدمية املوظف املتجن�ض عند اإعادة تعيينه فى ذات الدرجة التي كان 
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ي�سغلها اإىل التاريخ الذي مت تعيينه اأو ترقيته اإليها قبل انتهاء خدمته ، فاإن 
هذا التعميم يكون قد اتبع �سحيح حكم القانون �سليما فيما ت�سمنه فى هذا 
ال�ساأن ، ذلك اأن ان�سحاب االأقدمية فى هذه احلالة ي�ستند اإىل قانون اخلدمة 
املدنية والئحته التنفيذية ، وكما هو ال�ساأن فيما ق�ست به املادة )21( من قانون 
اأجازت  التي  العمانيني  احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات 
�سم مدة اخلدمة ال�سابقة للمتجن�ض اإىل مدة خدمته الالحقة للتجن�ض فى 

ا�ستحقاق وح�ساب املعا�ض اأو املكافاأة .

واأحكام  متفقا  �سدر  قد   96/10 رقم  التعميم  يكون  تقدم  ما  على  وبالبناء 
القانون بغري تعار�ض مع حكم املادة )7( من قانون تنظيم اجلن�سية العمانية .

) فتوى رقم : و �ص ق / م و / 96/1157/1/6م بتاريخ : 1996/10/23م(

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

فتاوى المادة رقم )51(

العمانيني بقرار  املوظفني  باأن يكون تعيني  املدنية يق�سي  اإن قانون اخلدمة 
تاريخ  من  الوظيفة  فى  االأقدمية  حت�سب  وباأن  املخت�سة  ال�سلطة  من  ي�سدر 
اأ�سهر من  ملدة ثالثة  االختبار  الأول مرة حتت  املعينون  يو�سع  واأن   ، التعيني 
تاريخ ا�ستالم العمل ، كما يق�سى القانون باأن ي�ستحق املوظف املعني راتبه من 

تاريخ ت�سلمه العمل .

تاريخ  يكون  باأن  للقانون  التنفيذية  الالئحة  ق�ست  االأحكام  لتلك  وتنفيذا 
فى   - ا�ستثناء  ويجوز   ، القرار  �سدور  تاريخ  من  للعمانيني  بالن�سبة  التعيني 
حاالت ال�سرورة - باأن يكون التعيني باأثر رجعى ، واأن ي�سدر قرار اإنهاء خدمة 
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انتهاء فرتة  يثبت عدم �سالحيته قبل  الذي  االختبار  املو�سوع حتت  املوظف 
االختبار ، كما ق�ست الالئحة التنفيذية باأن يوقع املعني اإقرارا با�ستالم العمل 
 ( املبا�سر  رئي�سة  االإقرار من  اأن يعتمد هذا  اال�ستالم على  تاريخ  فيه  حمدداً 
اأن يحدد فى قرار  اأنه يجب  مادة 40 ( ، ون�ست املادة )51( من الالئحة على 
التعيني اأو اإعادة التعيني اأو الرتقية الراتب الذى مينح للموظف ، كما يجب اأن 
ين�ض فى القرار على اأن ا�ستحقاق الراتب والبدالت والعالوات االأخرى يكون 
اعتباراً من تاريخ ا�ستالم العمل بالن�سبة للتعيني واإعادة التعيني................
وفور �سدور القرار يتم التاأ�سري به فى �سجل الرواتب ،  ومن جماع االأحكام 
وتاريخ  املوظف  تعيني  تاريخ  بني  فارقا  هناك  اأن  بجالء  يت�سح  املتقدمة 
، فاملوظف يعترب كذلك من تاريخ �سدور قرار تعيينه فى  ا�ستحقاقه لراتبه 
الوظيفة ، فمن هذا التاريخ يعترب موظفاً له ما للموظفني من حقوق - فيما 
عدا ا�ستحقاق الراتب - وعليه ما عليهم من واجبات ، ومن تلك الواجبات اأن 
يحافظ علي االنتظام فى العمل واحرتام املواعيد الر�سمية ، وال ينقطع عن 

عمله اإال فى اإجازة ممنوحة له فى حدود االإجازات املقررة .

ي�ستحق  ال  بتعيينه  قرار  �سدر  من  فاإن  ؛  الراتب  ال�ستحقاق  بالن�سبة  اأما 
راتبه اإال من التاريخ الذى يت�سلم فيه عمله ، وذلك اإعماال لقاعدة اأن االأجر 
مقابل العمل ، وباعتبار اأن املوظف يبا�سر عمله فعال ويتوىل القيام بواجبات 
، وال يت�سنى له ذلك قبل هذا  العمل  ا�ستالم  وم�سوؤوليات وظيفته من تاريخ 

التاريخ ، ومن ثم فال ي�ستحق الراتب .

ونظراً لتعلق هذه القاعدة با�ستحقاقات مالية فقد حر�ض امل�سرع على التاأكيد 
املادة )30( من قانون اخلدمة  الن�ض فى  ، فبالرغم من  اإثباتها  عليها وعلى 
املادة  اأوجبت   ، العمل  ت�سلمه  تاريخ  من  راتبه  املعني  ي�ستحق  اأن  على  املدنية 
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)51( من الالئحة التنفيذية اأن ين�ض قرار التعيني على اأن ا�ستحقاق الراتب 
هذه  واأحاط   ، العمل  ا�ستالم  تاريخ  من  يكون  االأخرى  والعالوات  والبدالت 
الواقعة باإجراءات تثبت وقوعها فعال وعلى وجه اليقني بالن�ض على اأن يوقع 
املعني اإقرارا با�ستالم العمل يحدد فيه تاريخ ذلك ، واأن يعتمد هذا االإقرار من 

رئي�سه املبا�سر .

اأي ا�ستثناء لتلك القاعدة ؛ فاإن ا�ستحقاق الراتب يكون  واإذ مل يورد القانون 
واالأمر كذلك مرتبطا با�ستالم املعني لعمله فعال ، وي�سحى القول باأن ا�ستالم 

العمل قد يكون حكما ال ي�ستقيم واأحكام القانون والئحته التنفيذية .

التاريخ  اأن املوظف مل يت�سلم عمله فى  املعرو�سة  الثابت فى احلالة  واإذا كان 
املعترب لتعيينه ، فاإنه ال ميكن التعويل على هذا التاريخ فى ا�ستحقاق الراتب 
طاملا كان من املوؤكد اأن الواقعة مناط ا�ستحقاق الراتب مل تتحقق ، و بالتايل 
ا�ستالما  العمل  ا�ستالمه  تاريخ  اإال من  راتبه  ي�ستحق  املذكور ال  املوظف  فاإن 
امل�ست�سفى قبل  فعليا فى 1993/9/15 ، مما ميتنع معه اعتبار مدة بقائه فى 
هذا التاريخ اإجازة مر�سية براتب كامل اإذ اأنه مل يكن قد ا�ستحق هذا الراتب ، 
على اأنه واإن كان ما تقدم فاإن املر�ض الذى حال دون ا�ستالم ذلك املوظف لعمله 
ي�سكل �سبباً مقبواًل لرتاخيه فى ذلك بعد تعيينه ، ومن ثم تعترب الفرتة التي 
مل  يت�سلم فيها العمل اإجازة بدون راتب ملر�سه وهذا ما ق�سدته وزارة ال�سوؤون 
تاريخ  فى  م   95/412/7/22  / و  م   / ق  �ض  و   - ال�سابق  كتابها  فى  القانونية 
1995/4/19 م ، وباعتبار اأن املر�ض يعترب عذراً يحول دون م�ساءلته اأو تطبيق 
اأو  اأو االنقطاع عن العمل التى قد توؤدى اإىل اعتباره م�ستقياًل  اأحكام الغياب 

ف�سله اإذا اكتملت املدد املن�سو�ض عليها قانوناً .

) فتوى رقم : و �ص ق / م و / 95/667/7/22 م بتاريخ / 1995/7/1م(
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---------------------

فتاوى المادة رقم )53(
وتطلبون االإفادة بالراأي فى املو�سوع .

مبجال  يعملون  الذين  املوظفون  كان  ملا  باأنه  نفيد  ذلك  على  وردا 
حت�سيل الديون فى املوؤ�س�سة ال�سالف ذكرها �سيقومون بهذا العمل خارج اأوقات 
الدوام الر�سمي و�سي�ستخدمون و�سائل النقل اخلا�سة بهم فاإن االأمر ال يعدو 
اإ�سافية بعد �ساعات الدوام  اأن يكون  تكليفا لهوؤالء املوظفني بالقيام باأعمال 
االأحكام والقواعد اخلا�سة بذلك فى  فاإنه يتعني تطبيق  ، وبالتايل  الر�سمي 

هذا ال�ساأن.

باإن�ساء   97/43 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من   )5( املادة  اأن  حيث  ومن 
ت�سرى   »: اأنه  والن�سر واالإعالن تن�ض على  واالأنباء  لل�سحافة  موؤ�س�سة عمان 
على العاملني باملوؤ�س�سة والوكاالت املتخ�س�سة التابعة لها فيما يتعلق ب�سوؤونهم 

الوظيفية كافة النظم املطبقة حاليا على العاملني بدار جريدة عمان .

وت�سرى اأحكام قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية فى كل مامل 
يرد ب�ساأنه ن�ض خا�ض فى النظم امل�سار اإليها »

وطبقا لهذا الن�ض واإذ خلت القواعد التى كانت مطبقة على العاملني 
ت�سرى  والتي  رقم 1981/1  االإدارة  بقرار جمل�ض  ال�سادرة  بدار جريدة عمان 
املوظف  تكليف  بتنظيم  خا�ض  ن�ض  اأي  من  املذكورة  باملوؤ�س�سة  العاملني  على 
 - املاثل  املو�سوع  وهو   - الر�سمي  الدوام  �ساعات  بعد  اإ�سافية  باأعمال  بالقيام 
فاإنه يتعني الرجوع اإىل اأحكام قانون اخلدمة  املدنية والئحته التنفيذية فى 

هذا ال�ساأن .
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ومن حيث اأنه با�ستقراء ن�سو�ض قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم 
رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادرة  التنفيذية  والئحته   80/8 رقم  ال�سلطاين 
84/52 تبني خلوهما من اأى تنظيم مل�ساألة �سرف عمولة ت�سجيعية للموظفني 
الذين يتم تكليفهم باأعمال اإ�سافية بعد �ساعات الدوام الر�سمي ومن ثم فاإنه 

ال يجوز �سرف هذه العمولة اإذ ال يوجد �سند ل�سرفها .

ومن حيث اأن املادة )51( من قانون اخلدمة املدنية �سالف الذكر تن�ض 
اإ�سافية  باأعمال  املوظف  تكليف  الوحدة  لرئي�ض  يجوز  :«........كما  اأنه  على 
اإذا وجد �سرورة لذلك وفقا لل�سروط واالأو�ساع  بعد �ساعات الدوام الر�سمية 

التى حتددها الالئحة التنفيذية ».

اأنه:«  على  االإ�سارة  �سالفة  التنفيذية  الالئحة  )53( من  املادة  وتن�ض 
ي�ستحق املوظف اأجرا عن العمل االإ�سايف �سواء اأمكن تقديره بعدد من ال�ساعات 

اأم تعذر وذلك طبقا للقواعد الواردة بامللحق رقم )5(«.

االأعمال  اأجور  �ساأن  فى   )5( رقم  امللحق  من   )1( رقم  البند  وين�ض 
االإ�سافية على اأنه »يعترب عمال اإ�سافيا كل عمل يطلب اإىل املوظف تاأديته  فى 
غري اأوقات العمل الر�سمية �سواء ميكن اأوال ميكن تقدير هذا العمل بال�ساعات 
، ويقت�سر العمل االإ�سايف على احلاالت اال�سطرارية ) حتى ال يكت�سب �سفة 
اأداء  فى  اإهماله  اأو  املوظف  تقاع�ض  عن  ناجتا  يكون  اأال  ويجب   ) اال�ستمرار 

واجباته خالل وقت العمل الر�سمي.

من  اأو  الوحدة  رئي�ض  من  االإ�سايف  االأجر  مبنح  الت�سديق  ويكون    
يفو�سه« . 

اأجر  » يكون منح  اأنه  املذكور على  املحلق  البند رقم )2( من   وين�ض 
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العمل االإ�سايف الذى ميكن تقدير مدته بال�ساعات طبقا للقواعد التالية :

اأ - ........    ب - ............جـ --.........    د- ........

وين�ض البند رقم )3( من امللحق امل�سار اإليه على اأنه » يكون منح اأجر 
العمل االإ�سايف الذى ال ميكن تقدير مدته بال�ساعات فى حدود 50% من الراتب 
االأ�سا�سى ب�سرط اأن يكون العمل االإ�سايف مما تقت�سيه الظروف اخلا�سة لبع�ض 

اجلهات احلكومية وموافقة وزارة اخلدمة املدنية على منحه. 

ويجب اأن يت�سمن طلب املوافقة �سرحا وافيا لطبيعة العمل واالأ�سباب 
املوجبة له والفرتة املحددة لتاأديته خاللها« . 

وين�ض البند رقم )4( من امللحق �سالف الذكر على اأنه » ال مينح اأجر 
من  االأوىل  الدرجة  ملوظفي  اإال  ال�سابقة  لالأو�ساع  طبقا  االإ�سايف  العمل  عن 
ا�سطرارية  والأ�سباب  العمل  م�سلحة  اقت�ست  واإذا  دونها  وما  الثانية  احللقة 
فلرئي�ض  الر�سمية  العمل  اأوقات  غري  فى  االأعلى  الدرجة  موظفى  ت�سغيل 
ملدة  االأ�سا�سى  الراتب  من   %  25 يعادل  اأجرا  منحهم  يفو�سه  من  اأو  الوحدة 

�سهرين على االأكرث خالل العام الواحد ».

م�ساألة  نظم  قد  امل�سرع  اأن  تقدم  مما  امل�ستفاد  كان  ملا  اإنه  حيث  من 
وذلك  الر�سمية  الدوام  �ساعات  بعد  اإ�سافية  باأعمال  بالقيام  املوظف  تكليف 
طبقا لل�سروط واالأو�ساع الوارد ذكرها بالن�سو�ض �سالفة الذكر، ومن ثم فاإنه 
يتعني االلتزام مبا ن�ض عليه امل�سرع فى هذا اخل�سو�ض �سواء بالن�سبة للتكليف 
بالعمل االإ�سايف اأو بالن�سبة لالأجر امل�ستحق عن هذا العمل وذلك حال تكليف 
املوظفني العاملني مبجال حت�سيل الديون فى املوؤ�س�سة ال�سالف ذكرها بالقيام 

باأعمال اإ�سافية بعد �ساعات الدوام الر�سمي . 
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هذا وجتدر االإ�سارة اإىل اأنه اإذا مت تكليف املوظفني امل�سار اإليهم بالعمل 
يتعني  فاإنه  الر�سمية  املنا�سبات  اأو  االأعياد  اأوعطالت  االأ�سبوعية  العطلة  فى 
املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )112( املادة  حكم  تطبيق 

ال�سالف االإ�سارة اإليها . 

ومن حيث اأنه بالن�سبة للعاملني بعقود موؤقتة مبجال حت�سيل الديون 
فى املوؤ�س�سة امل�سار اإليها فاإن االأجر امل�ستحق لهم عن ما يتم تكليفهم به من عمل 
اإ�سايف يكون باالتفاق معهم باعتبار اأن هذا االتفاق هو الذى يحدد واجباتهم 

وحقوقهم فى هذا ال�ساأن . 

فلذلك نرى : 

اأوال : عدم جواز �سرف عمولة ت�سجيعية بن�سبة مئوية �سهرية من املبالغ 
مبجال  العاملني  للموظفني  العمالء  من  حت�سيلها  يتم  التى 
والن�سر  واالأنباء  لل�سحافة  عمان  موؤ�س�سة  فى  الديون  حت�سيل 

واالإعالن . 

اأوقات  خارج  اإ�سافية  باأعمال  اإليهم  امل�سار  املوظفني  تكليف  اأن  ثانيا: 
الدوام الر�سمي يكون

 طبقا لل�سروط واالأو�ساع الوارد ذكرها بالن�سو�ض ال�سالفة الذكر .

) فتوى و �ص ق رقم/ م و /  7/15 / 116 / 2003 م بتاريخ 2003/1/21 م

---------------------
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فتاوى المادة رقم )56(

الفتوى الأوىل :

نفيد باأن املادة الثانية من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 باإ�سدار 
قانون اخلدمة املدنية املعمول به اعتبارا من 1/1/ 2006 م  تن�ض على اأن :

 ، القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  املدنية  اخلدمة  جمل�ض  "ي�سدر 
املوافقة عليهما من جمل�ض  كما ي�سدر نظام ت�سنيف وترتيب الوظائف بعد 
الوزراء ، واإىل اأن ت�سدر الالئحة التنفيذية ي�ستمر العمل بالالئحة ال�سادرة 
  " باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/52 فيما ال يتعار�ض مع اأحكام القانون املرافق 

وتن�ض املادة الثالثة من هذا املر�سوم على اأن :

» يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم 80/8 امل�سار اإليه كما يلغى كل ما يخالف 
القانون املرافق اأو يتعار�ض مع اأحكامه » .

ومفاد ما تقدم اأن امل�سرع اأبقى على العمل باأحكام الالئحة التنفيذية 
املدنية  اخلدمة  قانون  باأحكام  العمل  ظل  يف  امللغي  املدنية  اخلدمة  لقانون 
احلايل فيما ال يخالف اأو يتعار�ض مع اأحكامه اإىل اأن ي�سدر جمل�ض اخلدمة 

املدنية الالئحة التنفيذية لهذا القانون .

لقانون  التنفيذية  الالئحة  باأحكام  العمل  ا�ستمرار  اأن  ذلك  وموؤدى 
اخلدمة املدنية امللغى يكون يف االإطار الذي تتفق فيه اأحكام هذه الالئحة مع 
اأحكام قانون اخلدمة املدنية احلايل  بحيث اإذا اختلف احلكم الوارد بالالئحة 
بحكم  االأخذ  وجب   ، الوظيفة  �سئون  من  �ساأن  يف  بالقانون  الوارد  احلكم  مع 
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القانون ، ومن ثم  االلتفات عن حكم الالئحة .

باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )37( املادة  وتن�ض 
ال�سلطاين رقم 2004/120 على اأنه :

اأو  ت�سجيعية  عالوة  املوظف  منح  الوحدة  رئي�ض  من  بقرار  يجوز   «
وبحد  ال�سنة  يف  ملرة  وظيفته  لدرجة  املقررة  الدورية  العالوة  بفئة  عالوتني 
اأق�سى اأربع عالوات يف الدرجة الواحدة ، ب�سرط اأن يكون تقدير تقومي اأدائه 
الوظيفي االأخري مبرتبة جيد جدا على االأقل ، واأن يكون قد بذل جهدا خا�سا 

اأو حقق اقت�سادا يف النفقات اأو رفعا مل�ستوى االأداء » .

املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )56( املادة  وتن�ض 
امللغى ، ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/52 ،  املعمول بها حالياً على اأن :

عالوات  من  اأكرث  اأو  ا�ستثنائية  عالوة  املوظف  منح  يجوز   .........«  
الدرجة املالية التي ي�سغلها طبقا لل�ســــروط التالية :- ...... ، وال مينح املوظف 
اأكرث من اأربع عالوات ا�ستثنائية يف الدرجة املالية الواحدة وب�سرط اأال يتجاوز 

نهاية الربط ... » .

والنفقات  االإيرادات  على  الرقابة  الئحة  من   )  50  ( املادة  وتن�ض 
احلكومية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 99/52 على االآتي :

 » طلبات التجاوز عن ا�سرتداد الرواتب التي �سرفت بغري حق :

يجوز التجاوز عن ا�سرتداد ما �سرف اإىل موظفي الوزارات اأو الوحدات - 
اأو  نقدي  تعوي�ض  اأو  مكافاأة  اأو  بدل  اأو  اأجر  اأو  راتب  ب�سفة  احلكومية 
عالوة اأو ما يف حكمها اإذا تبني اأن ال�سرف كان قد مت على نحو خمالف 
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وذلك   ، لها  تنفيذا  ال�سادرة  واللوائح  ال�سلطانية  واملرا�سيم  للقوانني 
من واقع فتوى �سدرت من وزارة ال�سوؤون القانونية اأو راأي اأبدته وزارة 
اخلدمة املدنية اأو االأمانة العامة ، وكان تطبيق الفتوى اأو الراأي ميتد 
لي�سمل حاالت متعددة ملوظفني لدى وزارات ووحدات حكومية خمتلفة .

بناء على طلب يتقدم -   - ال�سابقة  الفقرة  التجاوز - وفقا الأحكام  يكون 
اأو الوحدة  احلكومية  به املوظف اإىل دائرة �سئون املوظفني يف الوزارة 
�سهر  خالل  الطلبات  تقدم  اأن  وعلى   ، حق  بغري  بال�سرف  قامت  التي 
الفتوى  ب�سدور  املوظف  علم  فيه  يثبت  الذي  التاريخ  من  االأكرث  على 
من وزارة ال�سوؤون القانونية ، اأو باإبداء وزارة اخلدمة املدنية اأو االأمانة 

العامة لراأيها ، وال يجوز قبول الطلبات املقدمة بعد هذا امليعاد ...« .

ومفاد ما تقدم اأن امل�سرع اأجاز جلهة االإدارة اأن متنح املوظف عالوات 
ت�سجيعية مبا ال يجاوز اأربع عالوات من عالوات الدرجة املالية التي ي�سغلها 
تقديرا ملا بذله من جهد وا�سح يف عمله وت�سجيعا له على موا�سلة اأداءه املتميز 
املادة )56( من الالئحة التنفيذية  ، واإذا كانت  وليكون قدوة ح�سنة لزمالئه 
امل�سار اإليها مل تنظم كيفية منح املوظف هذه العالوات االأربع خالل مدة �سغله 
اإال   ، االأربع مرة واحدة  العالوات  املالية مبا موؤداه جواز منحه هذه  للدرجة 
اإليه  امل�سار  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )37( املادة  يف  �سراحة  اأبان  امل�سرع  اأن 
اأن منح هذه العالوات االأربع ال يزيد على عالوتني ملرة واحدة يف ال�سنة  عن 
اإليها ، ومن ثم  وذلك خالفا حلكم املادة )56( من الالئحة التنفيذية امل�سار 
يتعني االلتزام بحكم املادة )37( من قانون اخلدمة املدنية عند منح العالوات 
 2006/1/1 من  اعتباراً   ، بها  الواردة  لل�سوابط  وفقا  للموظفني  الت�سجيعية 
تاريخ  العمل بقانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليه ، وااللتفات عن حكم املادة )56( 
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العالوات  ال�سادر مبنح  االإدارة  اأ�سبح قرار جهة  واإال  التنفيذية  من الالئحة 
االأربع الت�سجيعية مرة واحدة خمالفا حلكم القانون .

قد  الغالب  يف  يكون  الذي  النية  ح�سن  للموظف  امل�سرع  من  ورعاية 
رتب حياته على ما حت�سل عليه من مبالغ مالية ، اأجاز جلهة االإدارة التجاوز 
عن ا�سرتداد ما �سرف اإىل موظفي الوزارات اأو الوحدات احلكومية باملخالفة 
للقوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح ال�سادرة تنفيذا لها، على اأن يثبت ذلك 
مبوجب فتوى �سدرت من وزارة ال�سوؤون القانونية اأو راأي اأبدته وزارة اخلدمة 
املدنية اأو االأمانة العامة )جهاز الرقابة املالية للدولة( وكان تطبيق الفتوى 
اأو الراأي ميتد لي�سمل حاالت متعددة ملوظفني لدى وزارات ووحدات حكومية 
اأنه يلزم للتجاوز عن ا�سرتداد ما �سرف للموظف بغري  خمتلفة ، مبا موؤداه 
وجه حق من راتب اأو اأجر اأو بدل اأو مكافاأة اأو عالوة وما يف حكمها اأن يتوافر 
اأمران ، االأول اأن يكون ال�سرف قد مت باملخالفة للقوانني واملرا�سيم واللوائح 
ال�سادرة تنفيذا لها من واقع فتوى �سدرت من وزارة ال�سوؤون القانونية اأو راأي 
املالية للدولة(  الرقابة  العامة )جهاز  االأمانة  اأو  املدنية  اأبدته وزارة اخلدمة 
متعددة  حاالت  لي�سمل  الراأي  هذا  اأو  الفتوى  هذه  تطبيق  ميتد  اأن  والثاين 

ملوظفني لدى وزارات اأو وحدات حكومية خمتلفة .

مت  اأنه  ومرفقاته  معاليكم  كتاب  من  البني  فاإن  تقدم  ملا  وبالتطبيق 
�سرف اأكرث من عالوتني ت�سجيعيتني يف ال�سنة الواحدة للموظفني املعرو�سة 
املادة )37( من قانون  ، وملا كان هذا ال�سرف قد جاء خمالفاً حلكم  حاالتهم 
اخلدمة املدنية على النحو املبني �سلفا - فيما عدا حالة الفا�سل / ............ 
الذي منح اأربع عالوات ت�سجيعية يف عام 2005م اأي قبل العمل باأحكام قانون 
اخلدمة املدنية يف 2006/1/1م - وذلك مبوجب هذه الفتوى التي ان�سبت على 
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وجود  يثبت  مما  االأوراق  خلت  وقد  ؛  فقط  املوقرة  بوزارتكم  املثارة  احلاالت 
حاالت اأخرى مماثلة يف وزارات اأو وحدات حكومية خمتلفة ، فمن ثم ال ي�سدق 
على هذه الفتوى �سفة العموم يف التطبيق على الوجه الذي عناه ن�ض البند 
)1( من املادة )50( امل�سار اإليها ، وبالتايل فاإن التجاوز عما �سرف بغري وجه حق 
يف املو�سوع املاثل يكون مفتقدا الأحد االأمرين - وهو الثاين - الالزم توافرهما 
معا لهذا التجاوز طبقا للن�ض املذكور ، االأمر الذي ال يجوز معه التجاوز عن 
وزارة  لدى  يثبت  مل  ما  وذلك  املو�سوع  هذا  يف  حق  بغري  �سرف  ما  ا�سرتداد 
املالية املوقرة - باعتبارها اجلهة املخت�سة بتطبيق اأحكام التجاوز عما �سرف 
بغري حق املنوه بها - اأن ثمة حاالت مماثلة بوحدات حكومية خمتلفة ينطبق 
عليها ذات الراأي الذي انتهت اإليه هذه الفتوى مبا يجعل االأمر الثاين الذي 
ما  ا�سرتداد  عن  التجاوز  يجوز  وعندئذ   ، متوافرا  اإليه  امل�سار  الن�ض  تطلبه 
�سرف بغري حق وفقا لل�سوابط واالإجراءات املن�سو�ض عليها بالئحة الرقابة 

على االإيرادات والنفقات احلكومية امل�سار اإليها . 

اأكرث  املعرو�سة حاالتهم  اإىل : عدم قانونية منح  الراأي  انتهى  لذلك 
من عالوتني ت�سجيعيتني يف ال�سنة الواحدة  عدا حالة الفا�سل / ............. ، 
وعدم جواز التجاوز عما �سرف دون وجه حق ما مل يثبت لهذه احلاالت و�سف 
العموم يف التطبيق على الوجه الذي عناه البند )1( من املادة )50( امل�سار اإليها 

.

فتوى رقم ) و �ص ق/م و/2008/205/1/44م بتاريخ 2008/2/24م (

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

 نظام تقارير تقومي االأداء الوظيفي نظام �سنوي حيث ا�سرتط القانون 
اأن يو�سع هذا التقرير كل �سنة عن كل موظف ما مل يكن غري خا�سع لهذا 
النظام ، لذلك جاء القانون فى مادته رقم )48( قبل وبعد تعديلها باملر�سوم 
واملوعد  املوظفني  من  النظام  لهذا  يخ�سع  من  مبيناً   92/57 رقم  ال�سلطاين 
الذي تقدم فيه هذه التقارير من كل �سنة وما يتبع ب�ساأنها اإىل اأن يتم اعتمادها 
التنفيذية  الالئحة  وجاءت   ، الكفاية  تقدير  مراتب  املادة  تلك  حددت  كما   ،
من  مرتبة  كل  ودرجات  التقرير  و�سع  باإجراءات  اخلا�سة  باالأحكام  للقانون 

مراتب الكفاية .

على  املذكورة  الالئحة  االأداءحر�ست  تقومي  تقارير  ل�سنوية  وتاأكيدا 
بيان حكم واإجراءات و�سع هذه التقارير فى حاالت نقل املوظفني اأو ندبهم اأو 
اإعارتهم، واإذا كانت الالئحة قد خلت من حكم مماثل يعالج كيفية و�سع تقرير 
تقومي اأداء املوظف الذى اأوفد فى بعثة خالل مدة بعثته اإال اأن ذلك لي�ض من 
- وفى  املوظفني  به من خ�سوع جميع  القانون فيما ق�سى  اإهدار حكم  �ساأنه 
احلدود �سالفة البيان - للنظام ال�سنوي لتقومي االأداء  ، االأمر الذي يقت�سى 
التوفيق بني االعتبارين وذلك بالبحث عن طريقة توؤدى اإىل تقومي املوظف 
املوفد فى بعثة على نحو ال يقع فيه اأي ظلم على املوظف ، اأو يكون فيه مغاالة 
فى تقرير تلك الكفاية فى فرتة بعثته التي مل يكن فيها قائما بعمله ، ومن ثم 
فال ميكن واحلال كذلك زيادة مرتبة كفايته على املرتبة التي ح�سل عليها فى 
اآخر تقومي قدم عنه قبل اإيفاده فى البعثة عندما كان قائما بعمله ، وفى ذات 
الوقت ال ميكن النزول بتلك املرتبة عما كانت عليه فى ذلك الوقت ، باعتبار 
اأن طبيعة االأمور اأن يح�سن املوظف من م�ستواه اأو على االأقل يحتفظ به فال 
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يتعذر  التي  احلاالت  فى  الت�سريعات  اأغلب  به  جرت  الذى  االأمر   ، عنه  ينزل 
بالعمل فى اجلهة  قيامه  لعدم  املوظف  تقرير عن  قانوين و�سع  ل�سبب  فيها 
املدنية  لقانون اخلدمة  التنفيذية  الالئحة  اتبعته  ، وهو ما  التي يعمل فيها 
الالئحة  تلك  من   )105( املادة  ق�ست  اإذ   ، ال�سلطنة  خارج  املوظف  اإعارة  عند 
باالعتداد فى هذه احلالة بالتقارير ال�سابق و�سعها عنه قبل االإعارة وهو ما 
يجب اتباعه عند تقييم اأداء املوظف املوفد فى بعثة وحتديد كفايته ، بحيث 

ي�ست�سحب معه فى هذه احلالة تقرير كفايته قبل اإيفاده فى البعثة .

بعثة  فى  املوفد  املوظف  كفاية  تقدير  فاإن  تقدم  كما  االأمر  كان  واإذا 
اإىل  ا�ستناداً  بعثته  فى  اإيفاده  قبل  عليها  ح�سل  التي  تلك  على  تزيد  مبرتبة 
التقارير الواردة عنه من امللحق الثقايف ال يتفق و�سحيح حكم القانون،  باعتبار 
يت�سح  كما   ، درا�ستهم  بنتائج  تتعلق  املبعوثني  عن  الثقايف  امللحق  تقارير  اأن 
التي وردت حتت عنوان تقارير  اإىل 20  املواد من 17  اأحكام  ا�ستقراء  ذلك من 
الدرا�سية  البعثات واالإعانات  التنفيذية لقانون  الالئحة  الدرا�سة من  ونتائج 
- ال�سادر بقرار وزير الرتبية والتعليم رقم 85/7 ، ومفاد تلك املواد اأن جلنة 
لتو�سيح م�ستوى نتائج الطلبة الدورية وال�سنوية وفقا  البعثات ت�سع نظاماً 
لنظام درا�ستهم ، واأن املديرية العامة للبعثات والعالقات اخلارجية تعد مناذج 
التقارير الدرا�سية ح�سب متطلبات النظام الدرا�سي املعمول به فى الدول التي 
باإعداد تقرير عن كل دار�ض من  الثقايف  امللحق  ،واأن يقوم  يدر�ض بها الطلبة 
واقع البيانات الفعلية التي ترد اإليه من اجلامعات واملعاهد واإرفاقها مبلفات 
املبعوثني واإبالغ املبعوث ووىل اأمره وجهة عمله اأو اجلهة التي تتكفل بنفقات 
درا�سته باأوجه التقدم اأو الق�سور التي تربزها التقارير الواردة عنه ، وكل ذلك 
تو�سع  اإمنا  الثقايف  امللحق  من  ترد  التي  الدرا�سية  التقارير  هذه  باأن  يقطع 
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التقدم  الدرا�سة من حيث  ولبيان موقفه من هذه  املوظف  درا�سة  فى جمال 
اأو الق�سور وال عالقة لهذه التقارير بعمله فى وظيفته ، ومن ثم فال تعترب 
بدياًل عن تقارير تقومي االأداء الوظيفي التي تو�سع �سنويا عن املوظف ،وعلى 

هدى منها تتحدد مرتبة كفايته . 

حالته  املعرو�سة  املوظف  كفاية  تقارير  فاإن  تقدم  ما  على  وبالبناء 
وحتديد مرتبة هذه الكفاية ؛ اإمنا تكون وفقا الآخر تقرير قدم عنه قبل اإيفاده 
فى البعثة  ، واإذ مل ت�سل مرتبة كفايته فى هذا التقرير اإىل مرتبة )) ممتاز 

(( فاإنه ال يجوز واالأمر كذلك اأن يح�سل على هذه املرتبة خالل مدة بعثته .

املرة  فى  ا�ستثنائية  عالوات  ثالث  املوظف  منح  �سحة  مدى  وعن 
الواحدة ، وجواز منح هذه العالوة للموظف املوفد فى بعثة درا�سية ، فاإن املادة 
اأنه يجوز - ب�سفة ا�ستثنائية -  )35( من قانون اخلدمة املدنية �سريحة فى 
املالية  اأو عالوتني بفئة العالوة الدورية املقررة لدرجته  منح املوظف عالوة 
، وهو ما يقطع بعدم جواز  الالئحة  التي حتددها  واالأو�ساع  لل�سروط  طبقا 

منح املوظف اأكرث من عالوتني .

واإذا كانت املادة )56( من الالئحة التنفيذية ن�ست على اأنه ) تطبيقا 
حلكم املادة )35( من  القانون ، يجوز منح املوظف عالوة ا�ستثنائية اأو اأكرث من 
عالوات الدرجة املالية التي ي�سغلها طبقا لل�سروط االآتية........ ( ، فاإنه لي�ض 
من �ساأن هذا الن�ض اأن ي�سمح مبنح املوظف اأكرث من عالوتني ، الأنه ف�ساًل عن 
اأن املادة )56( جاءت تطبيقا للمادة )35( من القانون مبا ال يجوز معه جتاوز 
حكم هذه املادة اأو اخلروج عليه ، اإذ ال اجتهاد مع �سراحة ن�سها - فاإن عبارة 
املادة )56( بجواز منح املوظف عالوة ا�ستثنائية اأو اأكرث ، ال ميكن تف�سريها اإال 
فى حدود ما ق�ست به املادة )35( من القانون وباعتبار اأن العالوتني تدخل فى 
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مفهوم اأكرث من عالوة الواردة فى املادة )56( امل�سار اإليها . 

واإذا كانت املادة املذكورة قد اأ�سافت فى فقرتها الثالثة حكما جديدا ملا 
ق�ست به املادة )35( من القانون وباعتبار اأن العالوتني تدخل فى مفهوم اأكرث 

من عالوة الواردة فى املادة )56( امل�سار اإليها .

واإذا كانت املادة املذكورة قد اأ�سافت فى فقرتها الثالثة حكما جديدا ملا 
ق�ست به املادة )35( من القانون ، مفاده اأال مينح املوظف اأكرث من اأربع عالوات 
ا�ستثنائية فى الدرجة املالية الواحدة وب�سرط اأال يتجاوز نهاية املربوط فلي�ض 
العالوات  القانون فيما يتعلق بعدد  اإهدار ما ن�ض عليه  �ساأن هذا احلكم  من 
اال�ستثنائية التي يجوز منحها للموظف فى املرة الواحدة واملحددة بعالوة اأو 
عالوتني ، ويكون ما ن�ست عليه املادة )56( من الالئحة اإ�سافة جديدة ل�سروط 
منح العالوة اال�ستثنائية ، وهو ما ي�سمح به ن�ض املادة )35( من القانون - لي�ض 
فيه ما يلغى اأو يعدل �سرطا ورد فى القانون ، ويكون منح العالوة اال�ستثنائية 
للموظف مقيداً بعالوة اأو عالوتني فى كل مرة مينح فيها هذه العالوة ، على 
اأال يزيد عدد العالوات اال�ستثنائية التي متنح له على اأربع عالوات فى الدرجة 

املالية الواحدة .

القانون  فى  �سريح  لن�ض  وا�سحة  خمالفة  فيه  ذلك  بغري  والقول 
وخطاأ فى تف�سريه وتاأويله .

من  نوعني  التنفيذية  والئحته  املدنية  اخلدمة  قانون  عرف  وقد 
العالوات التي ت�ساف اىل راتب املوظف وتعترب جزءا منه :

النوع االأول يتمثل فى العالوة الدورية املن�سو�ض عليها فى املادة )34( 
يناير من  اأول  املوظفون عالوة دورية فى  باأن مينح  التي ق�ست  القانون  من 
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يكون  اأن  وب�سرط   ، امللحقني  املن�سو�ض عليها فى اجلدولني  بالفئات  كل عام 
قد م�ست �ستة اأ�سهر على االأقل على تعيينهم باخلدمة ، ويحرم من العالوة 
الدورية من قدم عنه تقرير بدرجة ) �سعيف ( فى ال�سنة التالية لتلك املقدم 
عنها التقرير ، وهذه العالوة كما هو وا�سح حق للموظف يح�سل عليها قانوناً 

متى توفرت فيه �سروط ذلك ومل يقم به �سبب احلرمان منها .

والنوع الثاين من العالوات يتمثل فى العالوات اال�ستثنائية وهى تلك 
التي ن�ست عليها املادة )35( من قانون اخلدمة املدنية التي ق�ست - كما �سلف 
بيانه - باأنه يجوز - ب�سفة ا�ستثنائية - منح املوظف عالوة اأو عالوتني بفئة 
العالوة الدورية املقررة لدرجته املالية طبقا لل�سروط واالأو�ساع التي حتددها 

الالئحة .

وهذه العالوة واإن كانت ت�سرتك مع العالوات الدورية من حيث فئتها 
 ، للموظف  لي�ست حقاً  اال�ستثنائية  فالعالوة   ، عنها جوهريا  تختلف  اأنها  اإال 
واإمنا يكون منحها له جوازياً خا�سعا لتقدير رئي�ض الوحدة اإذا ما توافرت فى 
املوظف �سروط منحها ، وهو ما ي�ستتبع القول باأنه حتى مع توافر �سروط منح 
هذه العالوة فاإن منحها للموظف يكون مرهوناً ب�سدور قرار رئي�ض الوحدة ، 
وهو ما ق�ست به املادة )56( من الالئحة التنفيذية للقانون عندما ن�ست على 

اأن ) ي�سدر مبنح العالوات اال�ستثنائية قرار من رئي�ض الوحدة ( .

املدنية  اخلدمة  قانون  )45( من  املادة  االأخرية من  الفقرة  كانت  وملا 
ح�ساب  فى  الدرا�سية  االإجازة  اأو  املنحة  اأو  البعثة  مدة  تدخل  اأن  على  تن�ض 
انتهت  اإذا  الرتقية  ا�ستحقاق  وفى  العالوة  ا�ستحقاق  وفى  املكافاأة  اأو  املعا�ض 
الدرا�سة بنجاح وكانت العالوة الدورية تعترب حقا للموظف على النحو �سالف 
البيان - فاإن هذه العالوة تكون هي املق�سودة بالن�ض واإليها ين�سرف حكمه ، 



- 249 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

بحيث متنح للموظف املوفد فى بعثة درا�سية فى مواعيدها املقررة باعتبار اأنه 
ي�ستحقها قانوناً ، ما مل يقم به �سبب احلرمان منها.

ا�ستحقاق  )وفى  بعبارة  الن�ض  يعنيها  فال  اال�ستثنائية  العالوات  اأما 
تخ�سع  جوازية  هي  واإمنا  للموظف  حقاً  لي�ست  العالوة  هذه  اأن  اإذ  العالوة( 

لتقدير رئي�ض الوحدة حتى مع توافر �سروط منحها .

تقدير  على  تقوم  اال�ستثنائية  العالوة  تقرير  من  احلكمة  كانت  واإذا 
على  ح�سوله  �ساأنه  من  كان  عمله  فى  وا�سحا  امتيازاً  اأظهر  الذي  املوظف 
واملحافظة  املمتاز  اأدائه  موا�سلة  على  وت�سجيعه  ومكافاأته   ) ممتاز   ( مرتبة 
، وبالتاىل فال  العمل على احلذو حذوه  ، ولتحفيز زمالئه فى  على م�ستواه 
،وتغيب  بعمله وحتمل م�سوؤولياته  املوظف  قيام  اإال عند  تتوافر هذه احلكمة 
تلك احلكمة اإذا ابتعد املوظف عن جمال عمله وابتعد عن القيام به والنهو�ض 
باأعبائه �ساأن املوظف املوفد يف  بعثة درا�سية ، ومن ثم فال يجوز منحه العالوة 
هذه  وطبيعة  يتفق  ما  وهو   ، حالته  فى  منحها  حكمة  النتفاء  اال�ستثنائية 
العالوة اال�ستثنائية التي توجب تف�سري الن�سو�ض املتعلقة بها تف�سرياً �سيقاً .

البعثات  قانون  من   )16( املادة  عليه  ن�ست  ما  تقدم  مما  ينال  وال 
باأن  ق�ست  اإذ   85/13 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  الدرا�سية  واالإعانات 
باالإ�سافة  الالئحة  الواردة فى  امل�ستحقات  كافة  املبعوث على  املوظف  يح�سل 
الذى  اخلدمة  نظام  فى  املقررة  الوظيفية  واحلقوق  والعالوات  الراتب  اإىل 
يخ�سع له ، باعتبار اأن ما يق�سده الن�ض هي العالوات الدورية التي هي حق 
للموظف ولي�ست العالوات اال�ستثنائية التي لي�ست حقا له ، ومن ثم فال تعترب 

من حقوقه الوظيفية التي عناها الن�ض وعلى التف�سيل �سابق البيان .
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 ) فتوى رقم : و �ص ق /م و / 95/628/7/22م بتاريخ : 1995/6/14م(

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

الفتوى الثالثة :

املوافق   ........ املوؤرخ  و........  رقم  معاليكم  كتاب  اإىل  فباالإ�سارة 
اإمكانية منح املوظف اأكرث  ............ يف �ساأن طلب االإفادة بالراأي عن مدى 
من عالوتني ت�سجيعيتني خالل ال�سنة الواحدة ومدى وجوب ا�ستعادة املبالغ 

التي �سرفت كعالوات ت�سجيعية لبع�ض املوظفني  .

اإليه - يف  امل�سار  الكتاب  املو�سوع - ح�سبما يبني من  وتتلخ�ض وقائع 
اأن وزارتكم املوقرة قد منحت بع�ض موظفيها اأكرث من عالوتني ت�سجيعيتني 
لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )56( للمادة  وفقاً  وذلك  الواحدة  ال�سنة  يف 
اخلدمة املدنية ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/52 والتي تن�ض على اأنه 
» تطبيقاً حلكم املادة )35 ( من القانون ، يجوز منح املوظف عالوة ا�ستثنائية 
اأو اأكرث من عالوات الدرجة املالية التي ي�سغلها طبقاً لل�سروط التالية ....... 
، وال مينح املوظف اأكرث من اأربع عالوات ا�ستثنائية يف الدرجة املالية الواحدة 

وب�سرط اأال يتجاوز نهاية الربط ...«.

وتفيدون اأن املنح قد مت بعد تاريخ بدء العمل بقانون اخلدمة املدنية ال�سادر 
اأنه  على  منه   )37( املادة  تن�ض  والذي   2004/120 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 
عالوتني  اأو  ت�سجيعية   عالوة  املوظف  منح  الوحدة  رئي�ض  من  بقرار  »يجوز 
بفئة العالوة الدورية املقررة لدرجة وظيفته ملرة يف ال�سنة وبحد اأق�سى اأربع 
الوظيفي  اأدائه  تقومي  تقدير  يكون  اأن  ب�سرط   ، الواحدة  الدرجة  عالوات يف 
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اأو حقق  االأخري مبرتبة جيد جداً على االأقل واأن يكون قد بذل جهداً خا�ساً 
اقت�ساداً يف النفقات اأو رفعاً مل�ستوى االأداء » .

املبالغ  ا�ستعادة  ال�ساأن ويف مدى وجوب  الراأي يف هذا  ت�ستطلعون  واإذ 
التي �سرفت كعالوات ت�سجيعية لبع�ض املوظفني .  

نفيد باأن املادة الثانية من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 باإ�سدار 
 « اأن  على  تن�ض  2006/1/1م   من  اعتبارا  به  املعمول  املدنية  اخلدمة  قانون 
ي�سدر جمل�ض اخلدمة املدنية الالئحة التنفيذية لهذا القانون ، كما ي�سدر 
الوزراء  جمل�ض  من  عليهما  املوافقة  بعد  الوظائف  وترتيب  ت�سنيف  نظام 
واإىل اأن ت�سدر الالئحة التنفيذية ي�ستمر العمل بالالئحة ال�سادرة باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 84/52 فيما ال يتعار�ض مع اأحكام القانون املرافق »  .

وتن�ض املادة الثالثة من هذا املر�سوم على اأن » يلغى املر�سوم ال�سلطاين 
رقم 80/8 امل�سار اإليه كما يلغى كل ما يخالف القانون املرافق اأو يتعار�ض مع 

اأحكامه » .

ومفاد ما تقدم اأن امل�سرع اأبقى على العمل باأحكام الالئحة التنفيذية 
املدنية  اخلدمة  قانون  باأحكام  العمل  ظل  يف  امللغي  املدنية  اخلدمة  لقانون 
احلايل فيما ال يخالف اأو يتعار�ض مع اأحكامه اإىل اأن ي�سدر جمل�ض اخلدمة 

املدنية الالئحة التنفيذية لهذا القانون .

اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  باأحكام  العمل  ا�ستمرار  اأن  ذلك  وموؤدى 
اأحكام  اأحكام هذه الالئحة مع  الذي تتفق فيه  االإطار  امللغى يكون يف  املدنية 
بالالئحة مع  الوارد  اختلف احلكم  اإذا  املدنية احلايل  بحيث  قانون اخلدمة 
احلكم الوارد بالقانون يف �ساأن من �سوؤون الوظيفة ، وجب االأخذ بحكم القانون 



- 252 -

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

، ومن ثم  االلتفات عن حكم الالئحة .

وتن�ض املادة )37( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 2004/120 على اأنه » يجوز بقرار من رئي�ض الوحدة منح املوظف عالوة 
يف  ملرة  وظيفته  لدرجة  املقررة  الدورية  العالوة  بفئة  عالوتني  اأو  ت�سجيعية 
ال�سنة وبحد اأق�سى اأربع عالوات يف الدرجة الواحدة ، ب�سرط اأن يكون تقدير 
تقومي اأدائه الوظيفي االأخري مبرتبة جيد جدا على االأقل واأن يكون قد بذل 

جهدا خا�سا اأو حقق اقت�سادا يف النفقات اأو رفعا مل�ستوى االأداء » .

وتن�ض املادة )56( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنيةامللغى 
اأن  على   - حالياً  بها  املعمول   -  84/52 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادرة   ،
اأو اأكرث من عالوات الدرجة  »........... يجوز منح املوظف عالوة ا�ستثنائية 
املالية التي ي�سغلها طبقا لل�ســــروط التالية :- ........ ، وال مينح املوظف اأكرث 
يتجاوز  اأال  وب�سرط  الواحدة  املالية  الدرجة  يف  ا�ستثنائية  عالوات  اأربع  من 

نهاية الربط ...... » .

والنفقات  االإيرادات  على  الرقابة  الئحة  من   )  50  ( املادة  وتن�ض 
التجاوز  االآتي :طلبات  رقم 99/52 على  الوزاري  بالقرار  ال�سادرة  احلكومية 

عن ا�سرتداد الرواتب التي �سرفت بغري حق :

يجوز التجاوز عن ا�سرتداد ما �سرف اإىل موظفي الوزارات اأو الوحدات 
احلكومية ب�سفة راتب اأو اأجر اأو بدل اأو مكافاأة اأو تعوي�ض نقدي اأو عالوة اأو ما 
يف حكمها اإذا تبني اأن ال�سرف كان قد مت على نحو خمالف للقوانني واملرا�سيم 
، وذلك من واقع فتوى �سدرت من  ال�سادرة تنفيذا لها  ال�سلطانية واللوائح 
وزارة ال�سوؤون القانونية اأو راأي اأبدته وزارة اخلدمة املدنية اأو االأمانة العامة 
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لدى  ملوظفني  متعددة  حاالت  لي�سمل  ميتد  الراأي  اأو  الفتوى  تطبيق  وكان   ،
وزارات ووحدات حكومية خمتلفة .

يكون التجاوز - وفقا الأحكام الفقرة ال�سابقة - بناء على طلب يتقدم 
التي  الوحدة  احلكومية  اأو  الوزارة  املوظفني يف  �سوؤون  دائرة  اإىل  املوظف  به 
االأكرث  على  �سهر  الطلبات خالل  تقدم  اأن  وعلى   ، بغري حق  بال�سرف  قامت 
ال�سوؤون  وزارة  الفتوى من  ب�سدور  املوظف  علم  فيه  يثبت  الذي  التاريخ  من 
القانونية ، اأو باإبداء وزارة اخلدمة املدنية اأو االأمانة العامة لراأيها ، وال يجوز 

قبول الطلبات املقدمة بعد هذا امليعاد ............« .

ومفاد ما تقدم اأن امل�سرع اأجاز جلهة االإدارة اأن متنح املوظف عالوات 
ت�سجيعية مبا ال يجاوز اأربع عالوات من عالوات الدرجة املالية التي ي�سغلها 
تقديرا ملا بذله من جهد وا�سح يف عمله وت�سجيعا له على موا�سلة اأداءه املتميز 
املادة )56( من الالئحة التنفيذية  ، واإذا كانت  وليكون قدوة ح�سنة لزمالئه 
امل�سار اإليها مل تنظم كيفية منح املوظف هذه العالوات االأربع خالل مدة �سغله 
اإال   ، االأربع مرة واحدة  العالوات  املالية مبا موؤداه جواز منحه هذه  للدرجة 
اإليه  امل�سار  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )37( املادة  يف  �سراحة  اأبان  امل�سرع  اأن 
اأن منح هذه العالوات االأربع ال يزيد على عالوتني ملرة واحدة يف ال�سنة  عن 
اإليها ، ومن ثم  وذلك خالفا حلكم املادة )56( من الالئحة التنفيذية امل�سار 
يتعني االلتزام بحكم املادة )37( من قانون اخلدمة املدنية عند منح العالوات 
 2006/1/1 من  اعتباراً   ، بها  الواردة  لل�سوابط  وفقا  للموظفني  الت�سجيعية 
تاريخ  العمل بقانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليه ، وااللتفات عن حكم املادة )56( 
العالوات  ال�سادر مبنح  االإدارة  اأ�سبح قرار جهة  واإال  التنفيذية  من الالئحة 

االأربع الت�سجيعية مرة واحدة خمالفا حلكم القانون .
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قد  الغالب  يف  يكون  الذي  النية  ح�سن  للموظف  امل�سرع  من  ورعاية 
رتب حياته على ما حت�سل عليه من مبالغ مالية ، اأجاز جلهة االإدارة التجاوز 
عن ا�سرتداد ما �سرف اإىل موظفي الوزارات اأو الوحدات احلكومية باملخالفة 
للقوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح ال�سادرة تنفيذا لها، على اأن يثبت ذلك 
مبوجب فتوى �سدرت من وزارة ال�سوؤون القانونية اأو راأي اأبدته وزارة اخلدمة 
املدنية اأو االأمانة العامة )جهاز الرقابة املالية للدولة( وكان تطبيق الفتوى 
اأو الراأي ميتد لي�سمل حاالت متعددة ملوظفني لدى وزارات ووحدات حكومية 
خمتلفة مبا موؤداه اأنه يلزم للتجاوز عن ا�سرتداد ما �سرف للموظف بغري وجه 
حق من راتب اأو اأجر اأو بدل اأو مكافاأة اأو عالوة وما يف حكمها اأن يتوافر اأمران 
، االأول اأن يكون ال�سرف قد مت باملخالفة للقوانني واملرا�سيم واللوائح ال�سادرة 
تنفيذا لها من واقع فتوى �سدرت من وزارة ال�سوؤون القانونية اأو راأي اأبدته 
وزارة اخلدمة املدنية اأو االأمانة العامة )جهاز الرقابة املالية للدولة( والثاين 
ملوظفني  متعددة  حاالت  لي�سمل  الراأي  هذا  اأو  الفتوى  هذه  تطبيق  ميتد  اأن 

لدى وزارات اأو وحدات حكومية خمتلفة .

مت  اأنه  ومرفقاته  معاليكم  كتاب  من  البني  فاإن  تقدم  ملا  وبالتطبيق 
�سرف اأكرث من عالوتني ت�سجيعيتني يف ال�سنة الواحدة للموظفني املعرو�سة 
املادة )37( من قانون  ، وملا كان هذا ال�سرف قد جاء خمالفاً حلكم  حاالتهم 
اخلدمة املدنية على النحو املبني �سلفا - فيما عدا حالة الفا�سل / ............ 
الذي منح اأربع عالوات ت�سجيعية يف عام 2005م اأي قبل العمل باأحكام قانون 
اخلدمة املدنية يف 2006/1/1م - وذلك مبوجب هذه الفتوى التي ان�سبت على 
وجود  يثبت  مما  االأوراق  خلت  وقد  ؛  فقط  املوقرة  بوزارتكم  املثارة  احلاالت 
حاالت اأخرى مماثلة يف وزارات اأو وحدات حكومية خمتلفة ، فمن ثم ال ي�سدق 
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على هذه الفتوى �سفة العموم يف التطبيق على الوجه الذي عناه ن�ض البند 
)1( من املادة )50( امل�سار اإليها ، وبالتايل فاإن التجاوز عما �سرف بغري وجه حق 
يف املو�سوع املاثل يكون مفتقدا الأحد االأمرين - وهو الثاين - الالزم توافرهما 
معا لهذا التجاوز طبقا للن�ض املذكور ، االأمر الذي ال يجوز معه التجاوز عن 
وزارة  لدى  يثبت  مل  ما  وذلك  املو�سوع  هذا  يف  حق  بغري  �سرف  ما  ا�سرتداد 
املالية املوقرة - باعتبارها اجلهة املخت�سة بتطبيق اأحكام التجاوز عما �سرف 
بغري حق املنوه بها - اأن ثمة حاالت مماثلة بوحدات حكومية خمتلفة ينطبق 
عليها ذات الراأي الذي انتهت اإليه هذه الفتوى مبا يجعل االأمر الثاين الذي 
ما  ا�سرتداد  عن  التجاوز  يجوز  وعندئذ   ، متوافرا  اإليه  امل�سار  الن�ض  تطلبه 
�سرف بغري حق وفقا لل�سوابط واالإجراءات املن�سو�ض عليها بالئحة الرقابة 

على االإيرادات والنفقات احلكومية امل�سار اإليها . 

اأكرث  املعرو�سة حاالتهم  اإىل : عدم قانونية منح  الراأي  انتهى  لذلك 
من عالوتني ت�سجيعيتني يف ال�سنة الواحدة  عدا حالة الفا�سل / ............. ، 
وعدم جواز التجاوز عما �سرف دون وجه حق ما مل يثبت لهذه احلاالت و�سف 
العموم يف التطبيق على الوجه الذي عناه البند )1( من املادة )50( امل�سار اإليها 

.

فتوى رقم ) و �ص ق/م و/2008/205/1/44م بتاريخ 2008/2/24م (

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

فتاوى المادة رقم )57(

لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )57( املادة  باأن  نفيد  ذلك  على  وردا 



- 256 -

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

اخلدمة املدنية قد و�سعت االأحكام املنظمة ملنح بع�ض البدالت وال�سلطة التي 
ينعقد لها االخت�سا�ض فى اإ�سدار قرار املنح ، وملا كان الوا�سح من ا�ستعرا�ض 
هذه املادة اأنها و�سعت التنظيم العام ملنح بع�ض البدالت ، وكان الثابت اأنه مل 
فى  ال�سرعية  املحاكم  ق�ساة  الف�سيلة  الأ�سحاب  العمل  طبيعة  بدل  منح  يتم 
احلالة املعرو�سة وفقا لذلك التنظيم ، بل مت املنح طبقا للموافقة ال�سامية ، 
فاإن ذلك ينبئ عن اأن االإرادة ال�سامية قد اجتهت اإىل تقرير املنح بكيفية خا�سة 
، االأمر الذى يوجب اأن يكون هذا املنح هو الواجب التطبيق دون غريه ، ومن 
ثم تنح�سر القواعد العامة التي ت�سمنتها املادة )57( من الالئحة التنفيذية 
احلالة  على  القواعد  تلك  تطبيق  بالتايل  وميتنع  املدنية  اخلدمة  لقانون 

املعرو�سة .

ما  با�سرتداد  املطالبة  اجلائز  غري  من  يغدو  تقدم  ما  على  وبالبناء 
فى  ال�سرعية  املحاكم  ق�ساة  الف�سيلة  الأ�سحاب  بدل طبيعة عمل  �سرف من 

احلالة املعرو�سة .

)فتوى رقم و �ص ق / م و / م / 20 / 1 / 2000/1544 فى2000/11/12   

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

فتاوى المادة رقم )59(

الفتوى الأوىل :

املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )59( املادة  تن�ض 
ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/52 تن�ض على اأنه : » مينح بدل ال�سكن 
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وينظم االإ�سكان والتاأثيث طبقا لالأحكام واجلداول الواردة بامللحق رقم 7 ». 

وبالرجوع اإىل اجلدول رقم )7 ( امل�سار اإليه يبني اأنه نظم اأحكام بدل 
ال�سكن  للعمانيني وغري العمانيني ، كما عالج نظام االإ�سكان احلكومي وتاأثيثه 
القانون  ظل  فى  اأ�سدر  قد  املدنية  اخلدمة  جمل�ض  وكان   ، الفئتني  لهاتني 
احلايل للخدمة املدنية ، وقبل �سدور الالئحة التنفيذية  لهذا القانون قرارا 
بجل�سته رقم 27 فى 84/4/8 ب�ساأن قواعد اإ�سكان بع�ض وكالء الوزارات ، ومن 
الذين  االأوىل  احللقة  من  االأوىل  املالية  الدرجة  ي�سغلون  ممن  حكمهم  فى 
يتم تعيينهم من خارج العا�سمة ، ثم اأ�سدر القرار رقم 96/19 فى هذا ال�ساأن 
اأي�سا ، وقد خلت هذه االأحكام جميعها من ن�ض يقرر متليك االأثاث احلكومي 
امل�ستاأجرة  امل�ساكن  اإخالئهم  عند  مقابل  بدون  الوزارات  وكالء  اأو  للموظفني 
لهم ، ومن ثم واإزاء ذلك فال ي�سوغ القول بتمليك االأثاث لهم ، ويتعني الرجوع 
ال�سادرة  احلكومية  باملنقوالت  اخلا�سة  القواعد  اإىل  فيه  الت�سرف  �ساأن  فى 
باملن�سور املايل رقم 87/4 ، اأما ما ت�ستند اإليه وزارة اخلدمة املدنية من اأحكام 
وردت فى قرار رئي�ض جمل�ض اخلدمة املدنية رقم 1980/1 ؛ فال وجه له الأن 
فى  املوجودين  املوظفني  �ساأن  فى  الوقت  ذلك  فى  �سدرت  اإمنا  االأحكام  هذه 
اخلدمة وقت �سدوره ، الذين مت اإخالوؤهم من امل�ساكن احلكومية ) اململوكة 
فى  املاثل  غري  ،االأمر  القرار  حددها  التي  التواريخ  فى   ) للحكومة  واملوؤجرة 

احلالة املعرو�سة .

 ) فتوى رقم و �ص ق /م و / 97/1268/1/21 بتاريخ 1997/12/2م(

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

املر�سوم  �سدر   2004/2/11 بتاريخ  اأنه  االأوراق  من  الثابت  باأن  ونفيد 
العمانية للمعرو�سة حالته  ال�سلطاين رقم 2004/24 مت�سمنا منح اجلن�سية 
ا�ست�ساري  املذكور يعمل فى وظيفة طبيب  وملا كان   ، اعتبارا من 2003/3/12 
 1992/10/26 من  اعتبارا  وذلك  ا�ستخدام  عقد  مبوجب  ال�سحة  بوزارة 
بح�سبانه فل�سطيني اجلن�سية ، فقد اأ�سدرت الوزارة قرارها رقم ) 79 ( ل�سنة 
2004 بتاريخ 2004/4/5 باإنهاء عقد ا�ستخدام املذكور اعتبارا من 2003/3/12 ) 
تاريخ ح�سوله على اجلن�سية العمانية ( واإعادة تعيينه يف الوظيفة امل�سار اإليها 
القانوين اجلديد الذي  املركز  ، وبناء على ذلك فاإن  التاريخ  اعتبارا من هذا 
ن�ساأ للمذكور اعتبارا من 2003/3/12 ، تاريخ ح�سوله على اجلن�سية العمانية 
، يرتتب عليه متتعه بجميع املزايا وحتمله بكافة االلتزامات بح�سبانه عماين 

اجلن�سية وذلك اعتبارا من التاريخ امل�سار اإليه.  

وملا كان املعرو�سة حالته يف مركز تنظيمي حتكمه القوانني واللوائح 
املدنية  التنفيذية لقانون اخلدمة  املادة ) 59 ( من الالئحة  ال�سارية، وكانت 
ال�سكن  بدل  مينح   « باأن  تق�سى   )  84/52( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادرة 
وينظم االإ�سكان والتاأثيث طبقا لالأحكام واجلداول الواردة بامللحق رقم ) 7 ( 
» ، واإذ ن�ض البند )1 ( من هذا امللحق على اأن » ي�ستحق املوظفون العمانيون 
بدل �سكن بالفئات الواردة باجلدول ) اأ ( امللحق .......« ، ومن ثم فاإن املذكور 
ي�ستحق بدل ال�سكن بالفئة الواردة باجلدول امل�سار اإليه اعتبارا من تاريخ منحه 
اجلن�سية العمانية يف 2003/3/12 ، وهو ذاته تاريخ اإعادة تعيينه باعتباره عماين 
اجلن�سية بالقرار رقم ) 79 ( ل�سنة 2004 ، مع مراعاة خ�سم القيمة االإيجارية 
التي قامت الوزارة ب�سدادها للمالك اعتبارا من هذا التاريخ من بدل ال�سكن 
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امل�ستحق للمذكور . 

لذلك انتهى الراأي اإىل اأحقية الطبيب املعرو�سة حالته يف بدل ال�سكن 
اعتبارا من تاريخ ح�سوله على اجلن�سية العمانية يف 2003/3/12 على النحو 

املو�سح باالأ�سباب . 

 ) فتوى و �ص ق رقم / 2004/851/1/7 م بتاريخ 2004/6/26 م (

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

فتاوى المادة رقم )61(

املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )61( املادة  اأن  نفيد 
معدلة بالقرار رقم )89/21( تن�ض على اأنه »  يكون املوظف فى مهمة ر�سمية 
اإذا �سدر اإليه تكليف من رئي�ض الوحدة للقيام بعمل ر�سمي داخل ال�سلطنة اأو 
خارجها ، وي�ستحق بدل �سفر طبقا للقواعد الواردة باملحلقني رقمي )10 و 11 

« )

 وقد ت�سمن الق�سم الثاين من امللحق رقم )10( من الالئحة التنفيذية 
معدال بالقرار رقم )89/23( االأحكام اخلا�سة باملهمات الر�سمية خارج ال�سلطنة 
واأنواعها ، وحتديد فئات بدل ال�سفر الذي ي�ستحقه املوظف املوفد فى مهمة 
ال�سلطنة عن كل يوم يق�سيه فى اخلارج وذلك مبراعاة درجته  ر�سمية خارج 
املالية ، وي�ستمد املوظف حقه فى بدل ال�سفر من القانون مبا�سرة ، اإذا توافرت 

فيه �سروط اال�ستحقاق املقررة قانونا .

واإذا كان العمل يجرى على �سرف بدل ال�سفر امل�ستحق للموظف قبل 
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�سفره والأداء املهمة الر�سمية التي يكلف بها وفق درجته املالية التي ي�سغلها ، اإال 
اأنه يرتتب على �سدور قرار برتقيته اإىل درجة اأعلى ا�ستحقاقه لبدل ال�سفر 
املقرر قانونا لدرجته اجلديدة ما دامت الرتقية باأثر رجعى �سابق على تاريخ 
قيامه باملهمة ، و�سواء �سدر هذا القرار بالرتقية خالل مدة املهمة الر�سمية اأو 
بعد عودته منها ، اإذ تعترب درجته التي رقى اإليها هي التي ي�سغلها خالل مدة 
املهمة الر�سمية وبالتاىل ي�ستحق بدل ال�سفر املقرر لهذه الدرجة وفق اأحكام 
امللحق رقم )10( �سالف الذكر وهو االأثر القانوين املرتتب على �سدور الرتقية 

باأثر رجعى.

عن  ال�سفر  بدل  فروق  �سرف  فى  املوظف  اأحقية  اإىل  نخل�ض  لذلك 
مهمته الر�سمية فى اخلارج اإذا �سدر قرار برتقيته اإىل الدرجة االأعلى اعتبارا 
من تاريخ �سابق على قيامه باملهمة ، �سواء �سدر هذا القرار بعد عودته منها اأو 

اأثناء قيامه بها.

) فتوى �ص ق رقم/ت/93/943/1/21 فى 1993/8/31 م(

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

فتاوى المادة رقم )66(

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )57( املادة 
2004/120 تن�ض على اأنه :« كل من يوفد يف بعثة اأو منحة درا�سية يتفرغ لها 
اعتباراً من التاريخ الذي حتدده وزارة التعليم العايل وللمدة التي تقررها يف 

�سوء نظام الدرا�سة »

وتن�ض املادة )58( من ذات القانون على اأنه :« يح�سل املوظف املوفد يف بعثة اأو 
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منحة درا�سية على راتبه الكامل اأثناء مدة االإيفاد«

ال�سلطاين  باملر�سوم  امل�سافة  القانون  ذات  من  مكرراً   )58( املادة  تن�ض  كما 
املوظفني  اإحلاق  الوحدة  رئي�ض  من  بقرار  يجوز   »: اأنه  على   2007/115 رقم 
امل�سائية  الفرتة  يف  ال�سلطنة  داخل  للدرا�سة  التعاقد  طريق  بغري  املعينني 
باإحدى اجلامعات اأو الكليات اأو املعاهد املعرتف بها من اجلهات املخت�سة وذلك 
لتاأهيلهم يف اأحد التخ�س�سات العلمية واملهنية التي تقت�سيها امل�سلحة املبا�سرة 
اأن تتحمل الوحدة الر�سوم الدرا�سية عن املدة املحددة للدرا�سة  ، على  للعمل 
اأو ما  ، ومبا ال يزيد على ر�سوم �سنة درا�سية واحدة  اإليها  التي متدد  املدة  اأو 

ي�ساويها بنظام ال�ساعات املعتمدة يف حالة متديد الدرا�سة.

عليها  للح�سول  بالدار�سة  اأحلق  التي  ال�سهادة  على  املوظف  يح�سل  مل  واإذا 
هذا  من  االإعفاء  الوحدة  ولرئي�ض   ، ر�سوم  من  الوحدة  حتملته  ما  برد  التزم 

االلتزام بعد موافقة وزير املالية »

املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )66( املادة  وتن�ض   
ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/52 على اأنه :« اإذا اقت�ست م�سلحة العمل 
اإحلاق املوظف العماين باإحدى اجلامعات اأو املعاهد اأو الكليات داخل ال�سلطنة 
اخت�سا�سات  يف  تدخل  التي  املجاالت  اإحدى  يف  للتاأهيل  امل�سائية  الفرتة  يف 

الوحدة تتحمل الوحدة الر�سوم املقررة للدرا�سة بال�سروط  االآتية:-

 اأ- اأن تكون الدار�سة مرتبطة بخطة التاأهيل ال�سنوية بالوحدة .

 ب- اأن تكون املوؤ�س�سة التعليمية التي يلتحق بها املوظف معرتفاً بها من قبل 
وزارة التعليم العايل .
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 ج-  اأن يجتاز املوظف بنجاح االمتحانات الدرا�سية املقررة .

 د- اأن تتوفر االعتمادات املالية املرتتبة على ذلك مبوازنة الوحدة »

وتن�ض املادة )92( من ذات الالئحة على اأنه :« يجوز بقرار من رئي�ض الوحدة 
تنطبق  العمانيني ممن ال  املوظفني  اإيفاد  املدنية  وزارة اخلدمة  بعد موافقة 
عليهم اأحكام قانون البعثات واالإعانات الدرا�سية يف بعثة اأو منحة درا�سية داخل 
ال�سلطنة اإذا اقت�ست م�سلحة العمل تاأهيلهم يف اإحدى املجاالت التي تدخل يف 

اخت�سا�سات الوحدة......

وي�ستحق املوظف طوال مدة درا�سته كامل الراتب والبدالت.

وي�سرتط يف املوظف املوفد ما ياأتي :-

ما  اأو  العامة  الثانوية  ال�سهادة  على  حا�ساًل  يكون  اأن   -3.......-2......-1
يعادلها بن�سبة  ال تقل عن )%65( ....«.

وحيث اإن مفاد ما تقدم ؛ اأن قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية   
باإحدى  للدرا�سة  العمانيني  املوظفني  اإحلاق  م�ساألة  بالتنظيم  تناوال  قد 
امل�سرع  اأناط  ، حيث  امل�سائية   الفرتة  ال�سلطنة يف  الكليات داخل  اأو  اجلامعات 
لرئي�ض الوحدة وفقاَ ملا يرتئيه من مقت�سيات امل�سلحة املبا�سرة للعمل املوافقة 
على اإحلاق املوظفني املعينني بغري طريق التعاقد للدرا�سة داخل ال�سلطنة يف 
وذلك   ، بها  املعرتف  املعاهد  اأو  الكليات  اأو  اجلامعات  باإحدى  امل�سائية  الفرتة 
تقت�سيها  التي  املهنية  اأو  العلمية  التخ�س�سات  اإحدى  يف  تاأهيلهم  بغر�ض 
م�سلحة العمل ، على اأن تتحمل الوحدة الر�سوم املقررة ملدة الدرا�سة ومبا ال 
اأو ما يعادلها بنظام ال�ساعات املعتمدة يف حالة  يزيد على �سنة درا�سية اأخرى 
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متديد الدرا�سة ، واأوجب على املوظف يف حالة عدم ح�سوله على ال�سهادة التي 
الوحدة من  ما حتملته  كافة   برد  االلتزام  عليها  للح�سول  بالدرا�سة  التحق 
ر�سوم، وخول امل�سرع رئي�ض الوحدة اإعفاءه من هذا االلتزام بعد موافقة وزارة 

املالية.

وحيث اإن نظام الدرا�سة يف الفرتة امل�سائية داخل ال�سلطنة الذي تناولته   
بالتنظيم املادتان )58( مكرراً من قانون اخلدمة املدنية و)66( من الالئحة 
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليهما يختلف اختالفا بيناً عن نظام 
البعثة اأو املنحة الدرا�سية داخل ال�سلطنة املن�سو�ض عليه يف املادتني )57 ، 58 ( 
من قانون اخلدمة املدنية واملادة )92( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة 
على  املوفد  املوظف  ح�سول  النظام  هذا  يت�سمن  حيث  الذكر،  �سالف  املدنية 
تفرغ كامل للدرا�سة ، ف�ساًل على ح�سوله على خم�س�سات مالية لهذه البعثة 
، باالإ�سافة اإىل التزامه بخدمة جهة عمله مدة ال تقل عن �سنة مقابل كل �سنة 
من �سنوات البعثة ، وهى اأمور ال يتناولها نظام اإحلاق املوظف للدرا�سة باإحدى 
اجلامعات اأو الكليات داخل ال�سلطنة يف الفرتة امل�سائية ، ومن ثم فاإن لكل من 
النظامني امل�سار اإليهما ) البعثة اأو املنحة الدرا�سية ( و) االلتحاق للدرا�سة يف 
الفرتة امل�سائية ( جمال تطبيقه الذي يختلف عن االآخر ، مما يتعني معه عدم 
اأي منهما وتطبيقها على  ب�ساأن  اأو �سوابط واردة  اأحكام  اأية  ا�ست�سحاب  جواز 

االآخر .

املعرو�سة حاالتهم  اأن  االأوراق  الثابت من  وكان  ؛  تقدم  ما  كان  ملا  اإنه  وحيث 
بكلية  للدرا�سة  اإحلاقهم  يف  الوزارة  هذه  وترغب   .......... بوزارة  يعملون 
البكالوريو�ض يف الهند�سة  امل�سائية للح�سول على درجة  ........... يف الفرتة 
على نفقتها ، ودون ح�سولهم على تفرغ كامل لهذه الدرا�سة اأو اأية خم�س�سات 
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اإليها والتي  امل�سار  املادة )58( مكرراً  فاإنهم يخ�سعون حلكم  ، ومن ثم  مالية 
ك�سرط  العام  الدبلوم  �سهادة  يف   %65 ن�سبة  على  املوظف  ح�سول  ت�سرتط  ال 
الإحلاقه بالدرا�سة امل�سائية ، وعلى ذلك فاإن ما تثريه وزارة .......... من عدم 
على  ح�سولهم  لعدم  درا�سية  بعثة  يف  حاالتهم  املعرو�سة  اإيفاد  �سرط  توافر 
ن�سبة ) 65%( يف �سهادة الدبلوم العام يكون يف غري حمله  ، وباملخالفة ل�سحيح 

حكم القانون على النحو ال�سالف بيانه.

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم ا�سرتاط ح�سول املعرو�سة حاالتهم على ن�سبة   
الفرتة  يف  بالدرا�سة  لاللتحاق  يعادلها  ما  اأو  العام  الدبلوم  �سهادة  يف   )%65(

امل�سائية وذلك على النحو املبني باالأ�سباب .

فتوى رقم )و �ص ق /1/44/ 2010/16م( بتاريخ 2010/1/16م

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

فتاوى المادة رقم )69(

اإن املادة 69 من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية تق�سى باأن 
متنح مالب�ض عمل على نفقة الدولة ل�ساغلي الوظائف التي تقت�سى طبيعتها 
ارتداء زي خا�ض وذلك وفقا للملحق رقم 15 ويجوز اإ�سافة وظائف اأخرى لهذا 
امللحق بقرار من وزير اخلدمة املدنية ، ومفاد ذلك اأن الزي اخلا�ض ال مينح 
الالئحة  15 من  رقم  امللحق  فى  وردت  التي  الوظائف  �ساغلي  للموظفني  اإال 
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية  الذى حدد نوع الزي وعدد مكوناته واملدة 
الدورية التي مينح فيها . وحتى ال يكون حتديد تلك الوظائف حتديداً جامداً 
اإىل هذا  ي�سيف  باأن  املدنية  وزير اخلدمة  ملعايل  التنفيذية  الالئحة  �سمحت 
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امللحق الوظائف التي تقت�سى طبيعتها ارتداء زي خا�ض .

واإذا كان االأمر كذلك فال يجوز القيا�ض على الوظائف الواردة بامللحق 
هذه  طبيعة  اأن  مبقولة   ، فيه  ترد  مل  وظائف  ل�ساغلي  اخلا�ض  الزي  ملنح 
الوظائف االأخرية ال تختلف عن تلك التي وردت بامللحق اإذ اأن االإجراء ال�سليم 
ملنح الزي اخلا�ض فى هذه احلالة ، هو �سدور قرار من وزير اخلدمة املدنية 
مبنحه مع حتديد نوعه وعدد مكوناته واملدة الدورية التي مينح فيها ، على 
اأن ت�ساف الوظائف التي ي�سدر ب�ساأنها القرار اإىل امللحق رقم 15 من الالئحة 

التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية .

وملا كان امللحق 4/ب من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية - 
اخلا�ض بوظائف ودرجات املهند�سني والعمال امل�ستخدمني من احللقة الثالثة 
قد ت�سمن فيما ت�سمنه وظائف - رئي�ض فرا�سني ، وفرا�سني ، ومرا�سل ، وموزع 
بريد اأول و موزع بريد - وحدد لكل من هذه الوظائف حكماً خا�ساً تنفرد به 
من حيث م�ستواها الوظيفي وواجبات وم�سوؤوليات وحقوق �ساغلها ، مبا ميتنع 
معه القول باأن طبيعة كل هذه الوظائف واحدة بحيث ي�سرى عليها جميعاً ما 

ي�سرى على اإحداها .

واإذا كان ذلك وكان امللحق رقم 15 اخلا�ض مبنح الزي ل�ساغلي بع�ض 
الوظائف قد ت�سمن وظائف املرا�سلني والفرا�سني ومل ترد به وظائف موزعي 
الوظائف  ل�ساغلي  الزي  منح  يجوز  ال  فانه   ، الربيد  وموزعي  االأول  الربيد 
االأخرية قيا�ساً على الوظائف االأوىل على �سند من القول باأن طبيعة كل هذه 
املقرر لهم زي  الفنيني  العمال  �ساغليها يعتربون من  اأن  اأو  الوظائف واحدة 
خا�ض ، اإذ البد لذلك من �سدور قرار من معاىل وزير اخلدمة املدنية باإ�سافة 
وظائف موزعي الربيد االأول وموزعي الربيد اإىل امللحق رقم 15 من الالئحة 
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التنفيذية على اأن يحدد القرار نوع الزي ومكوناته واملدة التي مينح فيها 

 ) فتوى رقم و �ص ق / م و /97/572/1/21م بتاريخ 1997/5/20م (

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

فتاوى المادة رقم )70(

اإن املادة )40( من قانون اخلدمة املدنية تق�سى باأنه يجوز نقل املوظف 
من وحدة اإىل اأخرى باجلهاز االإداري للدولة وكذلك من جهة اإىل اأخرى داخل 
الوحدة من وظيفة اإىل اأخرى من ذات امل�ستوى وذلك كله بال�سروط واالأو�ساع 

التي حتددها الالئحة .

وقد جاءت املادة ) 70 ( من الالئحة التنفيذية بالقاعدة العامة التي 
يتم النقل على اأ�سا�سها فن�ست على اأن يتم نقل املوظف من وحدة اإىل اأخرى 

باجلهاز االإداري للدولة بذات درجته وراتبه .

وال يثري حتديد درجة املوظف املنقول يف الوحدة التي نقل اإليها اأية 
يكون  اإذ  املدنية  اخلدمة  قانون  تطبقان  وحدتني  بني  النقل  كان  اإذا  �سعوبة 
النقل بذات درجته يف الوحدة املنقول منها ،غري اأن ال�سعوبة قد تثور عندما 
يكون النقل من وحدة يخ�سع موظفوها لنظام خا�ض اإىل وحدة تطبق قانون 
اخلدمة املدنية ، اإذ قد يختلف نظام الدرجات اأو م�سمياتها يف تلك الوحدة عما 
ت�سمنه ذلك القانون وهو ما يدعو اإىل وجود معيار ثابت تتحدد على اأ�سا�سه 

الدرجة التي ينقل اإليها املوظف .

املعيار  هذا  بو�سع  التنفيذية  الالئحة  من  72/ب  املادة  تكفلت  وقد 



- 267 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

الدرجات والرواتب  النقل من وحدة يختلف نظام  اإذا كان  باأنه  عندما ق�ست 
فيها عن نظام الدرجات والرواتب امللحق بالقانون امل�سار اإليه حتدد للموظف 
املنقول الدرجة اأو الفئة املعادلة ملوؤهالته وخرباته اإذا كانت يف جمال الوظيفة 
املنقول اإليها اأو تلك التي يدخل يف ربطها وبدالتها ما كان يتقا�ساه من راتب 

اأ�سا�سي وبدالت قبل النقل اأيهما اأكرب .

ويق�سد بالبدالت يف تطبيق اأحكام هذه الفقرة بدالت الكهرباء واملاء 
وال�سكن وال�سيارة والهاتف اأو ما يقابل االنتفاع بها على اأال يجاوز هذا املقابل 
احلد االأق�سى املقرر لكل منها يف قانون اخلدمة املدنية وال يدخل يف حتديد 
الدرجة اأية بدالت اأخرى اأو اأية مزايا نقدية اأو عينية كان يح�سل عليها املوظف 

املنقول يف جهة عمله ال�سابقة .

وجاءت املادة )72( من الالئحة التنفيذية بفقرة اأخرية مفادها اأنه يف 
جميع احلاالت مينح املوظف املنقول البدالت املقررة للدرجة الوظيفية املنقول 
التنفيذية ويوقف  املدنية والئحته  ملا هو مقرر يف قانون اخلدمة  اإليها وفقا 
من تاريخ النقل �سرف ماعدا ذلك من بدالت كما توقف جميع املزايا العينية 

والنقدية التي كانت متنح للموظف املنقول يف الوحدة املنقول منها .

والبادي مما تقدم ما ياأتي

1- اأن ن�ض املادة )72( يتعلق فقط بتحديد وتعيني الدرجة التي ينقل 
اإليها املوظف املنقول من وحدة ال تطبق قانون اخلدمة املدنية ، وال يتعدى 
يتقا�ساه  الذى  الراتب  حتديد  يف  لها  �ساأن  فال  النطاق  هذا  املادة  هذه  حكم 

املوظف يف الوحدة املنقول اإليها .

2 - اأن الراتب امل�سار اإليه قد حددته املادة )70( من الالئحة التنفيذية 
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�سابقة البيان عندما ن�ست على اأن )) يكون نقل املوظف بذات راتبه (( واملق�سود 
بالراتب هو الراتب االأ�سا�سي الذى كان يتقا�ساه ويدخل فيه العالوات الدورية 
واال�ستثنائية ، وبالتاىل ال ي�سمل هذا الراتب البدالت التي كانت مقررة له يف 

وحدة عملة ال�سابقة اأو اأي جزء من هذه البدالت .

من  عن�سرا  كانت  واإن  للموظف  ت�سرف  كانت  التي  البدالت  اأن   -3
عنا�سر حتديد الدرجة التي ينقل اإليها اإال اأنه يرد على ذلك : 

اأ - اأن تلك البدالت باعتبارها كذلك هي بدالت الكهرباء واملاء وال�سكن 
 - املادة 72/ب  الوارد يف  بالقيد   - بها  اأو ما يقابل االنتفاع  وال�سيارة والهاتف 
اأو ميزة عينية كان يح�سل عليها املوظف  اأي بدل  وفيما عد ذلك فال يدخل 

املنقول كعن�سر يف حتديد درجته يف الوحدة املنقول اإليها .

ب - اإذا حددت درجة املوظف املنقول على النحو امل�سار اإليه اأوقف من 
تاريخ نقله ما كان ي�سرف له من بدالت ومزايا عينية ونقدية يف وحدة عمله 
ال�سابقة ،  ومنح البدالت املقررة لدرجته ووظيفته وفقاً الأحكام قانون اخلدمة 

املدنية والئحته التنفيذية .

 )72( للمادة  ال�سليم  القانوين  التطبيق  يكون  تقدم  ما  على  وبالبناء 
من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية - اعتباراً من 11 اأكتوبر 1989 
تاريخ العمل بقرار جمل�ض اخلدمة املدنية رقم 89/22 بتعديل هذه املادة - على 

النحو االآتى :

نقله  به عند  اأن يحتفظ  االأ�سا�سي هو ما يجب  املوظف  راتب  اأن   -  1
حتى ولو زاد هذا الراتب على بداية ربط الدرجة التي نقل اإليها والتى حددت 

على نحو ما �سلف بيانه .
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2- اأن البدالت التي ت�سرف للموظف املنقول هي تلك املقررة يف قانون 
اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية فال ي�ست�سحب عند نقله ما كان مقرراً له 

من بدالت ومزايا عينية اأو نقدية يف وظيفته ال�سابقة .

3- اأنه ال يجوز زيادة الراتب االأ�سا�سي للموظف املنقول باأية حال من 
االأحوال حتى ولو زاد جمموع ما كان يتقا�ساه من راتب وبدالت على ما هو 
مقرر لوظيفته اجلديدة حم�سوباً على الوجه ال�سابق، ويتاأتى ذلك عند زيادة 
بدالته على مثيلتها يف قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية وباعتبار اأنه 
�سيحتفظ براتبه االأ�سا�سي ، والقول بغري ذلك فيه خمالفة وا�سحة لن�ض املادة 
)72( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية والتى اأوجبت وقف كل ما 
كان يتقا�ساه املوظف املنقول من بدالت ومزايا عينية ونقدية ، وتقوم خمالفة 
هذا احلكم با�ستمرار �سرف تلك البدالت اأو بطريقة �سمنية باإ�سافة ما نق�ض 
يف  وبدالت  راتب  من  ي�ستحقه  ما  جمموع  عن  يتقا�ساه  كان  ما  جمموع  من 

وظيفته املنقول اإليها .

 ) فتوى رقم : و �ص ق / م و /95/400/7/22 م بتاريخ 1995/4/16 م (

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

فتاوى المادة رقم )72(

الفتوى الأوىل :

بتنظيم   )2007/62( رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من  الثانية  املادة  تن�ض 
التطبيقية  العلوم  كليات  �ساأن  يف  يعمل   «  : اأن  على  التطبيقية  العلوم  كليات 
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باأحكام هذا املر�سوم ، وي�سدر وزير التعليم العايل اللوائح والقرارات الالزمة 
لتنفيذه دون التقيد باأحكام قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية« .

الالئحة  :«تنظم  اأن  على  املر�سوم  ذات  من  الرابعة  املادة  وتن�ض 
التنفيذية ما ياأتي : 

............. ب- نظام الدرا�سة بالكليات وحقوق وواجبات اأع�ساء هيئة 
التدري�ض والعاملني بالكليات و�سائر ما يتعلق ب�سوؤونهم الوظيفية » . 

املرفقان  اجلدوالن  يحدد   «  : اأن  على  منه  اخلام�سة  املادة  وتن�ض 
و�ساغلي  التدري�ض  هيئة  الأع�ساء  ال�سنوية  والعالوات  والرواتب  الدرجات 

الوظائف امل�ساندة وغريهم من املوظفني بكليات العلوم التطبيقية » . 

وتن�ض املادة )1( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 2004/120 على اأن : » ت�سري اأحكام هذا القانون على املوظفني املدنيني 
توظفهم  �سوؤون  تنظم  الذين  املوظفني  عدا  فيما   ، للدولة  االإداري  باجلهاز 
مرا�سيم اأو قوانني اأو عقود خا�سة فيما ن�ست عليه هذه املرا�سيم اأو القوانني 

اأو العقود من اأحكام .......». 

املوظف  نقل  يجوز   «  : اأنه  على  القانون  ذات  من   )46( املادة  وتن�ض 
اأخرى  اإىل  ، وكذلك من جهة  للدولة  االإداري  باجلهاز  اأخرى  اإىل  من وحدة 
داخل الوحدة ، ومن وظيفة اإىل اأخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقاً لالأو�ساع 
وال�سروط التي حتددها الالئحة اإذا كان النقل ال يفوت عليه دوره يف الرتقية 

اأو كان بناء على طلبه » . 

املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )72( املادة  وتن�ض 
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على   - حالياً  بها  واملعمول   -  )84/52( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادرة 
اأو  لقوانني  اخلا�سعني  للدولة  االإداري  اجلهاز  موظفي  اأحد  نقل  اأنه:«عند 
التي تطبق قانون اخلدمة  اإحدى الوحدات  اإىل  مرا�سيم خا�سة منظمة لهم 

املدنية ، حتدد له الدرجة اأو الفئة املالية كما يلي : 

الدرجات  نظام  يختلف  وحدة  من  النقل  كان  اإذا   - ب   ........... اأ- 
والرواتب فيها عن نظام الدرجات والرواتب امللحق بالقانون امل�سار اإليه 
، حتدد للموظف املنقول الدرجة اأو الفئة املعادلة ملوؤهالته وخرباته اإذا 
التي يدخل يف ربطها  اأو تلك  اإليها،  املنقول  الوظيفة  كانت يف جمال 
وبدالتها ما كان يتقا�ساه من راتب اأ�سا�سي وبدالت قبل النقل اأيهما 

اأكرب .

واملاء  الكهرباء  الفقرة بدالت  اأحكام هذه  بالبدالت يف تطبيق  ويق�سد 
وال�سكن وال�سيارة والهاتف اأو ما يقابل االنتفاع بها على اأال يجاوز هذا املقابل 
احلد االأق�سى للبدل املقرر لكل منهما يف قانون اخلدمة املدنية وال يدخل يف 
حتديد الدرجة اأية بدالت اأخرى اأو اأية مزايا نقدية اأو عينية كان يح�سل عليها 

املوظف املنقول يف جهة عمله ال�سابقة » . 

ومفاد ما تقدم اأن امل�سرع مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم )2007/62( 
امل�سار اإليه ناط بوزير التعليم العايل اإ�سدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنظيم 
والئحته  املدنية  اخلدمة  قانون  باأحكام  التقيد  دون  التطبيقية  العلوم  كليات 
التنفيذية، واأحال اإىل الالئحة التنفيذية ب�ساأن تنظيم الدرا�سة بتلك الكليات 
وبيان حقوق وواجبات اأع�ساء هيئة التدري�ض والعاملني بها و�سائر ما يتعلق 
هيئة  الأع�ساء  املحددة  والرواتب  الدرجات  مراعاة  مع  الوظيفية  ب�سوؤونهم 
جلدويل  طبقاً  املوظفني  من  وغريهم  امل�ساندة  الوظائف  و�ساغلي  التدري�ض 
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الدرجات والرواتب املرفقني باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2007/62( امل�سار اإليه . 

ونظراً لعدم �سدور الالئحة التنفيذية لكليات العلوم التطبيقية ، وخلو 
الالئحة التنفيذية لكليات الرتبية - التي حلت حملها كليات العلوم التطبيقية 
- من اأي تنظيم الأو�ساع العاملني الوظيفية ، فاإن موؤدى تلك الن�سو�ض وجوب 
تطبيق قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية على العاملني بكليات العلوم 
التطبيقية فيما عدا جدويل الدرجات والرواتب املرفقني باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم )2007/62(، بح�سبان اأن ما جاء فيهما يعد حكماً خا�ساً مقدم يف التطبيق 
على نظريه من االأحكام الواردة يف قانون اخلدمة املدنية والذي يعد مبثابة 
ال�سريعة العامة يف جمال الوظيفة العامة ، وملا كان قانون اخلدمة املدنية قد 
اأجاز نقل املوظف من وحدة اإىل اأخرى باجلهاز االإداري للدولة ، وكذلك من 
جهة اإىل اأخرى داخل الوحدة )النقل املكاين( ، ومن وظيفة اإىل اأخرى )النقل 
النوعي( ، وا�ستلزم للنقل بنوعيه )املكاين والنوعي( اأن يكون اإىل وظيفة من 
املو�سوعي  النظام  ومقت�سيات  يتفق  مبا  منها  املنقول  الوظيفة  طبيعة  ذات 
املدنية  اخلدمة  قانون  اأحكام  حمور  يعد  الذي  العامة  الوظيفة  لتنظيم 
امل�سار اإليه وهو ما اأ�سارت اإليه فتوى وزارة ال�سوؤون القانونية رقم )و�ض ق/م 
و/2007/656/1/21م بتاريخ 11 ربيع الثاين 1428 هـ املوافق 29 اأبريل 2007م 
( ، واإذ حددت الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية يف املادة )72( منها 
املنقول من وحدة تخ�سع  املوظف  التي ي�سغلها  املالية  الدرجة  كيفية حتديد 
نظام  عن  فيها  والرواتب  الدرجات  نظام  ويختلف  خا�سة  ومرا�سيم  لقوانني 
الدرجات والرواتب امللحق بقانون اخلدمة املدنية ، وذلك وفق اأحد معيارين 
اأولهما اأن يتم النقل اإىل الدرجة اأو الفئة املعادلة ملوؤهالته وخرباته اإذا كانت يف 
جمال الوظيفة املنقول اإليها ، وثانيهما اأن يتم النقل اإىل الوظيفة التي يدخل 
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يف ربطها وبدالتها ما كان يتقا�ساه من راتب اأ�سا�سي وبدالت قبل النقل ، وملا 
الوظيفة  تنظيم  املو�سوعي يف  النظام  ومقت�سيات  يتعار�ض  االأول  املعيار  كان 
العامة والذي تدور حوله اأحكام قانون اخلدمة املدنية احلايل ومن ثم ي�سحى 
املعيار االأول من�سوخاً عماًل بحكم املادة الثانية من مواد اإ�سدار هذا القانون 
اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  باأحكام  العمل  با�ستمرار  تق�سي  التي 
املدنية امللغي ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم )84/52( فيما ال يتعار�ض مع 

اأحكامه . 

وتطبيقاً ملا تقدم ، ويف �سوء الثابت من االأوراق املعرو�سة فقد انتهى   
امل�ساندة  الوظائف  ورواتب  درجات  جدول  من  الثانية  الدرجة  اأن  اإىل  الراأي 
والوظائف االإدارية املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2007/62( بتنظيم كليات 
 / الفا�سل  يتقا�ساه  كان  ما  اإىل  االأقرب  هي  اإليه  امل�سار  التطبيقية  العلوم 

......................... من راتب اأ�سا�سي وبدالت. 

فتوى رقم ) و �ص ق/م و/2008/452/1/44م بتاريخ 2008/3/23م (

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

الفتوى الثانية :

املادة رقم » 35 » من قانون ال�سرطة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
اإىل وظيفة خارج جهاز  ال�سرطة  نقل رجل  ) ال يجوز  اأنه  على  تن�ض   90/35
ال�سرطة اإال مبوافقة املفت�ض العام ، وي�سغل رجل ال�سرطة املنقول الدرجة التي 

تنا�سب ما يتقا�ساه من رواتب وخم�س�سات ( .

وتن�ض املادة » 41 » من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى 
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رقم 80/8 على اأنه ) يجوز نقل املوظف من وحدة اإىل اأخرى باجلهاز االإداري 
الدولة وكذلك من جهة اإىل اأخرى داخل الوحدة ومن وظيفة اإىل اأخرى من 

ذات امل�ستوى ، وذلك كله بال�سروط واالأو�ساع التي حتددها الالئحة ( .

وتن�ض املادة » 72 » من الالئحة التنفيذية ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطانى 
رقم 84/52 على اأنه ) عند نقل اأحد موظفي اجلهاز االإداري للدولة اخلا�سعني 
لقوانني اأو مرا�سيم خا�سة منظمة لهم اإىل اإحدى الوحدات التي تطبق قانون 

اخلدمة املدنية، حتدد له الدرجة اأو الفئة املالية كما يلي : 

الدرجات  نظام  يختلف  النقل من وحدة  كان  اإذا   - ب   ............  - اأ 
والرواتب فيها عن نظام الدرجات والرواتب امللحق بالقانون امل�سار اإليه ، حتدد 
للموظف املنقول الدرجة اأو الفئة املعادلة ملوؤهالته وخرباته اإذا كانت يف جمال 
الوظيفة املنقول اإليها ، اأو تلك التي يدخل يف ربطها وبدالتها ما كان يتقا�ساه 

من راتب اأ�سا�سي وبدالت قبل النقل اأيهما اأكرب .

 ويق�سد بالبدالت يف تطبيق اأحكام هذه الفقرة بدالت الكهرباء واملاء 
وال�سكن وال�سيارة والهاتف اأو ما يقابل االنتفاع بها ،على اأال يجاوز هذا املقابل 
احلد االأق�سى للبدل املقرر لكل منها يف قانون اخلدمة املدنية وال يدخل يف 
اأو عينية كان يح�سل عليها املوظف  اأو مزايا نقدية  اأية بدالت اأخرى  حتديد 

املنقول يف 

جهة عمله ال�سابقة ( . 

» منه   35 « املادة  اأوجب مبدلول ن�ض  ال�سرطة  اأن قانون  ومفاد ذلك 
اأن تتنا�سب الدرجة التي ينقل اإليها رجل ال�سرطة مع ما يتقا�ساه من رواتب 
وخم�س�سات ، وجاءت املادة » 72 » من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية 
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مبينة اأو�ساع النقل الذى اأجازته املادة »41 » من هذا القانون ، حيث ت�سمنت 
الفقرة » ي » من املادة » 72 » امل�سار اإليها كيفية حتديد الدرجة للمنقول من 
والرواتب  الدرجات  نظام  عن  والرواتب  الدرجات  نظام  فيها  يختلف  وحدة 
االعتداد  اأحدهما-   ، اأ�سا�سني  باأحد  وذلك   ، املدنية  اخلدمة  بقانون  امللحق 
، وثانيهما-  اإليها  املنقول  باملوؤهالت واخلربات متى كانت يف جمال الوظيفة 
متعلق باجلانب املايل بحيث يوؤخذ يف االعتبار ما يتقا�ساه املوظف من راتب 
اأ�سا�سي وبدالت بجهة عمله االأوىل ومدى دخوله يف ربط وبدالت اإحدى درجات 
واملاء  الكهرباء  بدالت  على  اإليها  امل�سار  البدالت  اقت�سار  مع   ، القانون  ذلك 
وال�سكن وال�سيارة والهاتف اأو ما يقابل االنتفاع بها بحيث ال يجاوز هذا املقابل 
دون  وذلك   ، املدنية  قانون اخلدمة  لكل منها يف  املقرر  للبدل  االأق�سى  احلد 
اعتداد باأية بدالت اأو مزايا اأخرى نقدية اأو عينية كان يح�سل عليها املوظف 
يف جهة عمله االأوىل ، واأنه اإذا كان هذان االأ�سا�سني يوؤخذ باأحدهما فيما يتعلق 
بتحديد درجة املنقول اإال اأن �سريح الن�ض يوجب االأخذ باأكرثهما فائدة حيث 
جهر الن�ض بالنقل اإىل اأكرب الدرجتني ، اإما املعادلة ملوؤهالت املنقول وخرباته 
واإما التي يدخل يف ربطها وبدالتها ما كان يتقا�ساه من راتب اأ�سا�سي وبدالت . 

يعاملون  من  بني  التمايز  من  انطالقا  امل�سرع  اأن  ذلك  ومقت�سى 
بقوانني اأو مرا�سيم خا�سة منظمة ل�سوؤونهم الوظيفة وما ي�ست�سحب ذلك من 
تباين يف الدرجات وامليزات ، واأولئك الذين يخ�سعون لقانون اخلدمة املدنية 
، اإذ يكون يف الغالب االأعم ربط درجات الفئة االأوىل مميزاً عن ربط مثيالتها 
بالقانون املنوه به ، ومن ثم يكون الوعاء الذى ي�ستمد منه الراتب االأ�سا�سي 
بقانون اخلدمة   « املالية  الدرجة   « مالياً  املمثل خم�س�ساً  الوعاء  متميزا عن 
التمايز عند نقل  النيل من هذا  ا�ستهدف عدم  املدنية - انطالقا من ذلك - 
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اأي من اأفراد الفئة االأوىل اإىل جهة تخ�سع يف درجاتها ورواتبها الأحكام هذا 
القانون ، ومن ثم جاءت �سراحة الن�ض باأن ينقل اإىل الدرجة االأكرب وفق ما 

اأنف ذكره . 

ا�ستبعاد  يلزم  املعرو�سة  تقدم على احلالة  ما  بتطبيق  اإنه  ومن حيث 
اآنفا بح�سبانه يوؤدى اإىل و�سعه على درجة اأقل من  اإليه  االأ�سا�ض االأول امل�سار 
تلك التي يوؤدى اإليها االأخذ باالأ�سا�ض االآخر ، حيث يوؤدى االأول اإىل اأن يكون 
النقل على الدرجة الثانية من احللقة الثانية ، بينما يوؤدى الثاين اإىل اأن يكون 
النقل على اإحدى الدرجات ال�ساد�سة اأو اخلام�سة اأو الرابعة من احللقة االأوىل 
، وعليه وملا كان هذا االأ�سا�ض املتمثل يف االأخذ باجلانب املايل يرتكز على مدى 
املحددة  اأ�سا�سي وبدالت من تلك  راتب  ال�سرطة من  دخول ما يتقا�ساه رجل 
بالفقرة االأخرية من البند » ب » م املادة » 72 » ال�سالفة الذكر ، يف ربط وبدالت 
ومدى  الدرجات  هذه  من  كل  ربط  االعتبار  يف  و�سعا  الدرجات  هذه  اإحدى 
ا�ستيعابه للراتب االأ�سا�سي الذى يتقا�ساه ، اإذ اأنه ولئن كان امل�سرع عول على 
مماثل  وعاء  يناظره  وعاء  منهما  لكل  اأن  اإال  معا  والبدالت  االأ�سا�سي  الراتب 
طبيعة بقانون اخلدمة املدنية ، مما ي�ستوجب عدم غ�ض الطرف عن كل منهما 
الراتب  باإجمايل  مرتبطة  واأنها  البد  النتيجة  كانت  واإن  املقارنة  اإجراء  عند 

امل�سار اإليه والبدالت واإجمايل ربط الدرجة وبدالتها . 

املعرو�سة  احلالة  هذه  مثل  حدوث  عند  يقت�سى  االأمر  كان  وملا 
اال�ستهداء مبا ميكن من الو�سول اإىل اأكرث الدرجات ات�ساقا وتنا�سبا اأو قربا 
االأ�سا�ض  اأن  طاملا   - العام  للكادر  مغاير  كادر  من  نقله  عند  الوظيفي  للو�سع 
اإىل نتيجة حمددة بتحديد درجة معينة  الذى و�سعه الن�ض بذاته غري موؤد 
- واإنه مما ميكن اال�ستهداء به - وفق ما هو م�ستقر عليه - متو�سط الربط ، 
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ومقدار العالوة الدورية املطلوبة الإمكان الرتقية ، واملزايا الوظيفية االأخرى 
، واإن مناط االعتداد باأى من هذه االأوجه هو اأال يرتتب على تطبيقه اإحلاق 
اأعلى  �سرر بالعامل نتيجة لنقله واأال يوؤدى اإىل ترقيته بح�سوله على درجة 
مما هو م�ستحق له فعال ، االأمر الذي يعنى يف �سوء ذلك جميعه اأن تر�سيح 
اإعمال اأحد هذه الوجوه - اأو غريها - يف حالة معينة دون االأخرى اإمنا يرتبط 
بهدف امل�سرع من النقل و�سوابطه العامة . وبالبناء على ذلك ، وملا كان تطبيق 
االأ�سا�ض املايل الوارد بالن�ض االآنف ذكره ي�ستلزم عند تبيان مدى دخول الراتب 
املراد  الدرجة  ربط وبدالت  باملعرو�سة حالته يف  والبدالت اخلا�سة  االأ�سا�سي 
�سبيل يف جمال  لي�ض هناك من  اإذ  الربط  يوؤخذ متو�سط هذا  نقله عليها،اأن 
املتو�سط  هذا  على  ذكر  ما  اإجمايل  بيان  عند  التعويل  �سوى  للن�ض  التطبيق 
طاملا اأن الربط لي�ض ربطا ثابتا واإمنا هو ذو بداية ونهاية ، وي�ساف اإىل هذا 
املتو�سط البدالت الثابتة املقررة للدرجة ومتو�سط بدل النقل بن�سبته املئوية 
وهى 15% من متو�سط الرابط امل�سار اإليه ، وعليه يكون ح�ساب ربط كل درجة 

من الدرجات امل�سار اإليها وبدالتها على النحو التايل :
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متو�سط 
الرابط +

اإجماىل بدالت 

الكهرباء واملياه وال�سكن  
متو�سط بدل النقل 

 الدرجة ال�ساد�سة من1
295+           66  =803 رياال442+ احللقة االأوىل

 الدرجة اخلام�سة من2
 295+             72  = 478845+ احللقة االأوىل

رياال

 الدرجة الرابعة من3
389+             77  =980 رياال514+ احللقة االأوىل

   وملا كان اإجمايل راتب املعرو�سة حالته االأ�سا�سي وبدالته ) الكهرباء واملياه 
وال�سكن والنقل ( = 465 + 185 = 650 رياال ، وملا كان راتبه امل�سار اإليه اإمنا هو 
م�ستمد من وعاء متمثل يف درجته املالية والتى ال ميكن اأن ينف�سم عرى هذا 
الراتب عن وعائه ، خا�سة واأن الغاية من التنظيم الذى اأورده امل�سرع يف �ساأن 
حتديد الدرجة التي ينقل اإليها املوظف املعامل بكادر خمتلف عن الكادر العام 
هي الو�سول اإىل اأكرث درجات هذا الكادر تنا�سبا اأو قربا للو�سع الوظيفي لهذا 
املوظف ، ومن ثم يكون لزاما اإجراء مقارنة بني ربط درجته وربط الدرجات 
ال  ثابتا  معيارا  وملتزما  �سحيحا  التحديد  يكون  حتى  اإليها  امل�سار  الثالث 
حيث  من  ملركزه  معادل  غري  مركزاً  اكت�سابه  اأو  باملوظف  االإ�سرار  اإىل  يوؤدى 
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الدرجة - كما �سلف ذكره - وعليه وملا كانت بداية ربط درجة املذكور 449 رياال 
ونهايته 505 ، فاإن متو�سطه يكون 477 رياال ، ومبقارنته باملتو�سطات ال�سالفة 
الذكر يكون اأكرث تنا�سبا مع متو�سط ربط الدرجة اخلام�سة امل�سار اإليها اإذ بلغ 
متو�سطها 478 رياال ، ومن ثم تكون هذه الدرجة هي اأكرث الدرجات املتنا�سبة 
على حتديد  لن يرتتب  واأنه  حالته خا�سة  للمعرو�سة  الوظيفي  الو�سع  مع 
هذه الدرجة له جتميد حالته املالية حيث مينح قدرا من العالوات حتى ي�سل 
اإىل نهاية ربطها وهو 455 ريااًل ، اإذ اأن ذلك من االأمور التي يجب و�سعها يف 
احل�سبان عند حتديد الدرجة للمنقول ، كما اأنه بذلك ال يكون قد منح درجة 

مالية اأعلى من امل�ستحقة فعال . 

لذلك انتهى الراأي اإىل اأن الدرجة التي ي�ستحقها املعرو�سة حالته عند 
نقله من �سرطة عمان ال�سلطانية اإىل وزارة العدل هي الدرجة اخلام�سة من 

احللقة االأوىل من حلقات قانون اخلدمة املدنية . 

فتوى رقم ) و �ص ق / م و / 2002/995/1/21م بتاريخ 2002/6/29م (

و في ذات المعنى )فتوى وزارة ال�سوؤون القانونية رقم و �ص ق/م 

و/2008/452/1/44م بتاريخ 2008/3/23م، ورقم و �ص ق/م 

و/2010/935/1/21م بتاريخ 18 مايو 2010م(

و فتوى رقم : )و �ص ق / م و/7 / 1 / 1092 /2010م( بتاريخ 2010/6/21
---------------------
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الفتوى الثالثة :

بتنظيم   )2007/62( رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من  الثانية  املادة  تن�ض 
التطبيقية  العلوم  كليات  �ساأن  يف  يعمل   «  : اأن  على  التطبيقية  العلوم  كليات 
باأحكام هذا املر�سوم ، وي�سدر وزير التعليم العايل اللوائح والقرارات الالزمة 

لتنفيذه دون التقيد باأحكام قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية« .

الالئحة  :«تنظم  اأن  على  املر�سوم  ذات  من  الرابعة  املادة  وتن�ض 
التنفيذية ما ياأتي : 

............. ب- نظام الدرا�سة بالكليات وحقوق وواجبات اأع�ساء هيئة 
التدري�ض والعاملني بالكليات و�سائر ما يتعلق ب�سوؤونهم الوظيفية « . 

املرفقان  اجلدوالن  يحدد   «  : اأن  على  منه  اخلام�سة  املادة  وتن�ض 
و�ساغلي  التدري�ض  هيئة  الأع�ساء  ال�سنوية  والعالوات  والرواتب  الدرجات 

الوظائف امل�ساندة وغريهم من املوظفني بكليات العلوم التطبيقية » . 

وتن�ض املادة )1( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 2004/120 على اأن : » ت�سري اأحكام هذا القانون على املوظفني املدنيني 
توظفهم  �سوؤون  تنظم  الذين  املوظفني  عدا  فيما   ، للدولة  االإداري  باجلهاز 
مرا�سيم اأو قوانني اأو عقود خا�سة فيما ن�ست عليه هذه املرا�سيم اأو القوانني 

اأو العقود من اأحكام .......». 

املوظف  نقل  يجوز   «  : اأنه  على  القانون  ذات  من   )46( املادة  وتن�ض 
اأخرى  اإىل  ، وكذلك من جهة  للدولة  االإداري  باجلهاز  اأخرى  اإىل  من وحدة 
داخل الوحدة ، ومن وظيفة اإىل اأخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقاً لالأو�ساع 
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وال�سروط التي حتددها الالئحة اإذا كان النقل ال يفوت عليه دوره يف الرتقية 
اأو كان بناء على طلبه » . 

املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )72( املادة  وتن�ض 
على   - حالياً  بها  واملعمول   -  )84/52( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادرة 
اأو  لقوانني  اخلا�سعني  للدولة  االإداري  اجلهاز  موظفي  اأحد  نقل  اأنه:«عند 
التي تطبق قانون اخلدمة  اإحدى الوحدات  اإىل  مرا�سيم خا�سة منظمة لهم 

املدنية ، حتدد له الدرجة اأو الفئة املالية كما يلي : 

الدرجات  نظام  يختلف  وحدة  من  النقل  كان  اإذا   - ب   ........... اأ- 
والرواتب فيها عن نظام الدرجات والرواتب امللحق بالقانون امل�سار اإليه 
، حتدد للموظف املنقول الدرجة اأو الفئة املعادلة ملوؤهالته وخرباته اإذا 
التي يدخل يف ربطها  اأو تلك  اإليها،  املنقول  الوظيفة  كانت يف جمال 
وبدالتها ما كان يتقا�ساه من راتب اأ�سا�سي وبدالت قبل النقل اأيهما 

اأكرب .

واملاء  الكهرباء  الفقرة بدالت  اأحكام هذه  بالبدالت يف تطبيق  ويق�سد 
وال�سكن وال�سيارة والهاتف اأو ما يقابل االنتفاع بها على اأال يجاوز هذا املقابل 
احلد االأق�سى للبدل املقرر لكل منهما يف قانون اخلدمة املدنية وال يدخل يف 
حتديد الدرجة اأية بدالت اأخرى اأو اأية مزايا نقدية اأو عينية كان يح�سل عليها 

املوظف املنقول يف جهة عمله ال�سابقة« . 

ومفاد ما تقدم اأن امل�سرع مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم )2007/62( 
امل�سار اإليه ناط بوزير التعليم العايل اإ�سدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنظيم 
والئحته  املدنية  اخلدمة  قانون  باأحكام  التقيد  دون  التطبيقية  العلوم  كليات 
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التنفيذية، واأحال اإىل الالئحة التنفيذية ب�ساأن تنظيم الدرا�سة بتلك الكليات 
وبيان حقوق وواجبات اأع�ساء هيئة التدري�ض والعاملني بها و�سائر ما يتعلق 
هيئة  الأع�ساء  املحددة  والرواتب  الدرجات  مراعاة  مع  الوظيفية  ب�سوؤونهم 
جلدويل  طبقاً  املوظفني  من  وغريهم  امل�ساندة  الوظائف  و�ساغلي  التدري�ض 
الدرجات والرواتب املرفقني باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2007/62( امل�سار اإليه . 

ونظراً لعدم �سدور الالئحة التنفيذية لكليات العلوم التطبيقية ، وخلو 
الالئحة التنفيذية لكليات الرتبية - التي حلت حملها كليات العلوم التطبيقية 
- من اأي تنظيم الأو�ساع العاملني الوظيفية ، فاإن موؤدى تلك الن�سو�ض وجوب 
تطبيق قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية على العاملني بكليات العلوم 
التطبيقية فيما عدا جدويل الدرجات والرواتب املرفقني باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم )2007/62(، بح�سبان اأن ما جاء فيهما يعد حكماً خا�ساً مقدم يف التطبيق 
على نظريه من االأحكام الواردة يف قانون اخلدمة املدنية والذي يعد مبثابة 
ال�سريعة العامة يف جمال الوظيفة العامة ، وملا كان قانون اخلدمة املدنية قد 
اأجاز نقل املوظف من وحدة اإىل اأخرى باجلهاز االإداري للدولة ، وكذلك من 
جهة اإىل اأخرى داخل الوحدة )النقل املكاين( ، ومن وظيفة اإىل اأخرى )النقل 
النوعي( ، وا�ستلزم للنقل بنوعيه )املكاين والنوعي( اأن يكون اإىل وظيفة من 
املو�سوعي  النظام  ومقت�سيات  يتفق  مبا  منها  املنقول  الوظيفة  طبيعة  ذات 
املدنية  اخلدمة  قانون  اأحكام  حمور  يعد  الذي  العامة  الوظيفة  لتنظيم 
امل�سار اإليه وهو ما اأ�سارت اإليه فتوى وزارة ال�سوؤون القانونية رقم )و�ض ق/م 
و/2007/656/1/21م بتاريخ 11 ربيع الثاين 1428 هـ املوافق 29 اأبريل 2007م 
( ، واإذ حددت الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية يف املادة )72( منها 
املنقول من وحدة تخ�سع  املوظف  التي ي�سغلها  املالية  الدرجة  كيفية حتديد 
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نظام  عن  فيها  والرواتب  الدرجات  نظام  ويختلف  خا�سة  ومرا�سيم  لقوانني 
الدرجات والرواتب امللحق بقانون اخلدمة املدنية ، وذلك وفق اأحد معيارين 
اأولهما اأن يتم النقل اإىل الدرجة اأو الفئة املعادلة ملوؤهالته وخرباته اإذا كانت يف 
جمال الوظيفة املنقول اإليها ، وثانيهما اأن يتم النقل اإىل الوظيفة التي يدخل 
يف ربطها وبدالتها ما كان يتقا�ساه من راتب اأ�سا�سي وبدالت قبل النقل ، وملا 
الوظيفة  تنظيم  املو�سوعي يف  النظام  ومقت�سيات  يتعار�ض  االأول  املعيار  كان 
العامة والذي تدور حوله اأحكام قانون اخلدمة املدنية احلايل ومن ثم ي�سحى 
املعيار االأول من�سوخاً عماًل بحكم املادة الثانية من مواد اإ�سدار هذا القانون 
اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  باأحكام  العمل  با�ستمرار  تق�سي  التي 
املدنية امللغي ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم )84/52( فيما ال يتعار�ض مع 

اأحكامه . 

وتطبيقاً ملا تقدم ، ويف �سوء الثابت من االأوراق املعرو�سة فقد انتهى   
امل�ساندة  الوظائف  ورواتب  درجات  جدول  من  الثانية  الدرجة  اأن  اإىل  الراأي 
بتنظيم   )2007/62( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  املرفق  االإدارية  والوظائف 
كليات العلوم التطبيقية امل�سار اإليه هي االأقرب اإىل ما كان يتقا�ساه الفا�سل 

/................... من راتب اأ�سا�سي وبدالت. 

فتوى رقم ) و �ص ق/م و/2008/452/1/44م بتاريخ 2008/3/23م (

---------------------
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فتاوى المادة رقم )72/ب(

الفتوى الأوىل :

 )90/35( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سرطة  قانون  اأن  نفيد 
اإىل وظيفة خارج  ال�سرطة  » ال يجوز نقل رجل  اأنه  املادة )35( على  ين�ض يف 
جهاز ال�سركة اإال مبوافقة املفت�ض العام . وي�سغل رجل ال�سرطة املنقول الدرجة 
التي تتنا�سب مع ما يتقا�ساه من رواتب وخم�س�سات »  وتن�ض املادة )72( من 
بالقرار رقم 89/22  بعد تعديلها  املدنية  لقانون اخلدمة  التنفيذية  الالئحة 
اأنه » عند نقل اأحد موظفي اجلهاز االإداري للدولة اخلا�سعني لقوانني  على 
اأو مرا�سيم خا�سة منظمة لهم اإىل اإحدى الوحدات التي تطبق قانون اخلدمة 
املدنية حتدد له الدرجة اأو الفئة املالية كما يلي : اأ - ...... ب - اإذا كان النقل 
من وحدة يختلف نظام الدرجات والرواتب فيها عن نظام الدرجات والرواتب 
املعادلة  الفئة  اأو  الدرجة  املنقول  للموظف  اإليه حتدد  امل�سار  بالقانون  امللحق 
ملوؤهالته وخرباته اإذا كانت يف جمال الوظيفة املنقول اإليها حتدد للموظف  اأو 
تلك التي يدخل يف ربطها وبدالتها ما كان يتقا�ساه من راتب اأ�سا�سي وبدالت 

قبل النقل اأيهما اأكرب . ويق�سد بالبدالت ..... الخ ».

وبتطبيق هذه االأحكام على احلالة املعرو�سة يبني اأن الفا�سل املذكور 
ترك اخلدمة ب�سبب نقل خدماته اإىل وزارة الداخلية اعتبارا من 1991/11/1 
بعد موافقة املفت�ض العام على ذلك ، وبهذه املثابة فالقرار رقم 92/26 يكون 
يف حقيقته قراراً بالنقل ولي�ض تعيينا جديدا يف تطبيق اأحكام قانون اخلدمة 
املدنية والئحته التنفيذية ، وبالتاىل يكون حتديد الدرجة اأو الفئة املالية التي 
ت�ستحق له قانونا طبقا حلكم املادة )72/ب( �سالفة الذكر ولي�ض طبقا لقواعد 
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التعيني الأول مرة ، وال يقدح يف م�سروعية هذا القرار اأنه يعمل به اعتبارا من 
1991/11/1 ، ذلك اأن املادة )73( من الالئحة التنفيذية تن�ض على اأن ال�سلطة 
الدرجات  موظفي  غري  اإىل  بالن�سبة  النقل  تاريخ  حتدد  بالتعيني  املخت�سة 
االأوىل من احللقة الثانية فما دون ويتفق التاريخ امل�سار اإليه مع تاريخ موافقة 
بوزارة  بالعمل  املذكور  الفا�سل  قيام  ومع  النقل،  على  لل�سرطة  العام  املفت�ض 
والقاعدة   ،  1991/11/1 من  اعتبار  م�ستحقاته  �سرف  اأنه  بدليل  الداخلية 
املادة )75( من  العمل طبقا حلكم  ت�سلم  تاريخ  اإال من  ي�ستحق  الراتب ال  اأن 
الالئحة التي تن�ض على اأنه  » ي�ستحق املوظف املنقول راتبه من اجلهة املنقول 
اإليها اعتبارا من تاريخ ا�ستالمه العمل بها »  كذلك ال يوؤثر يف �سحة القرار 
تعديل  على  واالقت�ساد  املالية  وزارة  ملوافقة  تاريخ الحق  �سدر يف  اأنه  املذكور 
 )1/5( الدرجة  من  وظيفة  اإن�ساء  على  املوافقة  الأن  بالوزارة  الدرجات  بع�ض 

ا�ستملت على متويلها فيكون النقل �سحيحا وال غبار عليه .

نقل  حقيقته  يف  هو   )92/26( رقم  القرار  اأن  اإىل  �سبق  مما  ونخل�ض 
الداخلية  وزارة  اإىل  ال�سلطانية  عمان  �سرطة  من   ..... الفا�سل  خلدمات 
فيخ�سع تقدير الدرجة والراتب الذي ي�ستحقهما قانونا حلكم املادة )72/ب( 
قواعد  �ساأنه  يف  ت�سرى  وال   ، املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من 

التعيني الأول مرة وفق قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية .

) فتوى رقم �ص ق /ت/93/590/7/22 في 1993/5/18 م( 

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

اإن املادة )40( من قانون اخلدمة املدنية تق�سى باأنه يجوز نقل املوظف 
من وحدة اإىل اأخرى باجلهاز االإداري للدولة وكذلك من جهة اإىل اأخرى داخل 
الوحدة من وظيفة اإىل اأخرى من ذات امل�ستوى وذلك كله بال�سروط واالأو�ساع 

التي حتددها الالئحة .

وقد جاءت املادة ) 70 ( من الالئحة التنفيذية بالقاعدة العامة التي 
يتم النقل على اأ�سا�سها فن�ست على اأن يتم نقل املوظف من وحدة اإىل اأخرى 

باجلهاز االإداري للدولة بذات درجته وراتبه .

وال يثري حتديد درجة املوظف املنقول يف الوحدة التي نقل اإليها اأية 
يكون  اإذ  املدنية  اخلدمة  قانون  تطبقان  وحدتني  بني  النقل  كان  اإذا  �سعوبة 
النقل بذات درجته يف الوحدة املنقول منها ،غري اأن ال�سعوبة قد تثور عندما 
يكون النقل من وحدة يخ�سع موظفوها لنظام خا�ض اإىل وحدة تطبق قانون 
اخلدمة املدنية ، اإذ قد يختلف نظام الدرجات اأو م�سمياتها يف تلك الوحدة عما 
ت�سمنه ذلك القانون وهو ما يدعو اإىل وجود معيار ثابت تتحدد على اأ�سا�سه 

الدرجة التي ينقل اإليها املوظف .

املعيار  هذا  بو�سع  التنفيذية  الالئحة  من  72/ب  املادة  تكفلت  وقد 
الدرجات والرواتب  النقل من وحدة يختلف نظام  اإذا كان  باأنه  عندما ق�ست 
فيها عن نظام الدرجات والرواتب امللحق بالقانون امل�سار اإليه حتدد للموظف 
املنقول الدرجة اأو الفئة املعادلة ملوؤهالته وخرباته اإذا كانت يف جمال الوظيفة 
املنقول اإليها اأو تلك التي يدخل يف ربطها وبدالتها ما كان يتقا�ساه من راتب 

اأ�سا�سي وبدالت قبل النقل اأيهما اأكرب .
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ويق�سد بالبدالت يف تطبيق اأحكام هذه الفقرة بدالت الكهرباء واملاء 
وال�سكن وال�سيارة والهاتف اأو ما يقابل االنتفاع بها على اأال يجاوز هذا املقابل 
احلد االأق�سى املقرر لكل منها يف قانون اخلدمة املدنية وال يدخل يف حتديد 
الدرجة اأية بدالت اأخرى اأو اأية مزايا نقدية اأو عينية كان يح�سل عليها املوظف 

املنقول يف جهة عمله ال�سابقة .

وجاءت املادة )72( من الالئحة التنفيذية بفقرة اأخرية مفادها اأنه يف 
جميع احلاالت مينح املوظف املنقول البدالت املقررة للدرجة الوظيفية املنقول 
التنفيذية ويوقف  املدنية والئحته  ملا هو مقرر يف قانون اخلدمة  اإليها وفقا 
من تاريخ النقل �سرف ماعدا ذلك من بدالت كما توقف جميع املزايا العينية 

والنقدية التي كانت متنح للموظف املنقول يف الوحدة املنقول منها .

والبادي مما تقدم ما ياأتي

1- اأن ن�ض املادة )72( يتعلق فقط بتحديد وتعيني الدرجة التي ينقل 
اإليها املوظف املنقول من وحدة ال تطبق قانون اخلدمة املدنية ، وال يتعدى 
يتقا�ساه  الذى  الراتب  حتديد  يف  لها  �ساأن  فال  النطاق  هذا  املادة  هذه  حكم 

املوظف يف الوحدة املنقول اإليها .

2 - اأن الراتب امل�سار اإليه قد حددته املادة )70( من الالئحة التنفيذية 
�سابقة البيان عندما ن�ست على اأن )) يكون نقل املوظف بذات راتبه (( واملق�سود 
بالراتب هو الراتب االأ�سا�سي الذى كان يتقا�ساه ويدخل فيه العالوات الدورية 
واال�ستثنائية ، وبالتاىل ال ي�سمل هذا الراتب البدالت التي كانت مقررة له يف 

وحدة عملة ال�سابقة اأو اأي جزء من هذه البدالت .

من  عن�سرا  كانت  واإن  للموظف  ت�سرف  كانت  التي  البدالت  اأن   -3
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عنا�سر حتديد الدرجة التي ينقل اإليها اإال اأنه يرد على ذلك : 

اأ - اأن تلك البدالت باعتبارها كذلك هي بدالت الكهرباء واملاء وال�سكن 
 - املادة 72/ب  الوارد يف  بالقيد   - بها  اأو ما يقابل االنتفاع  وال�سيارة والهاتف 
اأو ميزة عينية كان يح�سل عليها املوظف  اأي بدل  وفيما عد ذلك فال يدخل 

املنقول كعن�سر يف حتديد درجته يف الوحدة املنقول اإليها .

ب - اإذا حددت درجة املوظف املنقول على النحو امل�سار اإليه اأوقف من 
تاريخ نقله ما كان ي�سرف له من بدالت ومزايا عينية ونقدية يف وحدة عمله 
ال�سابقة ،  ومنح البدالت املقررة لدرجته ووظيفته وفقاً الأحكام قانون اخلدمة 

املدنية والئحته التنفيذية .

 )72( للمادة  ال�سليم  القانوين  التطبيق  يكون  تقدم  ما  على  وبالبناء 
من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية - اعتباراً من 11 اأكتوبر 1989 
تاريخ العمل بقرار جمل�ض اخلدمة املدنية رقم 89/22 بتعديل هذه املادة - على 

النحو االآتى :

نقله  به عند  اأن يحتفظ  االأ�سا�سي هو ما يجب  املوظف  راتب  اأن   -  1
حتى ولو زاد هذا الراتب على بداية ربط الدرجة التي نقل اإليها والتى حددت 

على نحو ما �سلف بيانه .

2- اأن البدالت التي ت�سرف للموظف املنقول هي تلك املقررة يف قانون 
اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية فال ي�ست�سحب عند نقله ما كان مقرراً له 

من بدالت ومزايا عينية اأو نقدية يف وظيفته ال�سابقة .

3- اأنه ال يجوز زيادة الراتب االأ�سا�سي للموظف املنقول باأية حال من 
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االأحوال حتى ولو زاد جمموع ما كان يتقا�ساه من راتب وبدالت على ما هو 
مقرر لوظيفته اجلديدة حم�سوباً على الوجه ال�سابق، ويتاأتى ذلك عند زيادة 
بدالته على مثيلتها يف قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية وباعتبار اأنه 
�سيحتفظ براتبه االأ�سا�سي ، والقول بغري ذلك فيه خمالفة وا�سحة لن�ض املادة 
)72( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية والتى اأوجبت وقف كل ما 
كان يتقا�ساه املوظف املنقول من بدالت ومزايا عينية ونقدية ، وتقوم خمالفة 
هذا احلكم با�ستمرار �سرف تلك البدالت اأو بطريقة �سمنية باإ�سافة ما نق�ض 
يف  وبدالت  راتب  من  ي�ستحقه  ما  جمموع  عن  يتقا�ساه  كان  ما  جمموع  من 

وظيفته املنقول اإليها .

 ) فتوى رقم : و �ص ق / م و /95/400/7/22 م بتاريخ 1995/4/16 م (

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

فتاوى المادة رقم )80(

بقرار  يكون  اإذ  منهما  كل  بها  يتم  التي  االأداة  فى  احتدا  واإن  واالإعارة  الندب 
من ال�سلطة املخت�سة بالتعيني اإال اأنهما يختلفان من حيث اجلهة التي ي�سرح 
للموظف بالعمل بها وفى االآثار املالية املرتتبة على كل منهما ، فندب املوظف 
يكون للقيام موؤقتا بعمل وظيفة اأخرى فى ذات اجلهة  ، اأو فى جهة حكومية 
اأخرى ، وي�ستمر �سرف راتبه وجميع م�ستحقاته من اجلهة املنتدب منها ، اأما 
املادة )43( من قانون اخلدمة املدنية  اإعارة املوظف فتكون على ما ق�ست به 
واملادة )80( من الئحته التنفيذية اإىل املوؤ�س�سات اأو ال�سركات التي ت�ساهم فيها 
احلكومة بن�سبة ال تقل عن 25 % ، كما تكون االإعارة اإىل احلكومات والهيئات 
العربية واالأجنبية ، ويكون راتب املوظف املعار وجميع م�ستحقاته على اجلهة 
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يقرها  التي  احلاالت  فى  احلكومة  من  راتبا  املعار  منح  ويجوز   ، امل�ستعرية  
جمل�ض اخلدمة املدنية . 

وملا كان الثابت اأن املوظف املعرو�سة حالته ي�سغل من�سبه كرئي�ض بعثة جمل�ض 
بطريق  بروك�سل  فى  االأوربية  املفو�سية  لدى  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
تتحمل  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�ض  العامة  االأمانة  فاإن  ؛  االإعارة 
قرار  وقانونية  �سالمة  الراأي فى  كان  اأيا  اأنه  ذلك   ، املالية  جميع م�ستحقاته 
اإعارته ؛ وقد �سدر من وزارة اخلارجية - العتبارات تتعلق بامل�سلحة العامة 
لل�سلطنة - فاإن واقع االأمر وحقيقته اأن املذكور ي�سغل من�سبه بطريق االإعارة 
بق�سد  جاء  اخلارجية  وزارة  اإىل  انتدابه  واأن   ، عمان  �سلطنة  حكومة  من 
لي�سغل  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�ض  العامة  باالأمانة  للعمل  اإعارته 
فى  الوزارة  لهذه  املوجه  اخلارجية  وزارة  بكتاب  جاء  ما  على  املن�سب  ذلك 
1999/4/25 ، مما ي�ستتبع تطبيق اأحكام االإعارة على حالته وما تفر�سه هذه 
امل�ستحقات  بجميع  املعرية  اجلهة  ولي�ست  امل�ستعرية  اجلهة  بتحمل  االأحكام 

املالية للموظف املعار.

وال حجة ملا ذهبت اإليه وزارة اخلدمة املدنية با�ستمرار �سرف م�ستحقاته املالية 
ا�ستمرار  على  وتاأ�سي�سا   ، الندب  اأحكام  اإىل  ا�ستنادا  االأ�سلية  عمله  جهة  من 
العالقة الوظيفية مع وزارة البلديات االإقليمية والبيئة ، اإذ اأن ذلك مردود مبا 
اأكدته وزارة اخلارجية املوقرة من اأن ندبه كان بق�سد اإعارته لالأمانة العامة 
ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية ، ف�سال عن اأن عالقة املوظف املعار ال 
تنف�سم كذلك بجهة عمله االأ�سلية بل تظل م�ستمرة ، ويعترب من موظفيها 
ويعود اإىل وظيفته االأ�سلية فيما بعد انتهاء اإعارته ،  كذلك فاإن قواعد الندب 
اخلارجية  بوزارة  عمله  با�ستمرار  اإال  حالته  املعرو�سة  املوظف  على  تطبق  ال 
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عليه  تطبيقها  ويقف  عنه  القواعد  هذه  وتنح�سر   ، بها  للعمل  انتدب  الذى 
مبجرد اإعارته لي�سغل املن�سب الذى ي�سغله حاليا ليبداأ تطبيق اأحكام االإعارة 

عليه مبا تفر�سه من حتمل اجلهة امل�ستعرية بجميع م�ستحقاته املالية.

املعرو�سة حالته لي�سغل  املوظف  اإعارة  اأنه وقد ثبتت  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
لدى  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  بعثة  راأ�ض  على  احلايل  من�سبه 
املفو�سية االأوروبية فى بروك�سل فاإنه ال ي�ستحق خم�س�ساته املالية من وزارة 
البلديات االإقليمية والبيئة وتتحمل اجلهة التي اأعري اإليها بجميع م�ستحقاته 

املالية )*( .

) فتوى رقم و �ص ق / م و / 10 / 1 / 587 / 99 فى 1999/5/8م(

تاأكدت هذه الفتوى بكتاب ال�سوؤون القانونية رقم و �ص ق / م و 
/99/934/1/21 فى 1999/6/27م

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

فتاوى المادة رقم )85(

الفتوى الأوىل :

الالئحة  من   )85( و  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )63( املادتني  الأحكام  طبقاَ 
اأحد  اإىل  يعهد  اأن  الوحدة  لرئي�ض  يجوز  فاإنه  ؛  القانون  لهذا  التنفيذية 
مروؤو�سيه باالخت�سا�سات املقررة ملروؤو�ض اآخر يف حالة غيابه عن العمل دون اأن 
يكون هناك وجود من يحل حمله قانوناً ، وذلك بهدف ت�سيري العمل االإداري 
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و�سمان ح�سن �سري املرفق العام بانتظام واطراد حتقيقا للم�سلحة العامة .

وبذلك يكون امل�سرع قد ر�سم الطريق الذي ميكن اتباعه يف حالة قيام املوظف 
باإجازة دون وجود من يحل حملة قانوناً ، فاإذا تعذر تكليف موظف اآخر بعمل 
املوظف القائم باالإجازة ،وكانت هناك �سرورة ملجئة جاز لل�سلطة املخت�سة يف 
هذه احلالة ا�ستدعاء هذا املوظف للتوقيع على املعامالت والر�سائل على وجه 
يكفل �سمان ح�سن �سري العمل يف املرفق العام بانتظام واطراد ، علماً باأن هذا 
اال�ستدعاء ، ولو كان �سفويا - يعترب قطعاً لالإجازة ، وهو اإجراء جائز قانوناً 

طاملا اقت�سته �سرورة ملجئة ويف حدود هذه ال�سرورة . 

)فتوى و �ص ق رقم / م و /2002/85/1/16م بتاريخ 2002/1/15م (

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

الفتوى الثانية :

فيها  املعني  للوظيفة  املالية  الدرجة  راتب  ي�ستحق  املوظف  اأن  نفيد 
الراتب قد  اأن هذا  ، على  باأعبائها  والقيام  الوظيفة  اأداء واجبات تلك  مقابل 
املدنية  اخلدمة  قانون  حددها  التي  احلاالت  بع�ض  فى  موؤقتة  ب�سفة  يزيد 
والئحته التنفيذية ، ومن هذه احلاالت اأن يتقا�سى اأجرا عن االأعمال االإ�سافية 
احلاالت  فى  وذلك  الر�سمية  العمل  اأوقات  غري  فى  تاأديتها  اإليه  يطلب  التي 
اال�سطرارية وب�سرط اأال يكون ذلك ناجتا عن تقاع�ض املوظف اأو اإهماله فى 

اأداء واجباته خالل وقت العمل الر�سمي .

املعني  الوحدة  ذات  فى  يوؤدى  االإ�سايف  العمل  اأن  ذلك  مفاد  كان  واإذا 
بها املوظف ، فاإن االأمر يبدو غري ذلك فى حالة اجلمع بني وظيفتني - وهو 
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اإحدى ال�سور التي يزيد فيها راتب املوظف على راتب وظيفته - اإذ قد يكون 
اجلمع بني الوظيفتني  فى بع�ض احلاالت فى وحدتني خمتلفتني ، فيطلب 
من املوظف تاأدية اأعمال وظيفة اأخرى فى وحدة غري وحدته ، باالإ�سافة اإىل 

قيامه باأعباء وظيفته االأ�سلية.

وقد بينت املادة ) 85 ( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية 
ال�سروط الواجب توافرها لتكليف املوظف للقيام باأعباء وظيفة اأخرى باجلهاز 
طبيعة  تختلف  واأن   ، موؤقتة  ب�سفة  التكليف  يكون  اأن  وهي   ، للدولة  االإداري 
التكليف  يكون  واأن   ، االأ�سلية  وظيفته  اأعباء  عن  بها  املكلف  الوظيفة  اأعباء 
بناء على اتفاق بني اجلهة االأ�سلية التابع لها املوظف واجلهة التي توجد بها 
الوظيفة املراد تكليفه بها ، واأال يرتتب على تكليف املوظف االإ�سرار بواجبات 

وم�سوؤوليات الوظيفة االأ�سلية واأال يتعار�ض معها.

لهذا  نقديا  مقابال  املوظف  ا�ستحق  ال�سروط  تلك  توفرت  ما  فاإذا 
التكليف حددته املادة ) 85 ( امل�سار اإليها مبا ال يجاوز 50% من راتبه االأ�سا�سي 
من  ذلك  غري  اأما   ، واالنتظام  اال�ستمرار  �سفة  لها  التي  االأعمال  فى  وذلك 
االأعمال والتى تتعلق باملهارات والقدرات ال�سخ�سية فيمنح عنها املوظف مكافاأة 
مقطوعة مقابل كل عمل طبقا للقواعد املقررة فى اجلهة املكلف بها املوظف ، 
وفى كلتا احلالتني تتحمل هذه اجلهة االأخرية باملقابل النقدي الذي يتقا�ساه 
املوظف املكلف ، وجتدر االإ�سارة فى هذا ال�سدد اأن قرار التكليف وحتديد املقابل 
عنه يجب �سدوره من رئي�ض الوحدة التي يكلف لها املوظف اأو من يفو�سه فى 
ذلك اإعماال حلكم املادة املذكورة دون ما حاجة اإىل موافقة م�سبقة من اخلدمة 

املدنية كما ذهب اإىل ذلك املحا�سب املفو�ض التابع لوزارة املالية واالقت�ساد .

من  االأطباء  ببع�ض  ت�ستعني  ال�سحة  وزارة  وكانت  تقدم  ما  كان  واإذا 
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م�ست�سفى جامعة ال�سلطان قابو�ض للعمل وتقدمي خدمات مب�ست�سفيات الوزارة 
وذلك باالإ�سافة اإىل عملهم باجلامعة ، فاإن ذلك ميثل حالة من حاالت اجلمع 
بني وظيفتني باجلهاز االإداري للدولة ، ي�سدر به قرار من معايل وزير ال�سحة 
اأو من يفو�سه فى ذلك ، على اأن ي�ستحق الطبيب املكلف املقابل الذى يحدده 
قرار التكليف مبا ال يجاوز احلد االأق�سى الذى بينته املادة ) 85 ( من الالئحة 
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ، وهو مقابل ال �سلة له وال ارتباط باملكافاأة 

الت�سجيعية املن�سو�ض عليها فى املادتني 

التنفيذية  الئحته  من   )  65 و)  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )  38  (
اأو  اأعماال  اأو  ممتازة  خدمات  يقدم  ملن  �سرفها  يجوز  املكافاأة  تلك  اأن  باعتبار 
بحوثا اأو اقرتاحات ت�ساعد على حت�سني طرق العمل ورفع كفاءة االأداء ، وهو 
اأمر يغاير املقابل الذى ي�سرف للموظف فى حالة جمعه بني وظيفتني طبقا 

الأحكام املادة ) 85 ( امل�سار اإليها اإذا ما توافرت �سروطها .

) فتوى �ص ق رقم/ت/91/1222/1/7 بتاريخ 1991/12/8 م (

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

الفتوى الثالثة :

نفيد اأنه فيما يتعلق بتو�سية جمل�ض اخلدمة املدنية ، فاإنه واإن كانت 
القاعدة العامة تق�سى باأن االأجر مقابل العمل ، مبا مفاده اأن من قام بعمل 
على  القاعدة ال جتري  هذه  اأن  اإال   ، العمل  لهذا  املقرر  االأجر  ي�ستحق  معني 
ومنها   ، املدنية  اخلدمة  قانون  عليها  ن�ض  التي  احلاالت  بع�ض  فى  اإطالقها 
، وكذلك حالة تكليف املوظف بتاأدية عمل  حالة جمع املوظف بني وظيفتني 
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اإ�سايف فى غري اأوقات العمل الر�سمية ، اإذ حدد القانون والئحته التنفيذية ما 
ي�ستحقه املوظف مقابل ما يوؤديه من عمل فى تلك احلاالت حتديدا قاطعا ، 
دون نظر اإىل ما قد يكون مقررا لهذا العمل  فى غري تلك احلاالت  من راتب 

اأو اأجر .

�سروط  توافر  عند   - وظيفتني  بني  املوظف  جمع  حلالة  فبالن�سبة 
ذلك - حددت الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ما ي�سرف للموظف 
ال�ساأن  هذا  فى  تتجه  ومل   ، الوظيفتني  باأعباء  قيامه  مقابل  م�ستحقات  من 
على  ن�ست  واإمنا   ، وظيفة  لكل  املالية  للمخ�س�سات  ا�ستحقاقه  تقرير  اإىل 
�سهرية  مكافاأة  واالنتظام  اال�ستمرار  �سفة  له  بعمل  يقوم  الذى  املوظف  منح 

مقطوعة ال جتاوز 50% من راتبه االأ�سا�سي ) املادة 85 ( .

وبتطبيق ما تقدم على حالة املوظفني الذين اأو�سى جمل�ض اخلدمة 
اجلمع  نتيجة  حق  وجه  دون  لهم  �سرف  عما  التجاوز  اإمكانية  ببحث  املدنية 
بني وظيفتني ، فاإنه اإذا كان البادي اأن اجلمع قد مت باملخالفة لقانون اخلدمة 
الالحقة  الوظيفة  من  منهم  كل  خدمة  اإنهاء  اإىل  اأدى  الذي  االأمر   ، املدنية 
واإبقائه فى وظيفته ال�سابقة ، وقيام وزارة اخلدمة املدنية بعر�ض اأمر ا�سرتداد 
، فاأ�سدر املجل�ض املوقر  ما �سرف لهم من رواتب وبدالت نتيجة هذا اجلمع 
تو�سيته امل�سار اإليها ، فاإنه ميكن - واحلال كذلك - حمل ما اأو�سى به جمل�ض 
اإجازة  ، وهى  الوظيفتني  اإجازة الحقة للجمع بني  اأنه  ، على  املدنية  اخلدمة 
ميكن القول معها اأنها قد �سححت ما �ساب عملية اجلمع من جتاوزات اإدارية ، 
دون التجاوزات املالية وهو ما حر�ض املجل�ض على تاأكيده عندما اأو�سى ببحث 

اإمكانية املوافقة على التجاوز على ا�سرتداد ما �سرف لهم بدون وجه حق .

�سلف  كما   - حملها  ميكن  اإليها  امل�سار  املجل�ض  تو�سية  كانت  واإذا 
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اإجازة الحقة لعملية اجلمع بني وظيفتني - وهو ما ميلكه  اأنها  بيانه - على 
اأن االأمر يتعلق مب�سكلة من م�ساكل اخلدمة  جمل�ض اخلدمة املدنية باعتبار 
من  اأيا  فاإن   - املجل�ض  من  لها  احلل  املدنية  اخلدمة  وزارة  تلم�ست  املدنية  
اأكرث مما  باأعباء الوظيفة الالحقة  هوؤالء املوظفني ال ي�ستحق مقابل قيامه 
حددته الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ، وهو مكافاأة ال جتاوز %50 
من راتبه االأ�سا�سي ، وبالتاىل فاإن كال منهم ي�ستحق هذه الن�سبة - اأخذا فى 
االعتبار اأن املجل�ض قد اجته لبحث اإمكانية املوافقة على التجاوز عن ا�سرتداد 
كل ما ح�سلوا عليه - وينبني على ذلك اأن حق كل موظف منهم قد تعلق مبا 
قيمته 50% من راتبه االأ�سا�سي ، ويكون ما �سرف له زيادة على ذلك قد �سرف 
دون وجه حق ، وهو ما ميكن البحث فى مدى اإمكانية التجاوز عن ا�سرتداده 

طبقا لتو�سية جمل�ض اخلدمة املدنية .

وملا كانت الفقرة )ى( من املادة ) 4 ( من القانون املايل ال�سادر باملر�سوم 
 88/14 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  تعديلها  بعد  تق�سى   82/56 رقم  ال�سلطاين 
باأن من �سالحيات نائب رئي�ض الوزراء لل�سوؤون املالية واالقت�سادية البت فى 
�سطب اخل�سائر التي تلحق االأموال العامة فيما ال جتاوز قيمته ع�سرة اآالف 
، وذلك فى حالة عدم وجود م�سئول عن تلك  الواحدة  املرة  ريال عماين فى 
اخل�سائر اأو اإذا تعذر معرفته رغم عمل التحقيق الالزم ، وكان مما ال �سك فيه 
اأن رواتب املوظفني وبدالتهم ت�سرف من االأموال العامة ، فمن ثم فهي تعترب 
كذلك وال تزايلها تلك ال�سفة اإال عندما ت�سرف للموظف ، وت�سبح من الوقت 
الذي يقب�سها فيه املوظف - بالطريقة القانونية وعند ا�ستحقاقه اإياها - من 
اأمواله اخلا�سة ، ومن ثم فاإن اأي مبلغ ي�سرف دون وجه حق للموظف ي�سكل 
خ�سارة تلحق املال العام ، وبالتايل يكون لنائب رئي�ض جمل�ض الوزراء البت فى 



- 297 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

�سطبها بالتطبيق الأحكام الفقرة ) ى ( من املادة ) 4 (  من القانون املايل اإذا ما 
توفرت �سروط اإعمال تلك الفقرة .

واإذا كان ما تقدم فاإن ما �سرف للموظفني الذين جمعوا بني وظيفتني 
يعترب خ�سارة قد حلقت  لكل منهم   االأ�سا�سي  الراتب  بالزيادة على 50% من 
املال العام ، غري اأنه اإزاء عدم توافر �سروط �سطب هذه اخل�سارة كما حددتها 
الفقرة امل�سار اإليها ، باعتبار اأنه ال ميكن القول بعدم وجود م�سئول عن حتقق 
ما  فاإذا   ، اخل�سارة  تلك  �سطب  ميكن  ال  فاإنه  معرفته  تعذر  اأو  اخل�سارة  هذه 
اأ�سيف اإىل ذلك عدم وجود ن�ض �سريح �سواء فى قانون اخلدمة املدنية اأو فى 
بالتجاوز  ي�سمح   ، واللوائح  القوانني  تت�سمنها  التي  املالية  واالأحكام  القواعد 
عن ا�سرتداد ما �سرف للموظف دون وجه حق فقد بات من املتعني رد ما قيمته 

50% من راتبه االأ�سا�سي .

ويخل�ض مما �سبق اأن القاعدة العامة تق�سى بعدم جواز التجاوز عن 
الواجب  املبداأ  وبالتاىل يكون   ، للموظفني بغري وجه حق  ا�سرتداد ما �سرف 
التطبيق فى هذه احلالة وهو وجوب ا�سرتداد اأية مبالغ �سرفت للموظف تزيد 
على ما هو م�ستحق له ، ما مل يوجد ن�ض �سريح يعالج تلك احلالة ويق�سى 
التي  اخل�سارة  �سطب  �سروط  فيها  تتوافر  اأو   ، اال�سرتداد  ذلك  عن  بالتجاوز 

تلحق االأموال العامة على التف�سيل ال�سالف بيانه .

) فتوى �ص ق رقم / ت/91/276/1/20 فى 1991/3/12م (

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

املدنية  اخلدمة  قانون  من   )1( رقم  املادة  باأن  نفيد  ذلك  على  وردا 
هذا  اأحكام  ت�سرى  اأنه:)  على  تن�ض   80/8 رقم  ال�سلطانى  باملر�سوم  ال�سادر 
القانون على املوظفني املدنيني باجلهاز االإداري للدولة ، فيما عدا املوظفني 
اخلا�سعني لقوانني ومرا�سيم اأو عقود خا�سة منظمة لهم بالن�سبة ملا تت�سمنه 
تلك القوانني اأو املرا�سيم اأو العقود من اأحكام ، وتنظم الالئحة املنفذة لهذا 

القانون اأنواع واأحكام العقود بالن�سبة لغري العمانيني( .

وتن�ض املادة رقم ) 2 ( على اأنه ) فيما يتعلق بتطبيق اأحكام هذا القانون يكون 
 للكلمات واال�سطالحات الواردة به املعاين التالية ، ما مل يقت�ض ال�سياق خالف

ذلك : ... 

وال�سلطات  وامل�سوؤوليات  الواجبات  جمموعة  بها  ويق�سد   : الوظيفة 
التي ت�سند اأو تفو�ض من اجلهة املخت�سة بغر�ض اإجناز اخلدمات واالأعمال ال

ر�سمية.......................... ( 

 ، موؤقتة  اأو  دائمة  اإما  الوظائف   (: اأن  على   )  14  ( رقم  املادة  وتن�ض 
وت�سع كل وحدة من وحدات اجلهاز االإداري للدولة جدوال للوظائف الدائمة 
وم�سوؤولياتها  واجباتها   وحتديد  وظيفة  كل  وم�سمى  و�سف  ويت�سمن   ،
الدرجات  اإحدى  فى  وترتيبها  �سغلها  و�سروط  و�سلطاتها  واخت�سا�ساها 
والفئات املبينة باجلدولني امللحقني بهذا القانون ، وذلك بالتن�سيق مع وزارة 
اخلدمة املدنية ، وتعتمد جداول الوظائف من رئي�ض الوحدة ، وتن�ساأ الوظائف 
العامة  املوازنة  فى  املالية  واالعتمادات  الوظيفية  الهياكل  فى حدود  الدائمة 

ح�سب اللوائح التي ت�سدر فى هذا ال�ساأن ( . 
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ال�سادر  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  من   4 رقم  املادة  وتن�ض 
ي�سغلون  الذين  العمانيني  غري  املوظفون  اأن:)  على   84/52 رقم  باملر�سوم 
املدنية  اخلدمة  بقانون  امللحقني  اجلدولني  فئات  اأو  درجات  على  وظائف 
يخ�سعون الأحكام العقود الواردة فى املالحق 1، 2 ، 3 بهذه الالئحة كل ح�سب 
الالئحة  وهذه  املدنية  اخلدمة  بقانون  الواردة  االأحكام  عليهم  وتطبق  عقده 
واللوائح التي ت�سدر فى هذا ال�ساأن فيما مل يرد به ن�ض خا�ض فى عقودهم ( .

وتن�ض املادة رقم 63 من قانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليه على اأن :) 
يحظر على املوظفني :

اقت�ست  اإذا  اإال  للدولة  االإداري  باجلهاز  وظيفتني  بني  اجلمع   - اأ 
باأعباء وظيفة  موؤقتة  وب�سفة  القيام مبقابل  املوظف  تكليف  العامة  امل�سلحة 
اأخرى تختلف طبيعتها عن اأعباء وظيفته االأ�سلية وذلك طبقا للقواعد التي 

حتددها الالئحة ، ب .......... ( .

وتن�ض املادة رقم )85 ( من الالئحة املنوه بها على اأنه :) فى تطبيق 
وظيفة  باأعباء  للقيام  املوظف  لتكليف  ي�سرتط  القانون  من   63 املادة  اأحكام 

اأخرى باجلهاز االإداري للدولة توافر ال�سروط االآتية :

 اأ - اأن يكون التكليف ب�سفة موؤقتة .

وظيفته  اأعباء  عن  بها  املكلف  الوظيفة  اأعباء  طبيعة  تختلف  ب-اأن 
االأ�سلية. 

ج - اأن يكون التكليف بناء  على اتفاق بني اجلهة االأ�سلية التابع لها 
املوظف واجلهة التي بها الوظيفة املراد تكليفه لها فى حالة اختالف اجلهتني 
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وم�سوؤوليات  بواجبات  االإ�سرار  املوظف  تكليف  على  يرتتب  اأال   - د   
الوظيفة االأ�سلية واأال يتعار�ض معها.

 هـ - اأن يتم حتديد املكافاأة التي يتقا�ساها املوظف وفقا ملا يلي : 

مكافاأة  عنها  متنح  واالنتظام  اال�ستمرار  �سفة  لها  التي  االأعمال   -  1
�سهرية مقطوعة حتددها وتدفعها اجلهة املكلف لها املوظف مبا ال يتجاوز50 

% من راتبه االأ�سا�سي.

2- االأعمال التي لي�ست لها �سفه اال�ستمرار واالنتظام وتتعلق باملهارات 
والقدرات ال�سخ�سية متنح عنها مكافاأة مقطوعة مقابل كل عمل طبقا للقواعد 
املقررة فى اجلهة املكلف لها املوظف ، وي�سدر قرار التكليف من رئي�ض الوحدة 

التي يكلف املوظف العمل بها بعد موافقة جهة العمل االأ�سلية (. 

املدنية  اخلدمة  قانون  اأحكام  ب�سط  امل�سرع  اأن  الن�سو�ض  هذه  ومفاد 
وا�ستثنى منهم   ، االإداري للدولة  املدنيني باجلهاز  املوظفني  �سريانا - على   -
من  انتظمته  فيما  خا�سة  عقود  اأو  قوانني  اأو  ملرا�سيم  اخلا�سعني  املوظفني 
اأحكام ، واأحال فيما يتعلق بعقود غري العمانيني اإىل الالئحة التنفيذية من 
حيث حتديد اأنواعها وو�سع اأحكامها ، وقد اأبانت هذه الالئحة خ�سوع هوؤالء 
امل�سار  بالقانون  امللحقني  اأو فئات اجلدولني  �سغلوا وظائف على درجات  متى 
اإليه الأحكام العقود الواردة فى تلك املالحق املذكورة فى املادة »4« من الالئحة 
بهذا  الواردة  االأحكام  ب�ساأنه  العقود يطبق  ن�ض فى هذه  ب�ساأنه  يرد  وما مل   ،
القانون والئحته وما ي�سدر من لوائح فى هذا ال�ساأن ، واألزم امل�سرع كل وحدة 
من وحدات اجلهاز االإداري للدولة بو�سع جدول للوظائف الدائمة بها على اأن 
يت�سمن تلك ال�سمات والعنا�سر املو�سحة فى املادة 14 ال�سالفة الذكر بالن�سبة 



- 301 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

لكل وظيفة ، وبحيث يكون اإن�ساوؤها فى حدود الهياكل الوظيفية واالعتمادات 
املالية فى املوازنة العامة ، وفى جمال ال�سبط الوظيفي وما ميتنع على املوظف 
اإتيانه حظرت املادة 63 من ذلك القانون تلك املحظورات الواردة بها ومنها ما 
للدولة  االإدارى  باجلهاز  بني وظيفتني  اجلمع  فى  املتمثل  اأ«   « البند  ت�سمنه 
للموظف  بتكليف  العامة  امل�سلحة  تقت�سيه  جمع  منه  م�ستثنى  عام  كحظر   ،
بالقيام ب�سفة موؤقتة باأعباء وظيفة اأخرى لقاء مقابل انتظمته بنود املادة 85 
اأن  اأ�س�ض حتديده بعد  من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية وبينت 
باالإحالة  التزاما  االأخرى  الوظيفة  باأعباء   - تكليفا   - القيام  �سروط  ف�سلت 

الواردة فى املادة 63 املنوه بها. 

ومقت�سى ذلك اأن امل�سرع اأجاز �سغل الوظائف الدائمة بطريق التعاقد 
مع غري العمانيني مما يرتب نتيجة حتمية مقت�ساها تباين عالقة هوؤالء - 
طبيعة - باجلهة االإدارية ، عن تلك التي تربط العمانيني بها بالن�سبة ل�سغل هذه 
الوظائف ، فبينما هي بالن�سبة لهذه الفئة عالقة تنظيمية حتكمها القوانني 
واللوائح ال�سادرة فى هذا ال�ساأن ، فهي بالن�سبة لغري العمانيني عالقة تعاقدية 
ين�سئها العقد املربم بني اجلهة واملتعاقد معه ، وحتكمها ن�سو�سه املتفق عليها 
، والتى ت�سحى - �سواء كان �سعيد  اإليها  القانونية املحال  مكملة بالن�سو�ض 
اأو حقوق  التزامات  اأو الئحة - ن�سو�سا عقدية مبا متثله من  ورودها قانونا 
، وبالتاىل يغدو ما يلقى عبئا على عاتق العاقدين اأو اأحدهما التزاما عقديا 
، وما يقرر حقا م�سدرا لرتتيب هذا احلق ، وما ميثل قيدا اأو حظرا من�سئا 
اللتزام بالناأي عما قيد اأو حظر ، ومن هذا ما ورد اإلزاما باالمتناع عن اجلمع 

بني وظيفتني باجلهاز االإداري للدولة وفق ن�ض املادة 63 ال�سالف ذكرها . 

 - �سلف  ملا  وفقا   - املمثل  املادة  هذه  فى  الوارد  احلظر  كان  ملا  واأنه 
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التزاما باالمتناع عن اجلمع بني وظيفتني باجلهاز االإداري للدولة يجد حده 
الطبيعي فى وجوب اأن يكون ثمة وظيفتان باملعنى املحدد ا�سطالحا فى املادة 
وامل�سوؤوليات  الواجبات  جمموعة  بها  يق�سد  الوظيفة  اأن  من  القانون  من   2
وال�سلطات التي ت�سند اأو تفو�ض من اجلهة املخت�سة بغر�ض اإجناز اخلدمات 
املعنى اال�سطالحي - مدرجة بجدول  بهذا  تكون-  واأن   ، الر�سمية  واالأعمال 
الوظائف التي تن�ساأ فى حدود الهيكل الوظيفي واالعتمادات املالية فى املوازنة 
العامة ، فاإذا خال اجلدول من ت�سمية وظيفة ما بخلو الهيكل الوظيفي من 
موجب اإدراجها بهذا اجلدول ، فال يكون ثمة وظيفة يحظر القيام باأعبائها 
جمعا بينها وبني وظيفة اأخرى ، وبناء عليه فمتى انتفى مناط احلظر مل يكن 

ثمة جمال فى التطبيق لال�ستثناء منه . 

وبتطبيق ما �سلف ذكره على احلالة املعرو�سة واإذ ا�ستبان من ا�ستقراء 
جدول وظائف وزارة االأوقاف وال�سئون الدينية والتق�سيمات االإدارية بها عدم 
وات�ساقا مع   ، بهذا اجلدول  املدرجة  الوظائف  م�ست�سار �سمن  اندراج وظيفة 
خلو هيكلها التنظيمي من موجب اإدراج مثل هذه الوظيفة بجدول الوظائف 
به  املنوه  احلظر  مناط  يكون   - ذكره  �سلف  ما  على  وعطفا   - ثم  ومن   ، بها 
منتفيا ، مما ال حمل معه فى الركون اإىل حدود و�سروط اال�ستثناء منه كلية ، 
ي�ساف اإىل ذلك اأنه ا�ست�سحابا لفر�سية حتقق وجود الوظيفة امل�سار اإليها فاإن 
بوزارة  م�ست�سار  االأعباء بني وظيفتي  فى طبيعة  اختالف  وجود  بعدم  القول 
عليه  مردود   ، الدينية  وال�سوؤون  االأوقاف  بوزارة  وم�ست�سار  والتعليم  الرتبية 
فى   - يوؤدى   ، واالأوقاف  التعليم  مرفقي  طبيعة  بني  متحققا  تباينا  ثمة  باأن 
احلالة املعرو�سة - اإىل التباين فى طبيعة اأعباء الوظيفتني املنوه بهما ، مما ال 
مندوحة معه من تقرير حتقق اختالف طبيعة اأعباء وظيفة م�ست�سار بوزارة 
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بها  قام  التي  االأعباء  تلك  عن  التنظيمي  بهيكلها  الواردة  والتعليم  الرتبية 
املعرو�سة حالته بتباين طبيعة املرفق الذى قدم اال�ست�سارات القانونية ب�ساأنه 
اإىل  ريب-  دون  موؤد-  غري  الوظيفة  م�سمى  فى  التماثل  وجود  اأن  بح�سبان   ،

تطابق ال اختالف فيه ، واإمنا هو م�سروف حتما اإىل اختالف ال تطابق فيه.

  واأنه - حال عدم حتقق الفر�سية االآنف ذكرها - يجدر التنويه باأن ما 
قامت به وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية فى �ساأن ما هو معرو�ض وماثل ، ال 
يعتوره عيب قانوين ، اإذ يحق فى �سبيل ت�سيري املرفق الذى تقوم عليه التعاقد 
مع االآخرين بخ�سو�ض ما تقت�سى امل�سلحة العامة التعاقد ب�ساأنه الإجناز ما 
يحقق ت�سيري املرفق على اأكمل وجه حتقيقا لل�سالح العام وقياما مبا هو ملقى 
حكم  اقتبا�ض  دون  قانونا  يحول  ما  ثمة  ولي�ض  اأعباء،  من  الوزارة  عاتق  على 
فيما ر�سمه من حدود ب�ساأن ما يرتتب من التزام على عاتق الوزارة قبل الغري 
من اأولئك الذين تتعاقد معهم- اأيا ما كان امل�سطلح امل�ستخدم فى هذا ال�ساأن 
الأن العربة بطبيعة الت�سرف القانونية وحقيقته ال بظاهر هذا امل�سطلح- اإذ 
ومن  ب�سدده  اقتب�ض  ما  بطبيعة  من�سوجا  بقدره  يكون مقدرا  االقتبا�ض  ذاك 
اأجله ، ي�ساف اإىل ذلك اأنه لي�ض ثمة خمالفة ميكن اأن تن�سب ب�ساأن املعرو�سة 
حالته اأو تلحق ب�ساحته طاملا اأن قيامه مبا و�سد اإليه متقا�سيا عنه ما قدر له، 
اأن  التقديرية  ب�سلطتها  ارتاأت  التي  االأ�سلية  اإىل موافقة جهة عمله  م�ستندا 
قيامه بذلك حمقق لل�سالح العام غري ما�ض اأو نائل من الواجبات وامل�سوؤوليات 

املنوط به اأداوؤها وفقا لطبيعة عالقته بها. 

وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  ت�سرف  قانونية  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
للوزارة  القانونية  اال�ست�سارات  بتقدمي  القيام  مهمة  باإ�سناد  املوقرة  الدينية 
ما  ، وم�سروعية  القانوين  والتعليم  الرتبية  وزارة  .... م�ست�سار  امل�ست�سار  اإىل 
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تقا�ساه من مقابل من جراء ذلك . 

فتوى و �ص ق رقم / م و / 1482/1/47 /2001 م بتاريخ 2001/11/13

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

الفتوى اخلام�سة :

هي   )80/8( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  اأحكام 
احلالة  وقائع  اأن  بح�سبان  الراأي  طلب  حمل  املعرو�سة  للحالة  احلاكمة 
املذكورة ن�ساأت واكتملت يف ظل هذا القانون ، وتن�ض املادة رقم )2( من قانون 
القانون  اأحكام هذا  بتطبيق  يتعلق  اأنه« فيما  اإليه على  امل�سار  املدنية  اخلدمة 
يكون للكلمات واال�سطالحات الواردة به املعاين التالية ، ما مل يقت�ض ال�سياق 

خالف ذلك:

الوظيفة : ويق�سد بها جمموعة الواجبات وامل�سوؤوليات وال�سلطات التي ت�سند 
الر�سمية  واالأعمال  اخلدمات  اإجناز  بغر�ض  املخت�سة  اجلهة  من  تفو�ض  اأو 

. « .......

وتن�ض املادة رقم )63( على اأنه » يحظر على املوظفني : 

امل�سلحة  اقت�ست  اإذا  اإال  للدولة  االإداري  باجلهاز  وظيفتني  بني  اجلمع   - اأ 
اأخرى  وظيفة  باأعباء  موؤقتة  وب�سفة  مبقابل  القيام  املوظف  تكليف  العامة 
تختلف طبيعتها عن اأعباء وظيفته االأ�سلية وذلك طبقاً للقواعد التي حتددها 

الالئحة . 

  ب- ...... »  
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وتن�ض املادة رقم )85( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم )84/52( على اأنه :

للقيام  املوظف  لتكليف  ي�سرتط  القانون  من   )63( املادة  اأحكام  تطبيق  يف   «
باأعباء وظيفة اأخرى باجلهاز االإداري للدولة توافر ال�سروط االآتية : 

اأن يكون التكليف ب�سفة موؤقتة .- 

اأن تختلف طبيعة اأعباء الوظيفة املكلف بها عن اأعباء وظيفته االأ�سلية - 
.

اأن يكون التكليف بناء على اتفاق بني اجلهة االأ�سلية التابع لها املوظف - 
واجلهة التي بها الوظيفة املراد تكليفه لها يف حالة اختالف اجلهتني . 

اأال يرتتب على تكليف املوظف االإ�سرار بواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة - 
االأ�سلية واأال يتعار�ض معها . 

اأن يتم حتديد املكافاأة التي يتقا�ساها املوظف وفقا ملا يلي : - 

مكافاأة - 1 عنها  متنح  واالنتظام  اال�ستمرار  �سفة  لها  التي  االأعمال 
�سهرية مقطوعة حتددها وتدفعها اجلهة املكلف لها املوظف مبا 

ال يتجاوز )50%( من راتبه االأ�سا�سي . 

وتتعلق - 2 واالنتظام  اال�ستمرار  �سفة  لها  لي�ست  التي  االأعمال 
باملهارات والقدرات

طبقاً  عمل  كل  مقابل  مقطوعة  مكافاأة  عنها  متنح  ال�سخ�سية   
للقواعد املقررة يف اجلهة املكلف لها املوظف .
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بعد  بها  العمل  املوظف  يكلف  التي  الوحدة  رئي�ض  التكليف من  قرار  وي�سدر 
موافقة جهة العمل االأ�سلية » . 

ومفاد هذه الن�سو�ض اأن امل�سرع يف جمال ال�سبط الوظيفي بني يف املادة )63( 
اإتيانها ومن بينها ما ورد يف  املوظف  اإليها عدة حمظورات ميتنع على  امل�سار 
كحظر  للدولة  االإداري  باجلهاز  وظيفتني  بني  اجلمع  يف  املتمثل   « اأ   « البند 
عام مبا موؤداه وجوب اأن يكون ثمة وظيفتان باجلهاز االإداري للدولة ، باملعنى 
املحدد يف املادة » 2 » امل�سار اإليها من اأن الوظيفة يق�سد بها جمموعة الواجبات 
وامل�سوؤوليات وال�سلطات التي ت�سند اأو تفو�ض من اجلهة املخت�سة بغر�ض اإجناز 
اخلدمات واالأعمال الر�سمية ، وا�ستثنى امل�سرع من هذا احلظر لدواع امل�سلحة 
اأخرى لقاء  باأعباء وظيفة  العامة جواز تكليف املوظف بالقيام ب�سفة موؤقتة 
اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   «  85  « املادة  بنود  انتظمته  مقابل 
باأعباء   - اأن ف�سلت �سروط القيام - تكليفاً  اأ�س�ض حتديده بعد  املدنية وبينت 
الوظيفة االأخرى ، وذلك باأن يكون التكليف ب�سفة موؤقتة مع اختالف طبيعة 
الوظيفة املكلف بها عن اأعباء الوظيفة االأ�سلية ، واأن يكون هناك اتفاق بني 
اجلهة االأ�سلية التابع لها املوظف واجلهة التي بها الوظيفة املراد تكليفه بها يف 
حالة اختالف اجلهتني ، واأال يرتتب على التكليف االإ�سرار بواجبات الوظيفة 

االأ�سلية اأو التعار�ض معها .   

اأن  املعرو�سة حالته ي�سغل وظيفة م�ست�سار وزير  وملا كان الثابت من االأوراق 
2003/2/25م  بتاريخ  �سدر  واأنه  الكهرباء  ل�سوؤون  واملياه  والكهرباء  االإ�سكان 
الوظيفة  هذه  �ساغل  اخت�سا�سات  بتحديد   )2003/20( رقم  الوزاري  القرار 
ومن بينها ما ورد بالبند رقم )4( من امللحق املرفق بهذا القرار باأن يوكل اإليه 
القيام باأعمال الرئي�ض التنفيذي لل�سركة القاب�سة للكهرباء )�ض م ع م( » قيد 
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التاأ�سي�ض » واالإ�سراف على تكوين اأق�سامها املختلفة ، فاإنه - اأيا ما كان الراأي يف 
مدى �سحة ما ت�سمنه القرار رقم )2003/20( من اإ�سناد هذه االأعمال �سمن 
اخت�سا�سات وظيفة م�ست�سار الوزير ل�سوؤون الكهرباء - فاإن ما قام به املذكور 
من اأعمال يف هذا ال�ساأن ال يعدو اأن يكون ممار�سة الأحد اخت�سا�سات وظيفته 
االأ�سلية التي حددها القرار امل�سار اإليه - ومن ثم - فال يعترب قياماً باأعمال 
باجلهاز  اأخرى  وظيفة  باأعمال  بالقيام  له  تكليفا  يعد  وال   ، اأخرى  وظيفة 
االإداري للدولة ذلك اأن وظيفة الرئي�ض التنفيذي لل�سركة القاب�سة للكهرباء 
واأن   ، بالوزارة  الوظائف  بجدول  املدرجة  الوظائف  لي�ست �سمن  م(  ع  م  )�ض 
قيامه بهذه االأعمال لي�ض يف جهة اإدارية اأخرى ، ومن ثم فاإن مناط تطبيق 
اأحكام املادة )85( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليها ال 
يكون متحققاً ب�ساأنه وبالتايل فاإنه ال ي�ستحق املكافاأة املطالب بها طبقا الأحكام 

هذه املادة . 

قرر  الذين  االأ�سخا�ض  بني  من  املذكور  اختيار  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر  هذا 
اأع�ساء  تعيينهم  على  املوافقة   2002/6 رقم  بجل�سته  املوقر  الوزراء  جمل�ض 
قطاع  الإدارة  القاب�سة  احلكومية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ض  يف  للحكومة  ممثلني 
الكهرباء مينحه احلق يف �سرف املكافاآت املقررة لهم ،  �ساأنه يف ذلك  �ساأن باقي 

ممثلي احلكومة يف هذه ال�سركة.

ل�سوؤون  الوزير  م�ست�سار   ...........  / املهند�ض  اأن  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
التنفيذية  الالئحة  من   )85( املادة  اإىل  ا�ستناداً  مكافاأة  ي�ستحق  ال  الكهرباء 
نظري    )84/52( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادرة  املدنية  اخلدمة  لقانون 
قيامه باأعمال الرئي�ض التنفيذي ل�سركة الكهرباء القاب�سة )�ض م ع م( »قيد 

التاأ�سي�ض« خالل الفرتة من 2003/2/25 اإىل 2004/9/25.
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فتوى و �ص ق رقم/ م و / 8 / 1 / 2006/852 بتاريخ 6/24 / 2006 م

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

الفتوى ال�ساد�سة :

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )63( املادة   .....
)80/8( تن�ض على اأنه » يحظر على املوظفني : 

اجلمع بني وظيفتني باجلهاز االإداري للدولة اإال اإذا اقت�ست امل�سلحة 	-أ
وظيفة  باأعباء  موؤقتة  وب�سفة  مبقابل  القيام  املوظف  تكليف  العامة 

اأخرى .................... » 

وتن�ض املادة )104( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
2004/120 على اأنه  :

 » يحظر على املوظف االآتي :     

اأ - اجلمع بني وظيفته واأية وظيفة اأخرى باجلهاز االإداري للدولة اإال 
اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة تكليفه باأعباء وظيفة اأخرى ب�سفة موؤقتة 

مبقابل ، وذلك طبقا للقواعد وال�سروط التي حتددها الالئحة .«   

ال�سادرة  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )85( املادة  وتن�ض 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم )84/52( على اأنه :

للقيام  املوظف  لتكليف  ي�سرتط  القانون  من   )63( املادة  اأحكام  تطبيق  يف   «
باأعباء وظيفة اأخرى باجلهاز االإداري للدولة توافر ال�سروط االآتية : 
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اأ- ...... ب - ......   ج - .......  د - ....... 

هـ - اأن يتم حتديد املكافاأة التي يتقا�ساها املوظف وفقا ملا يلي : 

�سهرية  مكافاأة  عنها  واالنتظام متنح  اال�ستمرار  لها �سفة  التي  1-االأعمال 
مقطوعة حتددها وتدفعها اجلهة املكلف لها املوظف مبا ال يتجاوز )%50( 

من راتبه االأ�سا�سي .

 . « ...............     -2

تنظيم  جمال  يف  عاما  اأ�سال  و�سع  امل�سرع  اأن  الن�سو�ض  هذه  ومفاد 
االإداري  باجلهاز  وظيفتني  بني  اجلمع  جواز  بعدم  يق�سي  العامة  الوظيفة 
للدولة ثم اأورد ا�ستثناء اأجاز مبقت�ساه تكليف املوظف بالقيام باأعباء وظيفة 
اأخرى اإىل جانب وظيفته االأ�سلية على اأن يكون ذلك مل�سلحة عامة اقت�سته 
 »85« املادة  من  )هـ/1(  الفقرة  حددته  مقابل  لقاء  موؤقتة  ب�سفة  يكون  واأن 
املذكورة بالن�سبة لالأعمال التي تت�سم بطابع اال�ستمرار واالنتظام حيث مينح 
املوظف يف هذه احلالة مكافاأة �سهرية مقطوعة حتددها وتلتزم بدفعها اجلهة 

املكلف لها املوظف وذلك مبا ال يجاوز 50% من الراتب االأ�سا�سي .

وبتطبيق ما �سلف ذكره على املعرو�سة حاالتهم فاإن البني من االأوراق 
اأن كال منهم مت تكليفه ب�سفة موؤقتة باأعباء وظيفة اأخرى يف الهيئة العامة 
لل�سناعات احلرفية باالإ�سافة اإىل اأعباء وظيفته االأ�سلية - وفقا حلكم املادة 
)63( من قانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليه ووفقا لل�سوابط املن�سو�ض عليها 
يف املادة )85( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليها كما 
جهر بذلك كتاب طلب الراأي - خالل املدة من 2003/11/8م حتى 2004/5/8م 
مبوجب القرارين رقمي )2003/4 و 2004/8( بالن�سبة لالأول والثاين اللذين 
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يعمالن ب�سفة اأ�سلية بجامعة ال�سلطان قابو�ض كما تبني من ديباجة هذين 
القرارين واعتبارا من 2005/5/10م بالن�سبة لالأخري الذي يعمل ب�سفة اأ�سلية 
يجاوز  ال  مبا  مقطوعة  �سهرية  مكافاأة  منهم  كل  ي�ستحق  ثم  ومن   ، بالهيئة 
50% من راتبه االأ�سا�سي عن املدد امل�سار اإليها وي�سحى ثمة التزام على الهيئة 
العامة لل�سناعات احلرفية ب�سرف تلك املكافاأة ولو مل يتقدم املذكورون بطلب 
ل�سرفها باعتبارها حقا قانونيا توافر مناط ا�ستحقاقه و�سرفه بالن�سبة لهم . 

لل�سناعات  العامة  الهيئة  التزام  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك   
الراتب  من   %50 يجاوز  ال  مبا  مقطوعة  �سهرية  مكافاأة  ب�سرف  احلرفية 
االأ�سا�سي لكل من الفا�سل/ ........ والفا�سل / ........... والفا�سل /.......... 

عن مدة تكليفهم على النحو الوارد باالأ�سباب .

 ) فتوى و �ص ق رقم/م و/1/54/ 2007/657 بتاريخ 2007/4/29م (

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

الفتوى ال�سابعة :

القانوين  الراأي  طلب  ب�ساأن   .... املوؤرخ   .... رقم  كتابكم  على  اطلعنا 
امل�ست�سار   ...  / الفا�سل  بتكليف  ال�سادر  الوزاري  القرار  م�سروعية  مدى  يف 
لوزارة  القانونية  اال�ست�سارات  بتقدمي   ، والتعليم  الرتبية  لوزارة  القانوين 
 %  45-40 بن�سبة  مقطوعة  مكافاأة  منحة  مقابل  الدينية  وال�سوؤون  االأوقاف 
من راتبه االأ�سا�سي �سهريا - وعلى كتابكم ...... املوؤرخ ..... املرفق به جدول 

الوظائف املعتمد اخلا�ض بوزارتكم املوقرة.

اأثناء  له  تبني  للدولة  املالية  الرقابة  جهاز  اأن  يف  املو�سوع  ويخل�ض 
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الدينية  وال�سوؤون  االأوقاف  بوزارة  املوظفني  �سوؤون  اأعمال  بفح�ض  قيامه 
بتاريخ   99/138  ،  1999/2/21 بتاريخ   99/70 اأرقام  القرارات  اأ�سدرت  اأنها 
1999/8/21 ، 2000/14 بتاريخ 2000/3/25 بتكليف الفا�سل / ..... امل�ست�سار 
لوزارة  القانونية  اال�ست�سارات  بتقدمي   ، والتعليم  الرتبية  لوزارة  القانوين 
االأوقاف وال�سوؤون الدينية مقابل منحه مكافاأة �سهرية مقطوعة بن�سبة 40-
45 من راتبه االأ�سا�سي ، وبا�ستطالع راأى وزارة اخلدمة املدنية يف مدى اأحقية 
املذكور للمكافاأة امل�سروفة له يف �سوء اأحكام املادة »63/اأ » من قانون اخلدمة 
املدنية واملادة 85 من الئحته التنفيذية ، اأفادت بعدم ا�ستحقاقه للمكافاأة الأنه 
من غري املخاطبني باأحكام هاتني املادتني اإذ لي�ض ثمة اأعباء اإ�سافية يتحملها 
واأن م�سوؤوليات وواجبات الوظيفة االأ�سلية ال تختلف عن واجبات وم�سوؤوليات 
الوظيفة املكلف بالقيام باأعبائها ، فاأو�سى اجلهاز مبوجب كتابه رقم .... املوؤرخ 
2001/3/25 املوجه اإىل �سعادة ال�سيد وكيل وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية ، 
باتخاذ االإجراءات الالزمة يف �سوء ذلك ، فردت الوزارة على اجلهاز مبا مفاده 
الالئحة  من   85 املادة  يف  عليها  املن�سو�ض  للمكافاأة  املذكور  ا�ستحقاق  توافر 
هذا  ،واإزاء  راأيه  على  اأ�سر  اجلهاز  اأن  اإال   ، املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية 
اخلالف القانوين ت�ستطلعون الراأي يف مدى م�سروعية القرارات امل�سار اإليها 

ومدى ا�ستحقاق املذكور ملا �سرفه من مكافاأة �سهرية .

املدنية  اخلدمة  قانون  من   )1( رقم  املادة  باأن  نفيد  ذلك  على  وردا 
هذا  اأحكام  ت�سرى   ( اأنه  على  تن�ض   80/8 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر 
القانون على املوظفني املدنيني باجلهاز االإداري للدولة ، فيما عدا املوظفني 
اخلا�سعني لقوانني ومرا�سيم اأو عقود خا�سة منظمة لهم بالن�سبة ملا تت�سمنه 
تلك القوانني اأو املرا�سيم اأو العقود من اأحكام ، وتنظم الالئحة املنفذة لهذا 
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القانون اأنواع واأحكام العقود بالن�سبة لغري العمانيني( .

وتن�ض املادة رقم 2 على اأنه ) فيما يتعلق بتطبيق اأحكام هذا القانون 
يكون للكلمات واال�سطالحات الواردة به املعاين التالية ، ما مل يقت�ض ال�سياق 
وامل�سوؤوليات  الواجبات  جمموعة  بها  ويق�سد   : الوظيفة   ... ذلك:  خالف 
وال�سلطات التي ت�سند اأو تفو�ض من اجلهة املخت�سة بغر�ض اإجناز اخلدمات 

واالأعمال الر�سمية :.. ( 

وتن�ض املادة رقم 14 على اأن ) الوظائف اإما دائمة اأو موؤقتة ، وت�سع كل 
وحدة من وحدات اجلهاز االإداري للدولة جدوال للوظائف الدائمة ، ويت�سمن 
واخت�سا�ساها  وم�سوؤولياتها  واجباتها   وحتديد  وظيفة  كل  وم�سمى  و�سف 
املبينة  والفئات  الدرجات  اإحدى  يف  وترتيبها  �سغلها  و�سروط  و�سلطاتها 
باجلدولني امللحقني بهذا القانون ، وذلك بالتن�سيق مع وزارة اخلدمة املدنية 
يف  الدائمة  الوظائف  وتن�ساأ   ، الوحدة  رئي�ض  من  الوظائف  جداول  وتعتمد   ،
حدود الهياكل الوظيفية واالعتمادات املالية يف املوازنة العامة ح�سب اللوائح 

التي ت�سدر يف هذا ال�ساأن ( . 

ال�سادرة  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  من   4 رقم  املادة  وتن�ض   
الذين  العمانيني  غري  املوظفون   ( اأن  على   84/52 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 
اخلدمة  بقانون  امللحقني  اجلدولني  فئات  اأو  درجات  على  وظائف  ي�سغلون 
الالئحة  بهذه   3  ،  2  ،1 املالحق  يف  الواردة  العقود  الأحكام  يخ�سعون  املدنية 
كل ح�سب عقده وتطبق عليهم االأحكام الواردة بقانون اخلدمة املدنية وهذه 
يف  خا�ض  ن�ض  به  يرد  مل  فيما  ال�ساأن  هذا  يف  ت�سدر  التي  واللوائح  الالئحة 

عقودهم ( .
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اأن )  اإليه على  امل�سار  املادة رقم 63 من قانون اخلدمة املدنية  وتن�ض   
للدولة  االإداري  باجلهاز  وظيفتني  بني  اجلمع   - اأ   (  : املوظفني  على  يحظر 
القيام مبقابل وب�سفة موؤقتة  املوظف  تكليف  العامة  امل�سلحة  اقت�ست  اإذا  اإال 
باأعباء وظيفة اأخرى تختلف طبيعتها عن اأعباء وظيفته االأ�سلية وذلك طبقا 

للقواعد التي حتددها الالئحة ، ب .......... ( .

وتن�ض املادة رقم 85 من الالئحة املنوه بها على اأنه ) يف تطبيق اأحكام 
اأخرى  وظيفة  باأعباء  للقيام  املوظف  لتكليف  ي�سرتط  القانون  من   63 املادة 
اأ - اأن يكون التكليف ب�سفة  باجلهاز االإداري للدولة توافر ال�سروط االآتية : 
اأعباء وظيفته  اأعباء الوظيفة املكلف بها عن  اأن تختلف طبيعة  موؤقتة . ب - 
االأ�سلية . ج - اأن يكون التكليف بناء  على اتفاق بني اجلهة االأ�سلية التابع لها 
املوظف واجلهة التي بها الوظيفة املراد تكليفه لها يف حالة اختالف اجلهتني 
اأال يرتتب على تكليف املوظف االإ�سرار بواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة  ، د - 
االأ�سلية واأال يتعار�ض معها. هـ - اأن يتم حتديد املكافاأة التي يتقا�ساها املوظف 
وفقا ملا يلي : 1- االأعمال التي لها �سفة اال�ستمرار واالنتظام متنح عنها مكافاأة 
�سهرية مقطوعة حتددها وتدفعها اجلهة املكلف لها املوظف مبا ال يتجاوز50 
% من راتبه االأ�سا�سي.2- االأعمال التي لي�ست لها �سفه اال�ستمرار واالنتظام 
وتتعلق باملهارات والقدرات ال�سخ�سية متنح عنها مكافاأة مقطوعة مقابل كل 
عمل طبقا للقواعد املقررة يف اجلهة املكلف لها املوظف ،وي�سدر قرار التكليف 
العمل  جهة  موافقة  بعد  بها  العمل  املوظف  يكلف  التي  الوحدة  رئي�ض  من 

االأ�سلية (. 

املدنية  قانون اخلدمة  اأحكام  ب�سط  امل�سرع  اأن  الن�سو�ض    ومفاد هذه 
وا�ستثنى منهم   ، االإداري للدولة  املدنيني باجلهاز  املوظفني  �سريانا - على   -



- 314 -

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

من  انتظمته  فيما  خا�سة  عقود  اأو  قوانني  اأو  ملرا�سيم  اخلا�سعني  املوظفني 
اأحكام ، واأحال فيما يتعلق بعقود غري العمانيني اإىل الالئحة التنفيذية من 
حيث حتديد اأنواعها وو�سع اأحكامها ، وقد اأبانت هذه الالئحة خ�سوع هوؤالء 
امل�سار  بالقانون  امللحقني  اأو فئات اجلدولني  �سغلوا وظائف على درجات  متى 
اإليه الأحكام العقود الواردة يف تلك املالحق املذكورة يف املادة »4« من الالئحة 
بهذا  الواردة  االأحكام  ب�ساأنه  يطبق  العقود  هذه  يف  ن�ض  ب�ساأنه  يرد  مل  وما   ،
القانون والئحته وما ي�سدر من لوائح يف هذا ال�ساأن ، واألزم امل�سرع كل وحدة 
من وحدات اجلهاز االإداري للدولة بو�سع جدول للوظائف الدائمة بها على اأن 
يت�سمن تلك ال�سمات والعنا�سر املو�سحة يف املادة 14 ال�سالفة الذكر بالن�سبة 
لكل وظيفة ، وبحيث يكون اإن�ساوؤها يف حدود الهياكل الوظيفية واالعتمادات 
املالية يف املوازنة العامة ،ويف جمال ال�سبط الوظيفي وما ميتنع على املوظف 
ومنها  بها  الواردة  املحظورات  تلك  القانون  ذلك  من   63 املادة  حظرت  اإتيانه 
ما ت�سمنه البند » اأ« املتمثل يف اجلمع بني وظيفتني باجلهاز االإداري للدولة 
للموظف  بتكليف  العامة  امل�سلحة  تقت�سيه  جمع  منه  م�ستثنى  عام  كحظر   ،
بالقيام ب�سفة موؤقتة باأعباء وظيفة اأخرى لقاء مقابل انتظمته بنود املادة 85 
اأن  اأ�س�ض حتديده بعد  من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية وبينت 
باالإحالة  التزاما  االأخرى  الوظيفة  باأعباء   - تكليفا   - القيام  �سروط  ف�سلت 

الواردة يف املادة 63 املنوه بها. 

ومقت�سى ذلك اأن امل�سرع اأجاز �سغل الوظائف الدائمة بطريق التعاقد 
مع غري العمانيني مما يرتب نتيجة حتمية مقت�ساها تباين عالقة هوؤالء - 
طبيعة - باجلهة االإدارية ، عن تلك التي تربط العمانيني بها بالن�سبة ل�سغل 
حتكمها  تنظيمية  عالقة  الفئة  لهذه  بالن�سبة  هي  فبينما   ، الوظائف  هذه 
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القوانني واللوائح ال�سادرة يف هذا ال�ساأن ، فهي بالن�سبة لغري العمانيني عالقة 
ن�سو�سه  وحتكمها   ، معه  واملتعاقد  اجلهة  بني  املربم  العقد  ين�سئها  تعاقدية 
املتفق عليها مكملة بالن�سو�ض القانونية املحال اإليها ، والتى ت�سحى - �سواء 
كان �سعيد ورودها قانونا اأو الئحة - ن�سو�سا عقدية مبا متثله من التزامات 
اأو حقوق ، وبالتاىل يغدو ما يلقى عبئا على عاتق العاقدين اأو اأحدهما التزاما 
اأو حظرا  عقديا ، وما يقرر حقا م�سدرا لرتتيب هذا احلق ، وما ميثل قيدا 
من�سئا اللتزام بالناأي عما قيد اأو حظر ، ومن هذا ما ورد اإلزاما باالمتناع عن 
اجلمع بني وظيفتني باجلهاز االإداري للدولة وفق ن�ض املادة 63 ال�سالف ذكرها 

 .

واأنه ملا كان احلظر الوارد يف هذه املادة املمثل - وفقا ملا �سلف - التزاما 
حده  يجد  للدولة  االإداري  باجلهاز  وظيفتني  بني  اجلمع  عن  باالمتناع 
املادة  اأن يكون ثمة وظيفتان باملعنى املحدد ا�سطالحا يف  الطبيعي يف وجوب 
وامل�سوؤوليات  الواجبات  جمموعة  بها  يق�سد  الوظيفة  اأن  من  القانون  من   2
وال�سلطات التي ت�سند اأو تفو�ض من اجلهة املخت�سة بغر�ض اإجناز اخلدمات 
املعنى اال�سطالحي - مدرجة بجدول  بهذا  تكون-  واأن   ، الر�سمية  واالأعمال 
الوظائف التي تن�ساأ يف حدود الهيكل الوظيفي واالعتمادات املالية يف املوازنة 
العامة ، فاإذا خال اجلدول من ت�سمية وظيفة ما بخلو الهيكل الوظيفي من 
موجب اإدراجها بهذا اجلدول ، فال يكون ثمة وظيفة يحظر القيام باأعبائها 
جمعا بينها وبني وظيفة اأخرى ، وبناء عليه فمتى انتفي مناط احلظر مل يكن 

ثمة جمال يف التطبيق لال�ستثناء منه . 

  وبتطبيق ما �سلف ذكره على احلالة املعرو�سة واإذ ا�ستبان من ا�ستقراء 
جدول وظائف وزارة االأوقاف وال�سئون الدينية والتق�سيمات االإدارية بها عدم 
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مع  ،وات�ساقا  اجلدول  بهذا  املدرجة  الوظائف  �سمن  م�ست�سار  وظيفة  اندراج 
خلو هيكلها التنظيمي من موجب اإدراج مثل هذه الوظيفة بجدول الوظائف 
به  املنوه  احلظر  مناط  يكون   - ذكره  �سلف  ما  على  وعطفا   - ثم  ،ومن  بها 
اإىل حدود و�سروط اال�ستثناء منه كلية  الركون  منتفيا ،مما ال حمل معه يف 
اإليها  امل�سار  الوظيفة  وجود  لفر�سية حتقق  ا�ست�سحابا  اأنه  ذلك  اإىل  ،ي�ساف 
فاإن القول بعدم وجود اختالف يف طبيعة االأعباء بني وظيفتي م�ست�سار بوزارة 
الرتبية والتعليم وم�ست�سار بوزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية ،مردود عليه باأن 
ثمة تباينا متحققا بني طبيعة مرفقي التعليم واالأوقاف ،يوؤدى - يف احلالة 
املعرو�سة-اإىل التباين يف طبيعة اأعباء الوظيفتني املنوه بهما ،مما ال مندوحة 
اأعباء وظيفة م�ست�سار بوزارة الرتبية  معه من تقرير حتقق اختالف طبيعة 
املعرو�سة  بها  قام  التي  االأعباء  تلك  عن  التنظيمي  بهيكلها  الواردة  والتعليم 
حالته بتباين طبيعة املرفق الذى قدم اال�ست�سارات القانونية ب�ساأنه، بح�سبان 
ال  تطابق  اإىل  ريب-  دون  موؤد-  غري  الوظيفة  م�سمى  يف  التماثل  وجود  اأن 

اختالف فيه ،واإمنا هو م�سروف حتما اإىل اختالف ال تطابق فيه.

باأن ما  التنويه  الفر�سية االآنف ذكرها- يجدر  واأنه-حال عدم حتقق   
قامت به وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية يف �ساأن ما هو معرو�ض و ماثل، ال 
يعتوره عيب قانوين ،اإذ يحق يف �سبيل ت�سيري املرفق الذى تقوم عليه التعاقد 
مع االآخرين بخ�سو�ض ما تقت�سى امل�سلحة العامة التعاقد ب�ساأنه الإجناز ما 
يحقق ت�سيري املرفق على اأكمل وجه حتقيقا لل�سالح العام وقياما مبا هو ملقى 
حكم  اقتبا�ض  دون  قانونا  يحول  ما  ثمة  ،ولي�ض  اأعباء  من  الوزارة  عاتق  على 
فيما ر�سمه من حدود ب�ساأن ما يرتتب من التزام على عاتق الوزارة قبل الغري 
اأولئك الذين تتعاقد معهم-اأيا ما كان امل�سطلح امل�ستخدم يف هذا ال�ساأن  من 
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الأن العربة بطبيعة الت�سرف القانونية وحقيقته ال بظاهر هذا امل�سطلح- اإذ 
ومن  ب�سدده  اقتب�ض  ما  بطبيعة  من�سوجا  بقدره  يكون مقدرا  االقتبا�ض  ذاك 
اأجله ،ي�ساف اإىل ذلك اأنه لي�ض ثمة خمالفة ميكن اأن تن�سب ب�ساأن املعرو�سة 
حالته اأو تلحق ب�ساحته طاملا اأن قيامه مبا و�سد اإليه متقا�سيا عنه ما قدر له، 
اأن  التقديرية  ب�سلطتها  ارتاأت  التي  االأ�سلية  اإىل موافقة جهة عمله  م�ستندا 
قيامه بذلك حمقق لل�سالح العام غري ما�ض اأو نائل من الواجبات وامل�سوؤوليات 

املنوط به اأداوؤها وفقا لطبيعة عالقته بها. 

وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  ت�سرف  قانونية  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك   
للوزارة  القانونية  اال�ست�سارات  بتقدمي  القيام  مهمة  باإ�سناد  املوقرة  الدينية 
ما  ، وم�سروعية  القانوين  والتعليم  الرتبية  وزارة  .... م�ست�سار  امل�ست�سار  اإىل 

تقا�ساه من مقابل من جراء ذلك . 

فتوى و �ص ق رقم / م و / 1482/1/47 /2001 م بتاريخ 2001/11/13 م   

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

فتاوى المادة رقم )90(

لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )90( املادة  باأن  نفيد  ذلك  على  وردا 
اخلدمة املدنية ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/52 تن�ض على اأنه » يجوز 
لوحدات اجلهاز االإداري للدولة اأن توفد موظفيها فى بعثات اأو منح تدريبية 
فعلية  عمل  اأيام  التدريب  مدة  وتعترب  املدنية  اخلدمة  وزارة  موافقة  ب�سرط 
النحو  اإليه بدل تدريب على  ويتقا�سى املوظفون عنها راتبهم كامال م�سافا 

الوارد بامللحقني رقمي )9( ، )11(».
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ويبني من الن�ض امل�سار اإليه اأنه ينظم اأحكام اإيفاد املوظفني فى بعثات اأو 
منح تدريبية يوؤكد ذلك عبارة ) وتعترب مدة التدريب اأيام عمل فعلية ( الواردة 
فى ذات الن�ض كما يوؤكده اأن امل�سرع نظم البعثات واملنح للدرا�سات اخلا�سة ملا 
بعد املرحلة الثانوية بغر�ض احل�سول على دبلومات اأو درا�سات خا�سة اأو ملا بعد 
الدبلوم التخ�س�سي املتو�سط للح�سول على دبلوم تخ�س�سي اأعلى فى جمال 
الوظيفة فى املادة )92( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية امل�سار 

اإليها  .

وملا كانت الطلبات امل�ستطلع الراأي ب�ساأنها تتعلق باإيفاد املوظفني فى 
بعثات درا�سية خارج ال�سلطنة للح�سول على دبلومات تخ�س�سية بعد الثانوية 
العامة اأقل من ال�سهادة اجلامعية ، فاإن هذه الطلبات ال ت�ستظل باأحكام املادة 

)90( ال�سابق بيانها.

وملا كان ذلك فاإنه مل يعد ثمة من جمال للحديث عن اإمكانية االأخذ 
واالإعانات  البعثات  قانون  من   )2( املادة  فى  الوارد  بالبعثة  املق�سود  باملعنى 

الدرا�سية عند تطبيق حكم املادة )90( على الطلبات املعرو�سة .

من   )90( املادة  حكم  تطبيق  يجوز  ال  اأنه  اإىل  الراأي  انتهى  وبذلك 
الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية على الطلبات مو�سوع طلب الراأي .

) فتوى و �ص ق رقم / م و / 99/1198/1/21 فى 1999/9/4م(

---------------------
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فتاوى المادة رقم )92(

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )57( املادة 
2004/120 تن�ض على اأنه :« كل من يوفد يف بعثة اأو منحة درا�سية يتفرغ لها 
اعتباراً من التاريخ الذي حتدده وزارة التعليم العايل وللمدة التي تقررها يف 

�سوء نظام الدرا�سة »

وتن�ض املادة )58( من ذات القانون على اأنه :« يح�سل املوظف املوفد يف بعثة اأو 
منحة درا�سية على راتبه الكامل اأثناء مدة االإيفاد«

ال�سلطاين  باملر�سوم  امل�سافة  القانون  ذات  من  مكرراً   )58( املادة  تن�ض  كما 
املوظفني  اإحلاق  الوحدة  رئي�ض  من  بقرار  يجوز   »: اأنه  على   2007/115 رقم 
امل�سائية  الفرتة  يف  ال�سلطنة  داخل  للدرا�سة  التعاقد  طريق  بغري  املعينني 
باإحدى اجلامعات اأو الكليات اأو املعاهد املعرتف بها من اجلهات املخت�سة وذلك 
لتاأهيلهم يف اأحد التخ�س�سات العلمية واملهنية التي تقت�سيها امل�سلحة املبا�سرة 
اأن تتحمل الوحدة الر�سوم الدرا�سية عن املدة املحددة للدرا�سة  ، على  للعمل 
اأو ما  ، ومبا ال يزيد على ر�سوم �سنة درا�سية واحدة  اإليها  التي متدد  املدة  اأو 

ي�ساويها بنظام ال�ساعات املعتمدة يف حالة متديد الدرا�سة.

عليها  للح�سول  بالدار�سة  اأحلق  التي  ال�سهادة  على  املوظف  يح�سل  مل  واإذا 
هذا  من  االإعفاء  الوحدة  ولرئي�ض   ، ر�سوم  من  الوحدة  حتملته  ما  برد  التزم 

االلتزام بعد موافقة وزير املالية »

املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )66( املادة  وتن�ض   
ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/52 على اأنه :« اإذا اقت�ست م�سلحة العمل 
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اإحلاق املوظف العماين باإحدى اجلامعات اأو املعاهد اأو الكليات داخل ال�سلطنة 
اخت�سا�سات  يف  تدخل  التي  املجاالت  اإحدى  يف  للتاأهيل  امل�سائية  الفرتة  يف 

الوحدة تتحمل الوحدة الر�سوم املقررة للدرا�سة بال�سروط  االآتية:-

 اأ- اأن تكون الدار�سة مرتبطة بخطة التاأهيل ال�سنوية بالوحدة .

 ب- اأن تكون املوؤ�س�سة التعليمية التي يلتحق بها املوظف معرتفاً بها من قبل 
وزارة التعليم العايل .

 ج-  اأن يجتاز املوظف بنجاح االمتحانات الدرا�سية املقررة .

 د- اأن تتوفر االعتمادات املالية املرتتبة على ذلك مبوازنة الوحدة »

وتن�ض املادة )92( من ذات الالئحة على اأنه :« يجوز بقرار من رئي�ض الوحدة 
تنطبق  العمانيني ممن ال  املوظفني  اإيفاد  املدنية  وزارة اخلدمة  بعد موافقة 
عليهم اأحكام قانون البعثات واالإعانات الدرا�سية يف بعثة اأو منحة درا�سية داخل 
ال�سلطنة اإذا اقت�ست م�سلحة العمل تاأهيلهم يف اإحدى املجاالت التي تدخل يف 

اخت�سا�سات الوحدة......

وي�ستحق املوظف طوال مدة درا�سته كامل الراتب والبدالت.

وي�سرتط يف املوظف املوفد ما ياأتي :-

ما  اأو  العامة  الثانوية  ال�سهادة  على  حا�ساًل  يكون  اأن   -3.......-2......-1
يعادلها بن�سبة  ال تقل عن )%65( ....«.

وحيث اإن مفاد ما تقدم ؛ اأن قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية   
باإحدى  للدرا�سة  العمانيني  املوظفني  اإحلاق  م�ساألة  بالتنظيم  تناوال  قد 
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امل�سرع  اأناط  ، حيث  امل�سائية   الفرتة  ال�سلطنة يف  الكليات داخل  اأو  اجلامعات 
لرئي�ض الوحدة وفقاَ ملا يرتئيه من مقت�سيات امل�سلحة املبا�سرة للعمل املوافقة 
على اإحلاق املوظفني املعينني بغري طريق التعاقد للدرا�سة داخل ال�سلطنة يف 
وذلك   ، بها  املعرتف  املعاهد  اأو  الكليات  اأو  اجلامعات  باإحدى  امل�سائية  الفرتة 
تقت�سيها  التي  املهنية  اأو  العلمية  التخ�س�سات  اإحدى  يف  تاأهيلهم  بغر�ض 
م�سلحة العمل ، على اأن تتحمل الوحدة الر�سوم املقررة ملدة الدرا�سة ومبا ال 
اأو ما يعادلها بنظام ال�ساعات املعتمدة يف حالة  يزيد على �سنة درا�سية اأخرى 
متديد الدرا�سة ، واأوجب على املوظف يف حالة عدم ح�سوله على ال�سهادة التي 
الوحدة من  ما حتملته  كافة   برد  االلتزام  عليها  للح�سول  بالدرا�سة  التحق 
ر�سوم، وخول امل�سرع رئي�ض الوحدة اإعفاءه من هذا االلتزام بعد موافقة وزارة 

املالية.

وحيث اإن نظام الدرا�سة يف الفرتة امل�سائية داخل ال�سلطنة الذي تناولته   
بالتنظيم املادتان )58( مكرراً من قانون اخلدمة املدنية و)66( من الالئحة 
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليهما يختلف اختالفا بيناً عن نظام 
البعثة اأو املنحة الدرا�سية داخل ال�سلطنة املن�سو�ض عليه يف املادتني )57 ، 58 ( 
من قانون اخلدمة املدنية واملادة )92( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة 
على  املوفد  املوظف  ح�سول  النظام  هذا  يت�سمن  حيث  الذكر،  �سالف  املدنية 
تفرغ كامل للدرا�سة ، ف�ساًل على ح�سوله على خم�س�سات مالية لهذه البعثة 
، باالإ�سافة اإىل التزامه بخدمة جهة عمله مدة ال تقل عن �سنة مقابل كل �سنة 
من �سنوات البعثة ، وهى اأمور ال يتناولها نظام اإحلاق املوظف للدرا�سة باإحدى 
اجلامعات اأو الكليات داخل ال�سلطنة يف الفرتة امل�سائية ، ومن ثم فاإن لكل من 
النظامني امل�سار اإليهما ) البعثة اأو املنحة الدرا�سية ( و) االلتحاق للدرا�سة يف 
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الفرتة امل�سائية ( جمال تطبيقه الذي يختلف عن االآخر ، مما يتعني معه عدم 
اأي منهما وتطبيقها على  ب�ساأن  اأو �سوابط واردة  اأحكام  اأية  ا�ست�سحاب  جواز 

االآخر .

املعرو�سة حاالتهم  اأن  االأوراق  الثابت من  وكان  ؛  تقدم  ما  كان  ملا  اإنه  وحيث 
بكلية  للدرا�سة  اإحلاقهم  يف  الوزارة  هذه  وترغب   .......... بوزارة  يعملون 
البكالوريو�ض يف الهند�سة  امل�سائية للح�سول على درجة  ........... يف الفرتة 
على نفقتها ، ودون ح�سولهم على تفرغ كامل لهذه الدرا�سة اأو اأية خم�س�سات 
اإليها والتي  امل�سار  املادة )58( مكرراً  فاإنهم يخ�سعون حلكم  ، ومن ثم  مالية 
ك�سرط  العام  الدبلوم  �سهادة  يف   %65 ن�سبة  على  املوظف  ح�سول  ت�سرتط  ال 
الإحلاقه بالدرا�سة امل�سائية ، وعلى ذلك فاإن ما تثريه وزارة .......... من عدم 
على  ح�سولهم  لعدم  درا�سية  بعثة  يف  حاالتهم  املعرو�سة  اإيفاد  �سرط  توافر 
ن�سبة ) 65%( يف �سهادة الدبلوم العام يكون يف غري حمله  ، وباملخالفة ل�سحيح 

حكم القانون على النحو ال�سالف بيانه.

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم ا�سرتاط ح�سول املعرو�سة حاالتهم على   
يف  بالدرا�سة  لاللتحاق  يعادلها  ما  اأو  العام  الدبلوم  �سهادة  يف   )%65 ن�سبة) 

الفرتة امل�سائية وذلك على النحو املبني باالأ�سباب .

فتوى رقم )و �ص ق /1/44/ 2010/16م( بتاريخ 2010/1/16م

---------------------
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فتاوى المادة رقم )115(

تن�ض املادة )62 ( من قانون اخلدمة املدنية ال�ســادر باملر�سوم ال�ســـلطاين رقم 
واحرتام  العمل  يف  االنتظام  على  املحافظة  املوظفني  على  اأوجبت  قد   80/  8
من  :«كل  اأن  على  القانون  هذا  من   )  65( املادة  وتن�ض  الر�سمية   مواعيده 
اأو  يخالف الواجبات واملحظورات املن�سو�ض عليها يف هذا القانون واللوائح ؛ 
اأو يظهر مبظهر خمل   ، اأعمال وظيفته  اأداء  الواجب يف  يخرج على مقت�سى 

ب�سرف الوظيفة يعاقب تاأديبيا« 

العمل واحرتام  اأن املوظف الذي ال يحافظ على االنتظام يف  ومفاد ما تقدم 
مواعيده الر�سمية يكون مرتكبا لذنب اإداري يجب معاقبته تاأديبيا عليه . 

وقد اأوجبت الفقرة االأخرية من املادة )115 ( من الالئحة التنفيذية لقانون 
املوافقة  بعد  اإال  االعتيادية  باالإجازة  يقوم  اأال  املوظف  على  املدنية   اخلدمة 
عليها واعتمادها ،  ومن ثم فاإن القاعدة اأال يقوم املوظف باالإجازة االعتيادية 
من  واعتمادها  االإدارية  اجلهة  من  عليها  املوافقة  بعد  اإال   ، مدتها  كانت  اأيا 
ال�سلطة املخت�سة ، ولئن كان يجوز لهذه ال�سلطة املوافقة الالحقة على االإجازة 
ذلك  فاإن   ، ال�سابق  كاالإذن  الالحق  الت�سريح  اأن  لقاعدة  ، تطبيقا  االعتيادية 
يرجع اإىل ال�سلطة التقديرية للجهة االإدارية يف �سوء الظروف التي ا�سطرت 
املوظف اإىل الغياب عن عمله قبل املوافقة على االإجازة االعتيادية له ، وبالتايل 
قبل  العمل  الغياب عن  اأو  بها  القيام  االعتيادية يف حالة  االإجازة  اعتماد  فاإن 

اعتماد االإجازة لي�ض حقا مطلقا للموظف ي�ستعمله مبح�ض اإرادته .  

لقانون  خمالفة  يعترب  مقبول  عذر  بدون  العمل  عن  التاأخري  كان  وملا 
اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية ، فاإنه ال يجوز اإ�سدار تعميم اإداري يجيز 
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للموظفني التاأخري عن العمل بدون عذر مقبول مقابل خ�سم يوم من االإجازة 
يرتتب  قد  واأنه  ال�سيما   ، الدوام  عن  تاأخري  �ساعات  �سبع  كل  عن  االعتيادية 
العامة  املرافق  �سري  وجوب  بقاعدة  وي�سر  العمل  بنظام  االإخالل  ذلك  على 
بانتظام وا�سطراد ، واإمنا يتعني النظر يف كل حالة على حده وفقا لظروفها 
التنفيذية  الالئحة  من   )113( املادة  عليه  ن�ست  مبا  ا�ستهداء   ، ومالب�ساتها 
املنظمة للغياب يف احلاالت الطارئة التي اأوجبت عر�ض طلب االإجازة الطارئة 
حالة  وفى   ، رف�سه  اأو  قبوله  لتقرير  االإجازة  باعتماد  املخت�سة  ال�سلطة  على 
الرف�ض يعترب الغياب بدون اإذن ويحرم من راتبه مدة الغياب وذلك مع عدم 

االإخالل بامل�ساءلة التاأديبية . 

لذا انتهى راأى ال�سوؤون القانونية اإىل عدم جواز اإ�سدار تعميم اإداري للموظفني 
االإجازة  من  مقبول  عذر  بدون  العمل  عن  التاأخري  �ساعات  بخ�سم  بالوزارة 

االعتيادية مبا�سرة .

)فتوى و �ص ق رقم/ م و / 15 / 1 /390 /2004 م بتاريخ 2004/3/21 م (

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

فتاوى المادة رقم )127(

الفتوى الأوىل :

املادة )127( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم 84/52 تن�ض على اأن » ي�سرف للموظف الذي تنتهي خدمته 
الأي �سبب من االأ�سباب بدل نقدي عن االإجازات االعتيادية امل�ستحقة له حتى 
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تاريخ انتهاء خدمته بحد اأق�سى ا�ستحقاق �سنتني » 

وتن�ض املادة )44( من القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم   
98/47 على »تقادم الرواتب واالأجور وما يف حكمها امل�ستحقة ملوظفي وحدات 

اجلهاز االإداري للدولة . 

قبل  للموظفني  امل�ستحقة  حكمها  يف  وما  واالأجور  الرواتب  تتقادم 
حكمها  يف  وما  العامة  واملوؤ�س�سات  والهيئات  للدولة  االإداري  اجلهاز  وحدات 

بانق�ساء خم�ض �سنوات ميالدية من تاريخ ا�ستحقاقها » 

وتن�ض املادة )45( من ذات القانون على »�سريان التقادم وانقطاعه :   

اأرقام 44، 47، 48، من هذا القانون ال - 1 املواد  مع عدم االإحالل باأحكام 
م�ستحق  الدين  فيه  ي�سبح  الذي  الوقت  من  اإال  التقادم  �سريان  يبداأ 

االأداء .

ال ي�سري التقادم كلما  وجد مانع يتعذر معه على الدائن اأن يطالب - 2
بحقه .

ينقطع التقادم باملطالبة املعتربة قانوناً ، ويبداأ تقادم جديد ي�سري من - 3
تاريخ انتهاء االأثر املرتتب على �سبب االنقطاع ، وتكون مدته هي مدة 

التقادم االأوىل .«

وتن�ض املادة )46( من ذات القانون على » االأثر املرتتب على التقادم : 

يرتتب على التقادم وفقاً الأحكام هذا القانون انق�ساء احلقوق املالية لالأفراد 
حكمها  يف  وما  واالأجور  الرواتب  وكذلك   ، اخلا�سة  وال�سركات  واملوؤ�س�سات 



- 326 -

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

امل�ستحقة ملوظفي وحدات اجلهاز االإداري للدولة والهيئات واملوؤ�س�سات العامة 
وما يف حكمها ، وتوؤول اإىل اخلزانة العامة احلقوق املالية والرواتب واالأجور 

التي انق�ست بالتقادم.«

باإن�ساء موؤ�س�سة  ال�سلطاين رقم 97/43  املر�سوم  املادة )3( من  وتن�ض 
املوؤ�س�سة جميع  اإىل  اأن«توؤول  عمان لل�سحافة واالأنباء والن�سر واالإعالن على 
اإليها  ، كما توؤول  العمانية  االأنباء  حقوق والتزامات دار جريدة عمان ووكالة 
عمان  جريدة  دار  من  لكل  للدولة  العامة  املوازنة  يف  املخ�س�سة  االعتمادات 

ووكالة االأنباء العمانية .«

املعرو�سة حالته ودار جريدة  العقد املربم بني  البند )5( من  وين�ض 
عمان لل�سحافة والن�سر املوؤرخ 1982/2/9على اأن »يخ�سع الطرف الثاين اأثناء 
�سريان هذا العقد الأحكام قانون اخلدمة املدنية ولوائحه وما تقرره احلكومة 
من وقت الآخر يف �ساأن املوظفني املدنيني ب�سفة عامة ، وله كافة احلقوق وعليه 

جميع الواجبات املن�سو�ض عليها فيه .... ».

وين�ض البند )10( من ذات العقد على اأن »ي�ستحق الطرف الثاين عند 
انتهاء خدمته مكافاأة نهاية اخلدمة مقدارها راتب �سهر عن كل �سنة بحيث ال 
يزيد جمموعها عن راتب �سنة، وحت�سب على اأ�سا�ض اآخر راتب اأ�سا�سي تقا�ساه 

 « .... ،

وموؤ�س�سة  حالته  املعرو�سة  بني  املربم  العقد  من   )18( البند  وين�ض 
عمان لل�سحافة واالإعالم والن�سر املوؤرخ 2006/1/1 على اأن »ي�ستحق الطرف 
الثاين عند انتهاء خدمته  مكافاأة نهاية خدمة بواقع راتب اأ�سا�سي عن كل �سنة 
، اعتبارا من 1994/1/1، وحت�سب على اأ�سا�ض اآخر راتب تقا�ساه ويخ�سم منها 
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ما يقابل االأيام التي يتم خ�سم راتبها واالأيام التي متنح له كاإجازة بدون راتب، 
وال ي�ستحق املوظف املكافاأة اإذا قلت مدة خدمته عن �سنتني كاملتني ما مل يكن 
، كما ي�ستحق املوظف بدل  اأو العجز عن العمل  الوفاة  انتهاء اخلدمة ب�سبب 
انتهاء اخلدمة بحد  تاريخ  امل�ستحقة له حتى  االإجازات االعتيادية  نقدي عن 

اأق�سى ا�ستحقاق �سنتني وب�سرط اإمتام �ستة اأ�سهر يف اخلدمة«.

  وين�ض البند )19( من ذات العقد على اأن »فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ض 
خا�ض يف هذا العقد ، فيخ�سع الطرف الثاين  اأثناء خدمته الأحكام  اللوائح 
الواجبات  جميع  وعليه  احلقوق  كافة  وله  املوؤ�س�سة  يف   بها  املعمول  االإدارية 

املن�سو�ض عليها فيها ، وذلك مبا ال يتعار�ض مع اأحكام هذا العقد«.

التي  االإدارية  بالوحدة  املوظف  تربط  التي  العالقة  اأن  حيث  ومن 
ي�سغل اإحدى وظائفها اإما اأن تكون عالقة تنظيمية حتكمها القوانني واللوائح 
تقت�سيه  ح�سبما  وقت  اأي  يف  تعديلها  يجوز  وبالتايل  ال�ساأن  هذا  يف  ال�سادرة 
امل�سلحة العامة ، واإما اأن تكون عالقة تعاقدية ين�سئها العقد املربم بني هذه 
اجلهة واملتعاقد معه حتكمها ن�سو�سه املتفق عليها مكملة بالن�سو�ض القانونية 
اإليها ، وبالتايل فاإنه نزوال على طبيعة العالقة املتباينة بينهما يكون  املحال 
واإجراء مقت�سياتها وفق  العالقتني وفق طبيعتها  اإىل كل من  النظر  متعينا 

الن�سو�ض احلاكمة لها �سواء اأكانت قانونية اأو تعاقدية.

ومن حيث اأنه من امل�ستقر عليه اأن العقد �سريعة املتعاقدين ، فال يجوز 
نق�سه وال تعديله اإال مبوافقة طرفيه ، واأن ما ينطوي عليه العقد من قواعد 
حتجب  التي  بينهما  للعالقة  احلاكمة  اخلا�سة  ال�سريعة  مبثابة  تعد  واأحكام 
ما عداها ، وتبعا لذلك فاإنه اإذا ما ت�سمن العقد تنظيما معينا الأ�سلوب ح�سم 
ما ع�ساه يثور بني طرفيه من منازعات ، يكون هذا التنظيم دون غريه واجب 
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االإعمال للف�سل فيما يثور فعال منها، خا�سة ما ي�سبغه مثل هذا التنظيم من 
اأو ال�سخ�ض املنوط  اأو�ساف على القرار الفا�سل يف النزاع ال�سادر عن اجلهة 
به ذلك على نحو ال يتاأتى معه الأي من الطرفني حماولة االلتفات عن هذا 
القرار اأو عدم االلتزام به اإال من خالل الطريق املر�سوم لذلك للطعن عليه اأو 

التظلم منه .

ومن حيث اأن امل�سرع قد حدد يف قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم 
رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادرة  التنفيذية  والئحته   ،80/8 رقم  ال�سلطاين 
االأحكام  فان  ثم  فمن   ، العمانيني  املوظفني  نقل  و�سوابط  �سروط   84  /52
فقط  العمانيني  املوظفني  نقل  على  التطبيق  يف  حدها  جتد  بذلك  املتعلقة 
العمانيني  غري  مع  التعاقدية  العالقة  نطاق  عن  ريب  دون  يخرجون  الذين 
واللوائح  القوانني  اإمنا حتكمها  اإليها  امل�سار  الوظيفية  العالقة  اأن  بح�سبان   ،
وعلى راأ�سها قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية امل�سار اإليهما واإذ ت�سمنا 
من  اإىل  االأحكام  هذه  ان�سراف  يتعني  فانه  ثم  فمن  بالنقل  خا�سة  اأحكاماً 
تنطبق ب�ساأنهم تلك العالقة الوظيفية دون اأن ت�ستطيل اإىل غريهم من اأولئك 
الذين ال تندرج عالقتهم �سمن هذه العالقة ، اأي من تكون عالقتهم باجلهة 
االإدارية عالقة تعاقدية ، وذلك الختالف طبيعة  تلك االأحكام عن طبيعة هذه 
العالقة وتنافرها معها دون ان�سجام ، ولتباين �سعيد ورودها ونهج ت�سريعها 
مما ي�ستحيل معه القول با�ستطالة اأو ا�ستعارة اأحكام النقل املن�سو�ض عليها يف 
قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية لتطبق ب�ساأن عالقة من يكون من�ساأ 
يكون  حيث  ماليا  العالقة  هذه  لتحكم  اأو  العقد  االإدارية  اجلهة  مع  عالقته 

العقد هو املرجع بالن�سبة جلميع ما يتم التعاقد عليه .

اآلتا  اأن عالقة املعرو�سة حالته ب....... ، و........ اللتني  ومن حيث 
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اإىل موؤ�س�سة.......... حاليا ال تعدو اأن تكون عالقة تعاقدية، يحكم كل منها 
التطبيق على  الواجبة  اأحكامه هي  ، وتكون  بينه وبني كل منها  املربم  العقد 
اأو  هذه العالقة ، وال تطبق اأحكام قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية 
ن�ض  ب�ساأنه  يرد  مل  فيما  اإال  ب...........  العاملني  على  تطبق  التي  االأحكام 
خا�ض يف هذه العقود ، وبناء عليه فاإن حقوقه تتحدد وفقا ملا ن�ست عليه هذه 
العقود ، ملا كان ذلك فانه واإذ قامت موؤ�س�سة ........... ب�سرف مكافاأة نهاية 
تاريخ  من  املدة  املوؤرخ...........عن  العقد  من   18 رقم  للبند  طبقا  خدمته 
تعيينه يف .........)�سابقا ( يف  ....... حتى تاريخ اإنهاء خدمته بهذه املوؤ�س�سة 
طبقت  قد  تكون  فاإنها   ، ب.........  خدمته  مدة  دون   .......... بتاريخ  فقط 
ن�سو�ض هذا العقد تطبيقا �سحيحا، بح�سبان اأن عالقة املعرو�سة حالته بكل 
العقد املربم بينها  اإليهما م�ستقلة عن االأخرى ويحكمها  امل�سار  من اجلهتني 
وبينه ، وبالتايل فال يجوز احت�ساب هذه املكافاأة على اأ�سا�ض مدة خدمته من 
تاريخ تعيينه يف ...... حتى تاريخ اإنهاء خدمته يف موؤ�س�سة ........ ، بح�سبان 
اأن املعينني مبقت�سى عقود ال ت�سرى يف �سانهم اأحكام النقل على النحو امل�سار 
اإليه، االأمر الذي يغدو معه قرارا لنقل امل�سار اإليه عدمي االأثر ، وال يعدو يف 
حقيقته اأن يكون مبثابة اإنهاء خلدمته بهذه الدار، واآية ذلك اأنه قد �سدر قرار 
تعيينه ب............ كما مت اإبرام عقد معه يبداأ من ........ تنفتح به عالقة 
جديدة يحكمها هذا العقد ، ملا كان ذلك فانه واإذ قامت  ............ اإبان �سدور 
اإعماال  خدمته  نهاية  مكافاأة  بتحويل   .......... اإىل  بنقله  اإليه  امل�سار  القرار 
لن�ض البند )10 ( من العقد املوؤرخ ....... عن مدة خدمته من تاريخ تعيينه بها 
وحتى تاريخ نقله اإىل......... ، وطلبت بتاريخ ...... من ......... اإ�سافة ر�سيد 
اإجازاته االعتيادية املتبقية له عن مدة خدمته ب........... وعددها 205يوم اإىل 
ر�سيد اإجازاته االعتيادية ب........ امل�سار اإليها ، مما حدا بهذه الوكالة بتاريخ 
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اإىل   .......... املدة من  اأن قامت بتحويل مكافاأة نهاية خدمته عن   ..........
....... اإىل ح�سابه امل�سريف وقام املعرو�سة حالته ب�سرفها بالفعل ، واأ�سقطت 
ر�سيده من اإجازاته االعتيادية امل�ستحق له عن هذه املدة والبالغ )205( يوم 
ا�ستنادا اإىل ما ارتاأته وزارة ......... باأنه يتعني عليه املطالبة مب�ستحقاته من 
اجلهة املنقول منها ، ومت اإخطاره بذلك ، فمن ثم فان ........ تكون قد اأعملت 

هي االأخرى اأحكام العقد املربم معه فيما يتعلق مبكافاأة نهاية خدمته .

اأما عن املقابل النقدي لر�سيد االإجازات االعتيادية للمعرو�سة حالته 
طبقا  املقابل  هذا  �سرف  ي�ستحق  كان  فانه  ب............  خدمته  فرتة  اإبان 
اإليها  امل�سار  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   127 املادة  لن�ض 
بح�سبان اأنها هي الواجبة التطبيق خللو العقد من تنظيم احلق يف �سرف هذا 
املقابل ، ومن ثم فانه كان يتعني عليه للح�سول على هذا احلق اأن يطالب - 
خالل خم�ض �سنوات من تاريخ ا�ستحقاقه �سرف هذا البدل ) تاريخ نقله اإىل 
كل   اإليها  اآلت  التي  موؤ�س�سة..........  بعدها  ومن  ب�سرفه   .........-  )  .......
اأنه  اإال   ، اإليه  من هذه الدار ووكالة........ مبوجب املر�سوم ال�سلطاين امل�سار 
تراخى يف املطالبة بهذا احلق حتى تاريخ اإنهاء خدمته يف التاريخ امل�سار اإليه 
اأي بعد م�سى ما يقارب اأربعة ع�سر عاماً من ذلك التاريخ ، ملا كان ذلك فانه 
واإذ اأبانت االأوراق ما يفيد اأن املعرو�سة حالته  مل يتخذ  اأي اإجراء قاطع ملدة 
التقادم امل�سار اإليها يف املادة 44 من القانون املايل ، كما اأن جمرد �سابق عالقته 
الوظيفية ب............. ومن بعدها موؤ�س�سة ....... ال تعد مانعا يحول بينه 
وبني املطالبة ب�سرف املقابل املذكور ، فمن ثم فاإن حقه يف �سرف هذا املقابل 

يكون قد �سقط بالتقادم اخلم�سي طبقا لن�سو�ض القانون املايل امل�سار اإليه. 

لذلك انتهى الراأي اإىل :
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اأوال : احت�ساب مكافاأة نهاية خدمة املعرو�سة حالته عن مدة خدمته 
اعتبارا من ....... حتى.... فقط لالأ�سباب املنوه عنها.

ثانيا : �سقوط حق املعرو�سة حالته يف �سرف املقابل النقدي لر�سيد 
اإجازاته بالتقادم عن مدة خدمته ب.......... .

فتوى رقم )و �ص ق /م و/2009/1223/7/15 ( بتاريخ 22 /7/ 2009م

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

فتاوى المادة رقم )129(

باالإ�سارة اإىل كتاب رقم ..... املوؤرخ ..... املوافق ...... ب�ساأن طلب الراأي 
التنفيذية  الالئحة  من   )130( و   )129( املادتني  حكمي  انطباق  مدى  حول 

لقانون اخلدمة املدنية على حالة موظفي معهد االإدارة العامة . 

املوؤرخ   .... رقم  الكتاب  من  يبني  ح�سبما  ـ  املو�سوع  وقائع  وتتح�سل   
...... املوافق ... يف اأن معاملة موظفي معهد االإدارة العامة تتم طبقا الأحكام 
قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية ، واأن معهد االإدارة العامة يعد جهة 
تدريبية حكومية تطبق اأحكام هذا القانون ، ومبراجعة مواده ومواد الئحته 
املادتني )129( و  اأن  املعهد  اإدارة  ال�سيخ رئي�ض جمل�ض  التنفيذية يرى معايل 
م�سطلح  اأن  باعتبار  املعهد  موظفي  على  تنطبقان  الالئحة  هذه  من   )130(
ب�ساأن  الراأي  معاليه  ويطلب   ، ا�ستثناء  دون  املعاهد  جميع  ي�سمل   ) معاهد   (
مدى انطباق هاتني املادتني على موظفي املعهد اأ�سوة بنظرائهم ممن ي�سغلون 
وظائف تدريبية ، وحتقيقا ملبداأ امل�ساواة بني املوظفني ، خ�سو�سا واأن معظم 
�سهري  ال�سنوية خالل  باإجازاتهم  يتمتعون  احلايل  الوقت  يف  املعهد  موظفي 
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يوليو واأغ�سط�ض من كل عام ، واأن تطبيق هاتني املادتني على موظفي املعهد 
تدعيم  يف  ي�سهم  مما  الفرتة  هذه  خالل  املعهد  يتكبدها  التي  النفقات  يوفر 

موازنته. 

وردا على ذلك نفيد باأن املادة ) 129 ( من الالئحة التنفيذية لقانون 
بقرار  املعدلة   84  /  52 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادرة  املدنية  اخلدمة 
االإجازة  تكون    « اأنه  على  تن�ض   94  /  14 رقم  املدنية  اخلدمة  جمل�ض  رئي�ض 
باملدار�ض  بها  املرتبطة  والوظائف  والتدريب  التدري�ض  لهيئات  االعتيادية 
املدنية  اأحكام قانون اخلدمة  التي تطبق  التابعة للوحدات  واملعاهد والكليات 
خالل العطلة ال�سيفية ملدة خم�سة واأربعني يوما ويجوز زيادتها مبا ال يجاوز 
خم�سة و�سبعني يوما ، ويتم حتديد بدايتها بقرار من الوزير املخت�ض وتتمتع 

بها الفئات التالية :

اأ - هيئات التدري�ض والتدريب والوظائف املرتبطة بها . 

ب - عمداء الكليات ومديرو املعاهد واملدار�ض وم�ساعديهم .

ج - �ساغلوا الوظائف االإدارية .

د ـ الفرا�سون والعمال وامل�ستخدمون فيما عدا احلرا�ض .

التعليمية  باجلهات  اأنها مرتبطة  الوحدة  رئي�ض  اأخرى يرى  اأية وظائف  ـ  هـ 
والتدريبية».

وتن�ض املادة )130( من الالئحة التنفيذية امل�سار اإليها على اأنه » يجوز 
 ( الالئحة  من   )129  ( باملادة  املبينة  الفئات  منح  املخت�ض  الوزير  من  بقرار 

اإجازة ن�سف ال�سنة( ويتم حتديد بدايتها ونهايتها بهذا القرار » .
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للمر�سوم  املرافق  العامة  االإدارة  معهد  نظام  من   )  1  ( املادة  وتن�ض    
» معهد  اأنه  العامة على  االإدارة  باإعادة تنظيم معهد  ال�سلطاين رقم 42 / 90 
االإدارة العامة هيئة علمية تتمتع بال�سخ�سية االعتبارية واال�ستقالل االإداري 

واملايل ويتبع وزير اخلدمة املدنية ».

للمعهد جمل�ض  » يكون  اأنه  النظام على  ( من هذا   5  ( املادة   وتن�ض 
اإدارة يتوىل ت�سريف �سوؤونه واالإ�سراف على ن�ساطه وتطوير نظم العمل به وله 
اأن يتخذ ما يراه الزما من القرارات لتحقيق االأغرا�ض التي اأن�سئ املعهد من 

اأجلها وفقا الأحكام املر�سوم وله على االأخ�ض :

1 - ......... 2 - ....... 3 - و�سع ال�سروط والقواعد اخلا�سة ب�سغل وظائف 
يت�سل  ما  وكل  اأع�سائها  وواجبات  مهام  وحتديد  باملعهد  العلمية  الهيئة 

ب�سوؤونهم الوظيفية».

وتن�ض املادة )14( من نظام املعهد امل�سار اإليه على اأنه » يكون للمعهد   
موازنة خا�سة تلحق باملوازنة العامة للدولة » . 

االعتيادية  االإجازة  نظم  امل�سرع  اأن  املتقدمة  الن�سو�ض  من  وامل�ستفاد 
باملدار�ض  بها  املرتبطة  والوظائف  والتدريب  التدري�ض  لهيئات  متنح  التي 
واملعاهد والكليات التي تتبع الوحدات التي تطبق اأحكام قانون اخلدمة املدنية 
خالل العطلة ال�سيفية ، فق�سى بتحديد هذه االإجازة بخم�سة واأربعني يوما 
واأجاز زيادتها مبا ال يجاوز خم�سة و�سبعني يوما يتم حتديد بدايتها ونهايتها 
بقرار من الوزير املخت�ض ، وتتمتع بها الفئات التي عددتها املادة )129( من 
بقرار  امل�سرع  واأجاز   ، اإليها  امل�سار  املدنية  لقانون اخلدمة  التنفيذية  الالئحة 
من الوزير املخت�ض منح هذه الفئات اإجازة ن�سف ال�سنة حتدد بدايتها ونهايتها 
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بهذا القرار .

 كما اأن امل�سرع نظم معهد االإدارة العامة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 42 / 90 
امل�سار اإليه فق�سى باأنه هيئة علمية تتمتع بال�سخ�سية االعتبارية واال�ستقالل 
االإداري واملايل ، ون�ض على تبعيته لوزير اخلدمة املدنية ، وتاأكيدا ال�ستقالل 
املعهد ق�سى امل�سرع باأن تكون له موازنة خا�سة تلحق باملوازنة العامة للدولة ، 
وناط مبجل�ض اإدارة املعهد تنظيم �سروط وقواعد �سغل وظائف الهيئة العلمية 
ب�سوؤونهم  املت�سلة  االأخرى  االأمور  و�سائر  اأع�سائها  وظائف  و  ومهام  باملعهد 

الوظيفية .

  وبتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�سة فاإنه ملا كان ن�ض املادة ) 129 
( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية قد ق�سر نطاق تطبيق هذه 
املادة واملادة ) 130 ( من الالئحة على �ساغلي الوظائف التي عددتها املادة ) 
اأحكام قانون  التي تطبق  التابعة للوحدات  ( باملدار�ض واملعاهد والكليات   129
تكون  اأن  املادتني  هاتني  انطباق  يف  املناط  اأن  موؤداه  مبا   ، املدنية  اخلدمة 
املدار�ض واملعاهد والكليات تابعة الأي من الوحدات املذكورة ، وحيث اإن معهد 
االإدارة العامة ح�سبما تقدم يعد هيئة م�ستقلة تتمتع بال�سخ�سية االعتبارية 
واال�ستقالل املايل واالإداري وال يتبع اأي من وحدات اجلهاز االإداري للدولة من 
الناحية التنظيمية ، بالرغم من تبعيته اإ�سرافيا لوزير اخلدمة املدنية ، فاإن 
ن�ض املادتني )129( و ) 130 ( امل�سار اإليهما ينح�سران عن التطبيق على حالة 

موظفي املعهد املذكور لعدم حتقق مناط انطباقهما ح�سبما تقدم.

املعهد  اإدارة  ملجل�ض  عقد  وقد  امل�سرع  اأن  به  التنويه  يجدر  ومما    
االخت�سا�ض بتنظيم القواعد وال�سروط اخلا�سة ب�سغل وظائف الهيئة العلمية 
باملعهد وحتديد مهام وواجبات اأع�سائها ، وكل ما يت�سل ب�سوؤونهم الوظيفية 
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املعهد  اإجازات موظفي  ، فاإنه يكون ملجل�ض االإدارة تنظيم  ح�سبما �سلف بيانه 
من �ساغلي وظائف الهيئة العلمية به والوظائف املرتبطة بها وفقا ملقت�سيات 

م�سلحة العمل وفى �سوء االعتبارات الواردة يف الكتاب امل�سار اإليه . 

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم �سريان حكم املادتني )129( و)130( من   
الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية على موظفي معهد االإدارة العامة 
املعهد خالف ذلك وفقا ملقت�سيات م�سلحة  اإدارة  تلقائيا ما مل يقرر جمل�ض 

العمل .

فتوى رقم )و �ص ق / م و /36 /1 /925 / 2005م ( بتاريخ 29 / 6 / 
2005م(

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

فتاوى المادة رقم )142(

الفتوى الأوىل :

واإذ كان ما تقدم ؛ وكانت املادة )142( من الالئحة التنفيذية لقانون 
اخلدمة املدنية تق�سى باأن متنح املوظفة اإجازة خا�سة لتغطية فرتة ما قبل 
وبعد الوالدة مدتها )30(  ثالثني يوماً براتب كامل ثم جاء القرار رقم 96/18 
بتعديل لهذه املادة ، بحيث زيدت مدة االإجازة اإىل )45 ( خم�سة واأربعني يوما 
، وملا كانت املوظفة املخاطبة بهذه املادة ت�ستمد حقها من القانون مبا�سرة دون 
اأية �سلطة تقديرية للجهة املخت�سة ، واإن القرار ال�سادر مبنحها االإجازة مبنى 
على �سلطة مقيدة ، ومن ثم فاإن التعديل الذي تناول هذه املادة ي�سرى باأثر 
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حال ومبا�سر على كل اإجازة خا�سة من هذا النوع كانت قائمة عند العمل به 
�ساأن احلالة االأوىل ، وينبني على ذلك اأن املوظفة التي �سبق منحها اإجازة خا�سة 
للغر�ض املن�سو�ض عليه يف املادة )142( امل�سار اإليها قبل تعديلها بالقرار رقم 
اأدركها هذا التعديل قبل انق�سائها يكون لها احلق يف اال�ستفادة  96/18 ؛ ثم 
من هذا التعديل وذلك بزيادة االإجازة املمنوحة لها اإىل خم�سة واأربعني يوماً 

بدال من ثالثني اإعماال لالأثر احلال واملبا�سر للقرار امل�سار اإليه .

املوظفة  اأن  كتابكم  من  الثابت  فاإن  الثانية  احلالة  اإىل  بالن�سبة  اأما 
�سالف  بالتعديل  العمل  قبل  وانق�ست  اإليها  امل�سار   اخلا�سة  االإجازة  منحت 
الذكر،  ومن ثم ال يكون لها اأ�سل حق يف االإفادة من التعديل اجلديد ملجرد 
اأن مبا�سرتها العمل عقب هذه االإجازة �سادف تاريخ التعديل ، واإال كان القول 
التي متت يف ظل  الوقائع  باأثر رجعى على  للقرار اجلديد  اإعماال  بغري ذلك 

النظام القدمي وهو ماال يجوز قانوناً .

واإزاء ما تقدم انتهى الراأي اإىل ا�ستفادة املوظفة يف احلالة االأوىل من 
التعديل الذي طراً على املادة )142( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة 

املدنية وعدم ا�ستفادتها منه يف احلالة الثانية.

)فتوى رقم: و �ص ق / م و /96/1293/1/21م بتاريخ: 1996/12/4م (

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

الفتوى الثانية :

اإن املادة )61( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/8 
ن�ست على اأن: »متنح االإجازات اخلا�سة التالية وفقا لل�سروط واالأو�ساع التي 
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حتددها الالئحة.

)اأ(........      )ب(........          )ج( اإجازة للوالدة        )د(.......«.

ال�سادرة  املدنية  لقانون اخلدمة  التنفيذية  الالئحة  املادة )142( من  ون�ست 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/52 على اأن: »متنح املوظفة اإجازة خا�سة لتغطية 

فرتة ما قبل وبعد الوالدة مدتها )45( يوما براتب كامل »

وقد جاء الن�ض مطلقا من حيث عدد املرات التي يجوز احل�سول فيها على تلك 
االإجازة براتب كامل ، حيث مل يقيد  امل�سرع يف قانون اخلدمة املدنية ال�سابق 

هذه االإجازة بعدد معني من املرات.

 2004/120 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  ذلك  بعد  �سدر  قد  اإنه  وحيث   
باإ�سدار قانون اخلدمة املدنية - واملعمول به اعتبارا من 2006/1/1م - ون�ست 
املادة الثانية منه على اأن: » ي�سدر جمل�ض اخلدمة املدنية الالئحة التنفيذية 
اأن ت�سدر الالئحة التنفيذية ي�ستمر العمل بالالئحة  لهذا القانون.....واإىل 
اأحكام القانون  ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/52 فيما ال يتعار�ض مع 

املرافق«

رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  »يلغى  اأن:  على  منه  الثالثة  املادة  ن�ست  كما   
مع  يتعار�ض  اأو  املرافق  القانون  يخالف  ما  كل  يلغى  كما   ، اإليه  امل�سار   80/8

اأحكامه.« 

باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )80( املادة  ون�ست   
ال�سلطاين رقم 2004/120 على اأن:«متنح املوظفة اإجازة خا�سة لتغطية فرتة 
ما قبل وبعد الوالدة وذلك ملدة خم�سني يوما براتب كامل ومبا ال يزيد على 
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خم�ض مرات طوال مدة اخلدمة يف احلكومة »

مما مفاده اأن امل�سرع يف قانون اخلدمة املدنية اجلديد قد ق�سر حق املوظفة 
على  الوالدة  وبعد  قبل  ما  فرتة  لتغطية  اخلا�سة  االإجازة  على  احل�سول  يف 
املادة  حكم  اإلغاء  موؤداه  ومبا   ، احلكومة  يف  خدمتها  مدة  طوال  مرات  خم�ض 
)142( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية امللغي ال�سادرة باملر�سوم 
بح�سبان   ، الذكر  اآنفة   )80( املادة  ن�ض  مع  لتعار�سها   84/52 رقم  ال�سلطاين 
اأن املركز القانوين للموظف هو مركز تنظيمي اأو الئحي يجوز تغيريه يف اأي 
وقت ، ومبراعاة اأن القانون يحكم الوقائع واملراكز القانونية التي تن�ساأ حتت 
�سلطانه اأي يف الفرتة من تاريخ العمل به وحتى تاريخ اإلغائه ، وال ي�سري باأثر 
رجعي على الوقائع واملراكز القانونية واالآثار املرتتبة عليها التي ن�ساأت ومتت 

قبل نفاذه اإال بن�ض خا�ض يقرر االأثر الرجعي. 

وحيث اإنه متى كان ذلك ، وكان الثابت  من االأوراق اأن املوظفة املذكورة   
قد ح�سلت على اإجازة خا�سة لتغطية فرتة ما قبل وبعد الوالدة بواقع خم�ض 
مرات خالل الفرتة من 1997/11/26م اإىل 2005/1/4م فاإنها - واإعماال لقاعدة 
االأثر املبا�سر للقانون - تكون قد ا�ستنفدت حقها يف االإجازة اخلا�سة بتغطية 
فرتة ما قبل وبعد الوالدة قبل العمل بقانون اخلدمة املدنية اجلديد ال�سادر 
العمل  بعد  االإجازة  ، ويكون منحها هذه  ال�سلطاين رقم 2004/120  باملر�سوم 

باأحكامه للمرة ال�ساد�سة واملرة ال�سابعة قد مت باملخالفة الأحكام القانون. 

ما  اإذا  االإجازة  لهذه  املوظفة  ا�ستحقاق  مدى  يخ�ض  فيما  اإنه  وحيث   
ال�سوؤون  وزارة  اإفتاء  يف  عليه  امل�ستقر  فاإن  بالوزارة  تعيينها  واأعيد  ا�ستقالت 
القانونية اأن واليتها يف اإبداء الراأي واإ�سدار الفتاوى القانونية يرتبط بطلب 
الراأي يف �سوء الوقائع اخلا�سة بتلك  الراأي يف حالة واقعية حمددة و يكون 
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احلالة. 

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم اأحقية املوظفة املذكورة يف احل�سول على   
اأية اإجازة خا�سة لتغطية فرتة ما قبل وبعد الوالدة اعتبارا من 2006/1/1م 
بح�سبان اأنها ا�ستنفدت حقها يف تلك االإجازة قبل العمل بحكم املادة )80( من 

قانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليها. 

فتوى رقم ) و �ص ق /م و/1521/1/7 /2008 بتاريخ 2008/9/28م (

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

الفتوى الثالثة :

نفيد باأنه من امل�ستقر عليه وعلى ما اأ�سارت اإليه وزارة ال�سوؤون القانونية 
بكتابها و �ض ق/م و/96/866/1/21 بتاريخ 1996/7/21 من اأن مركز املوظفني 
باجلهاز االإداري للدولة هو مركز قانوين الئحي ولي�ض مركزا تعاقديا مبعنى 
اأن الذي يحكم عالقة هوؤالء املوظفني بذلك اجلهاز هي القوانني واللوائح ، 
ومقت�سى هذا املركز القانوين اأن تعيينهم يف ظل نظام معني ال يحرم ال�سلطة 
العامة  للم�سلحة  حتقيقاً   - و�سلباً  اإيجاباً  النظام-  هذا  تعديل  يف  حقها  من 
بحيث ال يقت�سر �سريان التعديل على املوظفني الذين يعينون يف ظله فح�سب 
بل وكذلك على من عني منهم قبل التعديل كما ي�سرى على الوقائع التالية 
قبل  القدمي  النظام  املوظفون يف ظل  عليه  ما ح�سل  اأن مي�ض  دون  ل�سدوره 

التعديل .

واإذا كان ما تقدم وكانت املادة )142( من الالئحة التنفيذية لقانون 
اخلدمة املدنية تق�سى باأن متنح املوظفة اإجازة خا�سة لتغطية فرتة ما قبل 
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وبعد الوالدة مدتها 30 يوماً براتب كامل ثم جاء القرار رقم 96/18 بتعديل 
لهذه املادة بحيث زيدت مدة االإجازة اإىل خم�سة واأربعني يوما، وملا كانت املوظفة 
املخاطبة بهذه املادة ت�ستمد حقها من القانون مبا�سرة دون اأية �سلطة تقديرية 
للجهة املخت�سة واأن القرار ال�سادر مبنحها االإجازة مبنى على �سلطة مقيدة 
، ومن ثم فاإن التعديل الذي تناول هذه املادة ي�سرى باأثر حال ومبا�سر على 
كل اإجازة خا�سة من هذا النوع كانت قائمة عند العمل به �ساأن احلالة االأوىل 
وينبني على ذلك اأن املوظفة التي �سبق منحها اإجازة خا�سة للغر�ض املن�سو�ض 
عليه يف املادة )142( امل�سار اإليها قبل تعديلها بالقرار رقم 96/18 ثم اأدركها هذا 
التعديل قبل انق�سائها يكون لها احلق يف اال�ستفادة من هذا التعديل وذلك 
بزيادة االإجازة املمنوحة لها اإىل خم�سة واأربعني يوماً بدال من ثالثني اإعماال 

لالأثر احلال واملبا�سر للقرار امل�سار اإليه .

املوظفة  اأن  كتابكم  من  الثابت  فاإن  الثانية  احلالة  اإىل  بالن�سبة  اأما 
�سالف  بالتعديل  العمل  قبل  وانق�ست  اإليها  امل�سار   اخلا�سة  االإجازة  منحت 
الذكر ومن ثم ال يكون لها اأ�سل حق يف االإفادة من التعديل اجلديد ملجرد اأن 
مبا�سرتها العمل عقب هذه االإجازة �سادف تاريخ التعديل واإال كان القول بغري 
ذلك اإعماال للقرار اجلديد باأثر رجعى على الوقائع التي متت يف ظل النظام 

القدمي وهو ماال يجوز قانوناً .

واإزاء ما تقدم انتهى الراأي اإىل ا�ستفادة املوظفة يف احلالة االأوىل من 
التعديل الذي طراً على املادة )142( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة 

املدنية وعدم ا�ستفادتها منه يف احلالة الثانية.  

)فتوى رقم: و �ص ق / م و /96/1293/1/21م بتاريخ: 1996/12/4م (
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فتاوى المادة رقم )149(

باملر�سوم  ال�سادر  قابو�ض  ال�سلطان  جامعة  قانون  من   )1( املادة 
�سخ�سية  ذات  موؤ�س�سة علمية  » اجلامعة  اأن  على  تن�ض  رقم 86/9  ال�سلطاين 

اعتبارية عامة وا�ستقالل مايل واإداري »

جمل�ض  ي�سدر  باأن  القانون  ذات  من   ) و32   31   ( املادتان  وتق�سى 
اجلامعة اللوائح التنفيذية واالأنظمة والقواعد الالزمة لتنفيذ اأحكام القانون 
، واأن ت�ستثنى اجلامعة من التقيد بقواعد واإجراءات قانون اخلدمة املدنية يف 
كل ما يتعلق بتعيني اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني فيها وترقياتهم ونقلهم 
واإنهاء خدماتهم واإعادة تعيينهم واإحالتهم اإىل التقاعد ، وغري ذلك مما يتعلق 
التي تطبق يف  والقواعد  ال�سروط  ويحدد جمل�ض اجلامعة  ب�سوؤون خدمتهم 

هذا ال�ساأن .

املادة  به  االأحكام ما ق�ست  فاإنه ال ينال من تلك  ؛  فاإذا كان ما تقدم 
)36 ( من قانون جامعة ال�سلطان قابو�ض باأن تطبق القوانني واللوائح العامة 
فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ض خا�ض يف هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية 
، اإذ اأن اإعمال هذا الن�ض يجب اأال يتعدى االأحكام املو�سوعية يف هذه القوانني 
واللوائح العامة ، ومبا ال مي�ض اال�ستقالل املايل واالإداري للجامعة وما تتمتع 
 ، بها  اخلا�سة  واالإدارية  املالية  اأجهزتها  لها  عامة  اعتبارية  �سخ�سية  من  به 
نحو  وعلى  اجلامعة  بتنظيم  اخلا�سة  لالأحكام  اإهدار  فيه  ذلك  بغري  والقول 
ي�سمح بتدخل غريها من اجلهات يف �ساأن من �سوؤون اجلامعة وفر�ض �سلطة من 
خارجها يتوقف على تقديرها م�سري بع�ض القرارات التي اتخذتها ال�سلطات 

املخت�سة باجلامعة .
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وترتيبا على ذلك فاإن تطبيق اجلامعة لن�ض املادة ) 149 ( من الالئحة 
درا�سية  اإجازة  موظفيها  اأحد  منح  عند  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية 
املو�سوعية  االأحكام  تطبيق  على  قا�سرا  يكون  اإمنا  والبدالت  الراتب  بن�سف 
التي ت�سمنتها تلك املادة يف البنود )اأ ، ب ، جـ ( دون اأن يتعدى هذا التطبيق 
ذلك االإطار اإىل ا�سرتاط ح�سول اجلامعة على موافقة وزارة اخلدمة املدنية 
على هذه االإجازة وهو ما انتهت اإليه - وبحق - كل من اجلامعة ووزارة اخلدمة 

املدنية .

) فتوى رقم �ص ق /ت/93/1135/7/22 فى 1993/10/20 م (

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

فتاوى المادة رقم )150(

الفتوى الأوىل :

 اإن املادة )88 ( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى 
اإجازة براتب كامل الأداء  املوظف  ي�ستحق    «  : اأنه  رقم 2004/120 تن�ض على 
االمتحان مبا ال يجاوز املدة الالزمة لذلك ، وحتدد الالئحة �سروط منح هذه 

االإجازة  » 

وتن�ض املادة الثانية من مر�سوم اإ�سدار هذا القانون على اأن :« ي�سدر 
نظام  ي�سدر  كما   ، القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  املدنية  اخلدمة  جمل�ض 
اأن  واإىل   ، الوزراء  عليها من جمل�ض  املوافقة  بعد  الوظائف  وترتيب  ت�سنيف 
ت�سدر الالئحة التنفيذية ي�ستمر العمل بالالئحة ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطانى 
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رقم 84/52 فيما ال يتعار�ض مع اأحكام القانون املرافق »

املدنية  لقانون اخلدمة  التنفيذية  الالئحة  )150( من  املادة  وتن�ض   
اأن: » ي�ستحق املوظف العماين  ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطانى رقم 84/52 على 
ب�سرط   ، لذلك  املقررة  املدة  تتجاوز  ال  االمتحان  الأداء  كامل  براتب  اإجازة 
اأو  املدار�ض  اإحدى  فى  النظامية  غري  بالدرا�سة  بالقيد  له  مرخ�سا  يكون  اأن 
املعرتف  العليا  املعاهد  اأو  الكليات  اأو  اجلامعات  باإحدى  باالنت�ساب  اأو  املعاهد 
بها من وزارة الرتبية والتعليم اأو وزارة التعليم العايل بح�سب االأحوال ، على 
املقررة  االمتحانات  اجتيازه  تفيد  معتمدة  ر�سمية  �سهادة  املوظف  يح�سر  اأن 
للمرحلة الدرا�سية امللتحق بها بنجاح ، واإال اعتربت تلك االإجازة خ�سما من 
على  راتب  بدون  اإجازة  اأو   ، منها  ر�سيد  له  كان  اإن  االعتيادية  اإجازته  ر�سيد 

ح�سب االأحوال » 

ومفاد ذلك اأن امل�سرع قرر للموظف حقا فى اإجازة براتب كامل الأداء   
االمتحانات بحيث ال جتاوز املدة الالزمة لذلك ، واأحال اإىل الالئحة التنفيذية 
ملا  وفقا  ال�سروط  هذه  ومتثلت   ، االإجازة  هذه  منح  �سروط  حتديد  �ساأن  فى 
اأن الالئحة  اإليها -  بح�سبان  امل�سار  اإجاة بدون رات على   اأو  و  املادة  ت�سمنته 
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2004/120 
مل ت�سدر - فى اأن يكون املوظف مرخ�سا له بالقيد للدرا�سة غري النظامية اأو 
باالنت�ساب باإحدى اجلهات التعليمية املحددة بالن�ض واملعرتف بها من الوزارة 
املخت�سة ، واأن يتحقق جناح املوظف فى االمتحانات املقررة للمرحلة الدرا�سية 
التي التحق بها ، ورتبت الالئحة على عدم حتقق هذا ال�سرط وجوب خ�سم 
اأيام االإجازة من ر�سيد اإجازات املوظف االعتيادية اإن كان له ر�سيد منها واإال 

اعتربت اإجازة بدون راتب . 



- 344 -

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

واإنه ملا كان موؤدى ن�ض املادة ( 88 ( من القانون ؛ اأن حق املوظف فى 
اإجازة الأداء االمتحان اإمنا هو حق م�ستمد من القانون ، واأن االإجازة املذكورة 
- مو�سوع هذا احلق - اإمنا هي نوع من االإجازات امل�سماة التي ت�ستحق براتب 
الوقت تختلف  ذات  واأنها فى   ، ا�ستحقاقها  تباينت معها فى مناط  واإن  كامل 
اختالفا بينا مع االإجازات بدون راتب من حيث الطبيعة اأو مناط اال�ستحقاق ، 

وبالتايل ال يجوز - بحال - النيل من ذلك احلق اأو اجتثاثه من اأ�سله . 

رقم  ال�سلطانى  املر�سوم  الثانية من  املادة  كانت  وملا  ؛  ذلك  وبناء على 
العمل  ا�ستمرار  قررت  حينما   - املدنية  اخلدمة  قانون  باإ�سدار   2004/120
ت�سدر  اأن  اإىل   84/52 رقم  ال�سلطانى  بالر�سوم  ال�سادرة  التنفيذية  بالالئحة 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون - قد ت�سمنت قيدا مو�سوعيا متثل فى عدم 
تعار�ض االأحكام التي ت�ستمد منها مع اأحكامه ، وملا كان ال�سرط الثاين الذى 
ن�ست عليه املادة )150 ( املتمثل فى وجوب حتقق جناح املوظف - ال�ستحقاق 
اآنفا - يتعار�ض مع �سريح ن�ض املادة )88 ( امل�سار  االإجازة بطبيعتها املذكورة 
اإليها فيما قررته من احلق فى هذه االإجازة ، والتي يجب الت�سريح بالقيام بها 
متى حتقق مناط ا�ستحقاقها ، وهو ما ال يجوز معه النيل من اأ�سل ا�ستحقاقها 
اأو من طبيعتها بتعليق كل منهما على تلك الواقعة االآجلة غري املحققة املتمثلة 
فى وجوب النجاح فى االمتحانات ، بل اإن هذا ال�سرط وما رتبته الالئحة - 
ب�سبب عدم حتققه - با�ستحالة االإجازة اإىل اأحد نوعى االإجازة املحددين بن�ض 
اأو عدم  االإجازة االعتيادية  املادة )150( وفاقا مع وجود ر�سيد للموظف من 
وجوده ، يوؤدى على اجتثاث احلق املقرر وفقا للقانون من اأ�سله وهو االأمر غري 
اجلائز ، لي�ض فقط فى ظل تقرير هذا احلق باملادة ) 88 ( امل�سار اإليها بل فى 
ظل العمل بقانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 80/8 الذى 
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ن�ض فى املادة (  61 ( على اأن : » متنح االإجازات اخلا�سة التالية وفقا لل�سروط 
واالأو�ساع التي حتددها الالئحة : 

اأ - اإجازة الأداء فري�سة احلج .

ب _ .،..............

مدة  حت�سب  وال   ، اخلا�سة  االإجازات  من  اأخرى  اأنواع  تقرير  ويجوز 
االإجازة اخلا�سة من مدد االإجازات االأخرى »

 اإذ وفقا ل�سريح الفقرة الثانية من هذا الن�ض ال يجوز - البته احت�ساب 
مدة االإجازة اخلا�سة من مدد االإجازات االأخرى ، ومن تلك االإجازات اخلا�سة 
اأداء االمتحان املن�سو�ض عليها فى املادة  التي قررت وفقا لهذه الفقرة اإجازة 
)150(  - املعدلة بقرار جمل�ض اخلدمة املدنية رقم 2002/16 - ومن ثم فاإن 
ما قررته هذه املادة من احت�ساب اإجازة اأداء االمتحان عند اإخفاق املوظف فى 
االمتحانات كاإجازة اعتيادية اأو اإجازة بدون راتب ح�سب االأحوال ؛ يكون خمالفا 
 ، التي حظرت ذلك  القانون  املادة )61 ( من هذا  الثانية من  الفقرة  ل�سريح 
ف�سال عن تعار�ض ذلك مع حكم املادة ) 88 ( من القانون اجلديد كما �سلف 
، االأمر الذى يجب معه ق�سر تطبيق املادة )150 ( على ما ت�سمنه من �سرط 
باالنت�ساب  اأو  النظامية  غري  للدرا�سة  بالقيد  الرتخي�ض  وجوب  فى  متمثل 
باإحدى اجلهات املحددة بالن�ض ، دون ذلك ال�سرط املتمثل فى وجوب النجاح 
املوظف بها وما رتبه  التحق  التي  الدرا�سية  املقررة للمرحلة  فى االمتحانات 
الن�ض من ا�ستحالة االإجازة اإىل اأحد نوعيها �سالفي االإ�سارة عند عدم حتقق 

هذا ال�سرط ، لتعار�ض ذلك مع املـــادة )88 ( امل�سار اإليها اآنفا . 

بتطبيق ذلك على احلاالت املعرو�سة يبني اأن كال من .... ، ....،.....،....، 
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قد التحقوا بالدرا�سة غري النظامية - تعليم كبار - بال�سف العا�سر للتعليم 
العام ، واأن كال من .... ،... ،...... قد التحقوا بالدرا�سة غري النظامية - تعليم 
كبار - بال�سف الثاين ع�سر للتعليم العام ، واأنهم جميعا قد �سرح لهم باإجازة 
الأداء امتحانات الف�سل الدرا�سي االأول للعام الدرا�سي 2006/2005 - فى ظل 
 2004/120 رقم  ال�سلطانى  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  بقانون  العمل 
اإجازة براتب كامل دون  اأداء هذه االمتحانات  - االأمر الذى تكون معه فرته 

تعليق ذلك على اأي �سرط . 

لذلك انتهى الراأي اإىل : وجوب احت�ساب فرته اأداء املعرو�سة حاالتهم 
اإجازة براتب  م  الدرا�سي 2006/2005  الدرا�سي االأول للعام  امتحانات الف�سل 

كامل دون تعليق ذلك على نتيجة كل منهم فى هذه االمتحانات .

فتوى رقم )و �ص ق / م و / 26 / 837 / 2006 / بتاريخ 2006/6/19م( .

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

الفتوى الثانية :

املادة )88 ( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم   
2004/120 تن�ض على اأنه ) ي�ستحق املوظف اإجازة براتب كامل الأداء االمتحان 
مبا ال يجاوز املدة الالزمة لذلك وحتدد الالئحة �سروط منح هذه االإجازة( . 

وتن�ض املادة الثانية من مر�سوم اإ�سدار هذا القانون على اأن : ) ي�سدر 
نظام  ي�سدر  كما   ، القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  املدنية  اخلدمة  جمل�ض 
اأن  واإىل   ، الوزراء  عليها من جمل�ض  املوافقة  بعد  الوظائف  وترتيب  ت�سنيف 
ت�سدر الالئحة التنفيذية ي�ستمر العمل بالالئحة ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطانى 
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رقم 84/52 فيما ال يتعار�ض مع اأحكام القانون املرافق (.

املدنية  لقانون اخلدمة  التنفيذية  الالئحة  )150( من  املادة  وتن�ض   
ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطانى رقم 84/52 على اأن: ) ي�ستحق املوظف العماين 
ب�سرط   ، لذلك  املقررة  املدة  تتجاوز  ال  االمتحان  الأداء  كامل  براتب  اإجازة 
اأو  املدار�ض  اإحدى  فى  النظامية  غري  بالدرا�سة  بالقيد  له  مرخ�سا  يكون  اأن 
املعرتف  العليا  املعاهد  اأو  الكليات  اأو  اجلامعات  باإحدى  باالنت�ساب  اأو  املعاهد 
بها من وزارة الرتبية والتعليم اأو وزارة التعليم العايل بح�سب االأحوال ،على 
املقررة  االمتحانات  اجتيازه  تفيد  معتمدة  ر�سمية  �سهادة  املوظف  يح�سر  اأن 
للمرحلة الدرا�سية امللتحق بها بنجاح ، واإال اعتربت تلك االإجازة خ�سما من 
على  راتب  بدون  اإجازة  اأو   ، منها  ر�سيد  له  كان  اإن  االعتيادية  اإجازته  ر�سيد 

ح�سب االأحوال (. 

ومفاد ذلك اأن امل�سرع قرر للموظف حقا فى اإجازة براتب كامل الأداء   
االمتحانات بحيث ال جتاوز املدة الالزمة لذلك ، واأحال اإىل الالئحة التنفيذية 
ملا  وفقا  ال�سروط  هذه  ومتثلت   ، االإجازة  هذه  منح  �سروط  حتديد  �ساأن  فى 
اأن الالئحة  اإليها -  بح�سبان  امل�سار  اإجاة بدون رات على   اأو  و  املادة  ت�سمنته 
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2004/120 
مل ت�سدر - فى اأن يكون املوظف مرخ�سا له بالقيد للدرا�سة غري النظامية اأو 
باالنت�ساب باإحدى اجلهات التعليمية املحددة بالن�ض واملعرتف بها من الوزارة 
املخت�سة ، واأن يتحقق جناح املوظف فى االمتحانات املقررة للمرحلة الدرا�سية 
التي التحق بها ، ورتبت الالئحة على عدم حتقق هذا ال�سرط وجوب خ�سم 
اأيام االإجازة من ر�سيد اإجازات املوظف االعتيادية اإن كان له ر�سيد منها واإال 

اعتربت اإجازة بدون راتب . 
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وانه ملا كان موؤدى ن�ض املادة 88 من القانوناأن حق املوظف فى اإجازة 
 - املذكورة  االإجازة  واأن   ، القانون  من  م�ستمد  حق  هو  اإمنا  االمتحان  الأداء 
براتب  ت�ستحق  التي  امل�سماة  االإجازات  نوع من  اإمنا هي   - مو�سوع هذا احلق 
الوقت تختلف  ذات  واأنها فى   ، ا�ستحقاقها  تباينت معها فى مناط  واإن  كامل 
اختالفا بينا مع االإجازات بدون راتب من حيث الطبيعة اأو مناط اال�ستحقاق ، 

وبالتايل ال يجوز - بحال - النيل من ذلك احلق اأو اجتثاثه من اأ�سله . 

رقم  ال�سلطانى  املر�سوم  من  الثانية  املادة  كانت  وملا  ذلك  على  وبناء 
العمل  ا�ستمرار  قررت  حينما   - املدنية  اخلدمة  قانون  باإ�سدار   2004/120
ت�سدر  اأن  اإىل   84/52 رقم  ال�سلطانى  بالر�سوم  ال�سادرة  التنفيذية  بالالئحة 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون - قد ت�سمنت قيدا مو�سوعيا متثل فى عدم 
تعار�ض االأحكام التي ت�ستمد منها مع اأحكامه ، وملا كان ال�سرط الثاين الذى 
املتمثل فى وجوب حتقق جناح املوظف - ال�ستحقاق   « املادة »150  ن�ست عليه 
اآنفا - يتعار�ض مع �سريح ن�ض املادة )88 ( امل�سار  االإجازة بطبيعتها املذكورة 
اإليها فيما قررته من احلق فى هذه االإجازة والتي يجب الت�سريح بالقيام بها 
متى حتقق مناط ا�ستحقاقها ، وهو ما ال يجوز معه النيل من اأ�سل ا�ستحقاقها 
اأو من طبيعتها بتعليق كل منهما على تلك الواقعة االآجلة غري املحققة املتمثلة 
فى وجوب النجاح فى االمتحانات ، بل اإن هذا ال�سرط وما رتبته الالئحة - 
ب�سبب عدم حتققه - با�ستحالة االإجازة اإىل اأحد نوعى االإجازة املحددين بن�ض 
اأو عدم  االإجازة االعتيادية  املادة )150( وفاقا مع وجود ر�سيد للموظف من 
االأمر  اأ�سله وهو  للقانون من  املقرر وفقا  اجتثاث احلق  يوؤدى على   ، وجوده 
غري اجلائز لي�ض فقط فى ظل تقرير هذا احلق باملادة ) 88 ( امل�سار اإليها بل 
فى ظل العمل بقانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 80/8 
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الذى ن�ض فى املادة 61 على اأن ) متنح االإجازات اخلا�سة التالية وفقا لل�سروط 
واالأو�ساع التي حتددها الالئحة : 

اأ - اإجازة الأداء فري�سة احلج .

ب - ...............

مدة  حت�سب  وال   ، اخلا�سة  االإجازات  من  اأخرى  اأنواع  تقرير  ويجوز 
االإجازة اخلا�سة من مدد االإجازات االأخرى ( اإذ وفقا ل�سريح الفقرة الثانية 
مدد  من  اخلا�سة  االإجازة  مدة  احت�ساب  البته   - يجوز  ال  الن�ض  هذا  من 
االإجازات االأخرى ، ومن تلك االإجازات اخلا�سة التي قررت وفقا لهذه الفقرة 
اإجازة اأداء االمتحان املن�سو�ض عليها فى املادة )150(  - املعدلة بقرار جمل�ض 
اخلدمة املدنية رقم 2002/16- ومن ثم فاإن ما قررته هذه املادة من احت�ساب 
اأو  اعتيادية  كاإجازة  االمتحانات  املوظف فى  اإخفاق  االمتحان عند  اأداء  اإجازة 
من  الثانية  الفقرة  ل�سريح  خمالفا  يكون  االأحوال  ح�سب  راتب  بدون  اإجازة 
املادة )61 ( من هذا القانون التي حظرت ذلك ، ف�سال عن تعار�ض ذلك مع 
حكم املادة ) 88 ( من القانون اجلديد كما �سلف ، االأمر الذى يجب معه ق�سر 
تطبيق املادة )150 ( على ما ت�سمنه من �سرط متمثل فى وجوب الرتخي�ض 
بالقيد للدرا�سة غري النظامية اأو باالنت�ساب باإحدى اجلهات املحددة بالن�ض 
، دون ذلك ال�سرط املتمثل فى وجوب النجاح فى االمتحانات املقررة للمرحلة 
اإىل  االإجازة  ا�ستحالة  الن�ض من  رتبه  بها وما  املوظف  التحق  التي  الدرا�سية 
مع  ذلك  لتعار�ض  ال�سرط  هذا  حتقق  عدم  عند  االإ�سارة  �سالفي  نوعيها  اأحد 

املادة)88 ( امل�سار اإليها اآنفا . 

بتطبيق ذلك على احلاالت املعرو�سة يبني اأن كال من .... ، ....،.....،....، 
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للتعليم  العا�سر  بال�سف   - كبار  تعليم   - النظامية  غري  بالدرا�سة  التحق  قد 
العام ، واأن كال من .... ،... ، قد التحق بالدرا�سة غري النظامية - تعليم كبار 
- بال�سف الثاين ع�سر للتعليم العام ، واأنهم جميعا قد �سرح لهم باإجازة الأداء 
امتحانات الف�سل الدرا�سي االأول للعام الدرا�سي 2006/2005 - فى ظل العمل 
االأمر   -  2004/120 رقم  ال�سلطانى  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  بقانون 
الذى تكون معه فرته اأداء هذه االمتحانات اإجازة براتب كامل دون تعليق ذلك 

على اأي �سرط . 

لذلك انتهى الراأي اإىل : وجوب احت�ساب فرته اأداء املعرو�سة حاالتهم 
اإجازة براتب  م  الدرا�سي 2006/2005  الدرا�سي االأول للعام  امتحانات الف�سل 

كامل دون تعليق على نتيجة كل منهم فى هذه االمتحانات .

فتوى رقم )و �ص ق / م و / 26 / 837 / 2006 / بتاريخ 2006/6/19م( .

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

فتاوى المادة رقم )155(

الفتوى الأوىل :

نفيد باأن الوا�سح من االأوراق اأن املذكور موظف بعقد مغرتب ، وانقطع 
عن عمله اعتبارا من 18 اأكتوبر �سنة 1989 ب�سفره خارج البالد دون ترخي�ض 
، ثم بعث ب�سهادات مر�سية عن  اإىل تدهور مفاجئ فى �سحته  ، واأرجع ذلك 
الفرتة من 18 اإىل 31 اأكتوبر �سنة 1989 ، ثم عن الفرتة من 1 اإىل 30 نوفمرب 
�سنة 1989 ، وبعر�ض اأمره على جلنة �سوؤون املوظفني بالوزارة اأو�ست بجل�ستها 
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املنعقدة فى 10 دي�سمرب �سنة 1989 باإنهاء خدمته اعتبارا من تاريخ انقطاعه 
عن العمل مع �سرف جميع م�ستحقاته ، واعتمد معايل الوزير تو�سية اللجنة 
، ف�سدر القرار االإداري رقم 89/411 ق�سي يف مادته الثانية بتنازل الوزارة عن 
حقها فى مدة االإنذار و�سرف م�ستحقات املذكور وفقا لعقد اال�ستخدام وقانون 

اخلدمة املدنية .

اأنه  اإىل  انتهت  فقد  ا�ستقالة  مبثابة  انقطاعه  اأن  الوزارة  اعتربت  واإذ 
ي�ستحق  كما   ، له  امل�ستحقة  االإجازات  ومقابل  اخلدمة  مدة  مكافاأة  ي�ستحق 
اأن وزارة  اأنه قد �سافر على ح�سابه اخلا�ض ، غري  مقابل تذكرة �سفر باعتبار 
اخلدمة املدنية اأفادت باأن املذكور قد غادر ال�سلطنة دون علم الوزارة وبذلك 
يكون قد اأخل باالأنظمة املن�سو�ض عليها فى البند 6 من عقد ا�ستخدامه ، واأنه 
يعترب فى حكم امل�ستقيل بعد اأن جتاوزت مدة غيابه ثالثني يوما ، ولذلك فاإنه 
ال ي�ستحق مكافاأة نهاية اخلدمة لرتكه العمل، و اإن وزارة اخلدمة املدنية تتفق 
لغيابه عن  املذكور م�ستقيال  املوظف  اعتبار  وال�سناعة فى  التجارة  وزارة  مع 
اأنهما يختلفان فى االأثر  العمل ملدة ا�ستطالت الأكرث من ثالثني يوما ، غري 

املرتتب على ذلك فيما يتعلق مبكافاأة نهاية اخلدمة .

املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   155 املادة  كانت  وملا 
مدة  جتاوز  حالة  فى  باأنه  تق�سى   84/52 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادرة 
خالل   ( مت�سلة  غري  اأو  مت�سلة  يوما  ثالثني  العمل  عن  التخلف  اأو  الغياب 
�سنة ( فلرئي�ض الوحدة اعتبار املوظف م�ستقيال اأو اإحالته اإىل جمل�ض التاأديب 
للنظر فى ف�سله ، واالأمر فى هذا ال�ساأن مرتوك تقديره لرئي�ض الوحدة ، فاإذا 
اجته اإىل اعتبار املوظف املنقطع عن عمله م�ستقيال �سرت فى هذا ال�ساأن اأحكام 

اال�ستقالة ال�سريحة .
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اخلارج  من  معه  متعاقد  مبوظف  متعلقا  االأمر  كان  اإذا  ذلك  وعلى 
طبقت ب�ساأنه اأحكام البندين 4 ، 11 من عقد ا�ستخدامه ، ومفادها اأن للموظف 
مبدة  بذلك  عمله  جهة  ينذر  اأن  ب�سرط  االأ�سباب  اإبداء  بغري  العقد  ينهي  اأن 
اأو  ال تقل عن ثالثة ا�سهر ، وجلهة العمل التنازل عن حقها فى مدة االإنذار 
جزء منها اإذا دعت ظروف املوظف لذلك ومبا ال يتعار�ض مع م�سلحة العمل ، 
فاإذا اأنهى املوظف عقد ا�ستخدامه دون اأن يتقيد مبدة االإنذار حرم من مكافاأة 

نهاية اخلدمة ما مل تتنازل جهة العمل عن حقها فى تلك املدة .

قد  وال�سناعة  التجارة  وزارة  كانت  ملا  فاإنه  تقدم  ما  على  وبالبناء 
اعتربت خدمة املوظف منتهية باعتباره م�ستقيال ، واأنها قد تنازلت عن حقها 
فاإن   ، اخلدمة  نهاية  مكافاأة  ا�ستحقاقه  اإىل  لذلك  وانتهت  االإنذار،  مدة  فى 
قرارها فى هذا ال�ساأن يكون �سليما متفقا واأحكام القانون وعقد اال�ستخدام ، 
مبا ال وجه للنعي عليه مبقولة اأن هذا املوظف قد خالف االأنظمة التي يجب 

عليه مراعاتها ، واأنه اأنهى عقده دون التقيد مبدة االإنذار .

االأول يكون قد ت�سمن  لل�سبب  املوظف من مكافاأته  اأن حرمان  ذلك 
تتخذ  اأن  وبغري  العقد  اأو  القانون  من  �سند  دون  املوظف  على  وقعت  عقوبة 
القانون  عليها  ين�ض  التي  احلاالت  غري  وفى  �سده  التاأديبية  االإجراءات 
على  اإال  توقع  ال  العقوبة  هذه  اأن  باعتبار  الف�سل  عند  املكافاأة  من  للحرمان 
من   73 مادة   ( العام  اجلدول  من  االأوىل  واحللقة  اخلا�ض  اجلدول  موظفي 

القانون ( .

، فاإن  وفيما يتعلق باحلرمان من املكافاأة لعدم التقيد بفرتة االإنذار 
ذلك يكون فى حالة ما اإذا مل تتنازل الوزارة عن حقها فى تلك املدة اأما وقد 
فاإن  االإنذار  وتنازلت عن حقها يف مدة  التقديرية  �سلطتها  الوزارة  ا�ستعملت 



- 353 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

متفق  غري  كذلك  واحلال  يكون  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  من  املوظف  حرمان 
واأحكام العقد .

على اأنه واإن كان االأمر كما تقدم بالن�سبة ملكافاأة نهاية اخلدمة ، فاإنه 
يكون على خالف ذلك بالن�سبة ال�ستحقاق املوظف لقيمة تذكرة ال�سفر للعودة 
اإىل موطنه ذلك اأن املوظف ي�ستحق تذكرة ال�سفر عند انتهاء خدمته لرتحيله 
ال�سفر للعودة  اإال عن واقعة  اأن ذلك ال يكون  اإىل هذا املوطن، ومن البديهي 
بعد انتهاء اخلدمة ، وهو ماال يتحقق اإال بوجود املوظف فى ال�سلطنة ، اأما اإذا 
انتهت خدمته وهو خارج ال�سلطنة باعتباره م�ستقيال فاإنه ال ي�ستحق تذكرة 

العودة لتخلف �سبب �سرفها وبالتاىل ال ي�ستحق قيمة تلك التذكرة .

) فتوى رقم �ص ق / ت/90/250/1/9 فى 1990/3/25 م (

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

الفتوى الثانية :

نفيد باأن املادة )49( من قانون ال�سرطة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
اأو ال يعود  اأن » رجل ال�سرطة الذى ينقطع عن عمله  رقم 90/35 تن�ض على 
اإليه عقب انتهاء االإجازة املمنوحة له بغري عذر مقبول ، يحرم من راتبه عن 
مدة انقطاعه ، ومع ذلك يجوز للمفت�ض العام اأو من يفو�سه اأن يقرر ح�ساب 
مدة االنقطاع اإجازة اعتيادية اإذا كان لرجل ال�سرطة ر�سيد منها ي�سمح بذلك 
ان�سباطيا يف جميع  اإخالل مب�ساءلته  دون   ، االنقطاع  ،وقدم عذرا يربر هذا 
رجل  خدمة  باإنهاء  قرار  اإ�سدار   ، يفو�سه  من  اأو  العام  وللمفت�ض  االأحوال 
ال�سرطة الذى جتاوزت مدة انقطاعه دون عذر مقبول ثالثني يوماً مت�سلة  ».



- 354 -

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

رجل  خدمة  تنتهي   »: اأن  على  القانون  ذات  من   )89( املادة  وتن�ض 
ال�سرطة الأى �سبب من االأ�سباب االآتية : 

اأ - الوفاة اأو احتمال الغيبة الدائمة . 

ب - فقدان اجلن�سية . 

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

ز - اال�ستقالة ................«.

اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  من   )6( املادة  تن�ض  كما 
معا�ساً  ال�سرطة  منت�سب  ي�ستحق   « اأن  على  ال�سلطانية  عمان  �سرطة  ملنت�سبي 
اإذا انتهت خدمته باأحد  اأو مكافاأة بال�سروط املن�سو�ض عليها يف هذا القانون 

االأ�سباب االآتية :  

1 - بلوغ �سن التقاعد . 

2 - الوفاة اأو ثبوت الغيبة الدائمة . 

3 - عدم اللياقة ال�سحية بقرار من اللجنة الطبية . 

4 - اال�ستقالة ...................................... »

وتن�ض املادة )18( من ذات القانون على اأن » ي�سرى معا�ض من انتهت 
خدمته الأحد االأ�سباب املن�سو�ض عليها يف البنود ) 7 ، 8 ، 9 ، 10 ( من املادة 
)6( وفقا الأحكام املادة )12 ( ب�سرط اأال تقل مدة خدمته عن خم�ض ع�سرة �سنة 
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ما مل ين�ض احلكم اأو القرار التاأديبي اأو احلكم اجلنائي اأو مر�سوم العزل على 
حرمانه من كل اأو بع�ض املعا�ض « .

ال�ستحقاق  ي�سرتط   « اأنه  على  القانون  ذات  من   )28( املادة  وتن�ض 
املكافاأة يف حاالت انتهاء اخلدمة الأحد االأ�سباب الن�سو�ض عليها يف البنود )7 ، 
8 ، 9 ، 10( من املادة )6( اأال ين�ض احلكم اأو القرار التاأديبي اأو احلكم اجلنائي 

اأو مر�سوم العزل على احلرمان من كل اأو بع�ض املكافاأة « . 

اأن امل�سرع عالج فر�ض انقطاع رجل ال�سرطة عن  وامل�ستفاد مما تقدم 
عمله اأو عدم عودته اإليه عقب انتهاء اإجازته بغري عذر مقبول ، وجعل جزاء ذلك 
حرمانه من راتبه مدة االنقطاع ، واأجاز للمفت�ض العام من اأو من يفو�سه اأن 
يقرر ح�ساب مدة االنقطاع من اإجازته االعتيادية متى وجد ر�سيد منها ي�سمح 
مب�ساءلته  ذلك  يخل  اأال  على  االنقطاع  يربر  عذرا  يقدم  اأن  �سريطة   ، بذلك 
يوماً  ثالثني  عذر  دون  ال�سرطة  رجل  انقطاع  مدة  جتاوزت  فاإذا   ، ان�سباطياً 

مت�سلة فاإنه يجوز للمفت�ض العام اأو من يفو�سه اإ�سدار قرار باإنهاء خدمته .

املوظف عن عمله مبا يجاوز  انقطاع  اأن  وق�ساًء  وامل�ستقر عليه فقهاً 
اعتباره م�ستقيال  قانونية على  قرينة  يعد مبثابة  القانون  التى حددها  املدة 
القائمة  االفرتا�ض  انتفى  اإذا  اإال  القرينة  هذه  ترفع  وال  �سمنية(،  )ا�ستقالة 
، وهي قرينة مقررة  عليه بتقدمي املوظف خالل هذه املدة عذرا يربر غيابه 
مل�سلحة االإدارة ، فلها ب�سلطتها التقديرية اإما اأن تعترب املوظف م�ستقيالـ اأو اأن 
مت�سى يف اتخاذ االإجراءات التاأديبية �سده باعتبار اأن انقطاع املوظف عن عمله 
بدون اإذن وبغري عذر ي�سكل حمالفة تاأديبية ت�ستوجب املوؤاخذة  ، فاإذا ما قررت 
اإنهاء خدمة املوظف دون اتخاذ االإجراءات التاأديبية �سده فاإن هذا القرار يكون 
مبثابة قبول لال�ستقالة ، ويتعني اأن يكيف اإق�ساء املوظف عن عمله واحلالة 
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هذه على هذا النحو . 

التنفيذية  الالئحة  من   )155( املادة  عليه  اأكدت  الذى  االأ�سل  وهذا 
لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/52 اإذ ق�ست باأنه 
اإذا تغيب املوظف عن عمله اأو تخلف بعد انتهاء االإجازة امل�سرح له بها اأكرث من 
�سبعة اأيام دون اإخطار ، يجب على رئي�سه املبا�سر اإبالغ وحدة �سوؤون املوظفني 
بذلك كتابة لتقوم بوقف راتبه ، فاإذا امتد الغياب الأكرث من خم�سة ع�سر يوماً 
اأعدت مذكرة للعر�ض على رئي�ض الوحدة للنظر يف اأمره يف �سوء اأحكام القانون 

وهذه الالئحة . 

ويف حالة جتاوز مدة الغياب اأو التخلف ثالثني يوماً مت�سلة اأو غري 
مت�سلة )خالل �سنة ( ، لرئي�ض الوحدة اعتبار املوظف م�ستقيال اأو اإحالته اإىل 

جمل�ض التاأديب للنظر يف ف�سله ». 

اأوردها  التي  االأ�سباب  اأحد  هو  باال�ستقالة  اخلدمة  انتهاء  اإن  وحيث 
اأو  املعا�ض  ال�ستحقاق  �سببا  وجعله  ال�سرطة  قانون  من   )  89( املادة  يف  امل�سرع 
اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  من   )6( املادة  لن�ض  طبقا  املكافاأة 
ملنت�سبي �سرطة عمان ال�سلطانية ، فاإن اإنهاء خدمة رجل ال�سرطة املنقطع عن 
العمل تطبيقا لن�ض املادة )49( من قانون ال�سرطة يعد - وفقا للتكييف ال�سابق 

- ا�ستقالة �سمنية ، ويتعني ت�سوية م�ستحقاته التقاعدية على هذا االأ�سا�ض. 

وبتطبيق ما �سبق على حالة رجلي ال�سرطة اللذين انقطعا عن العمل 
ملدة تزيد على ثالثني يوما وال يزاالن م�ستمرين يف الغياب فاإنه متى ا�ستبان 
ل�سرطة عمان ال�سلطانية اأن غيابهما غري مربر بعذر تقبله يتعني تطبيق حكم 
املادة )49( من القانون يف هذه احلالة وذلك باأن ي�سار يف م�ساءلتهما تاأديبياً » 
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ان�سباطياً « ، اأو ي�سدر قرار من املفت�ض العام اأو من يفو�سه باإنهاء خدمتها ، 
على اأنه ال يجوز يف احلالة االأخرية حرمانهما من م�ستحقاتهما التقاعدية اأو 
جزء منها باعتبار اأن انتهاء اخلدمة واحلالة هذه لي�ست من بني االأ�سباب التي 
اإليه التي  عددتها املادة )18( واملادة )28( من قانون املعا�سات واملكافاآت امل�سار 

يجوز فيها حرمان رجل ال�سرطة من املعا�ض اأو املكافاآت اأو جزء منهما . 

عن  املذكورين  ال�سرطة  رجلي  انقطاع  اأن  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
خدمتهما  اإنهاء  قرار  واأن   ، �سمنية  ا�ستقالة  مبثابة  يعد  عذر  بغري  عملهما 
بالتطبيق لن�ض املادة )49( من قانون ال�سرطة ال يعد قرار تاأديبيا يوؤدى اإىل 

حرمانهما من م�ستحقاتهما التقاعدية.

فتوى و �ص ق رقم / م و / 2002/1279/1/23م بتاريخ 2002/9/4م  

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

الفتوى الثالثة :

باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )  52  ( املادة  باأن  ونفيد 
ال�سلطاين رقم 80/8 تن�ض على اأن :« ال يجوز للموظف اأن ينقطع عن عمله اإال 
الإجازة ممنوحة له يف حدود االإجازات املقررة ، وطبقا لالأو�ساع التي يحددها 

هذا القانون اأو الالئحة».

وتن�ض املادة )65 ( من ذات القانون على اأن :« كل من يخالف الواجبات 
واملحظورات املن�سو�ض عليها يف هذا القانون واللوائح اأو يخرج على مقت�سى 
الواجب يف اأداء اأعمال وظيفته اأو يظهر مبظهر خمل ب�سرف الوظيفة يعاقب 

تاأديبيا«. 
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العقوبات اجلائز   »: اأن  القانون على  املادة ) 73 ( من هذا  كما تن�ض 
توقيعها على �ساغلي وظائف احللقتني الثانية والثالثة من اجلدول العام هي: 

اأ - االإنذار .

ب- اخل�سم من الراتب ملدة ال تزيد على ثالثة �سهور يف ال�سنة .

ج- تخفي�ض الراتب اأو الوظيفة مع درجتها املالية اأو تخفي�سهما معا .

د- الف�سل من الوظيفة« . 

وتن�ض املادة ) 155 ( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية 
ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ) 84/52 ( على اأن :« اإذا تغيب املوظف عن 
عمله اأو تخلف بعد انتهاء االإجازة امل�سرح له بها اأكرث من �سبعة اأيام دون اإخطار 
يجب على رئي�سه املبا�سر اإبالغ وحدة �سوؤون املوظفني بذلك كتابة لتقوم بوقف 
اأعدت مذكرة للعر�ض  الغياب الأكرث من خم�سة ع�سر يوما  امتد  فاإذا   ، راتبه 
 ، الالئحة  وهذه  القانون  اأحكام  �سوء  يف  اأمره  يف  للنظر  الوحدة  رئي�ض  على 
وفى حالة جتاوز مدة الغياب اأو التخلف ثالثني يوما مت�سلة اأو غري مت�سلة 
اأو اإحالته اإىل جمل�ض  )خالل �سنة( لرئي�ض الوحدة اعتبار املوظف م�ستقيال 

التاأديب للنظر يف ف�سله« . 

كما تن�ض املادة ) 156 ( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية 
قبل  تخلفه  اأو  غيابه  بعد  العمل  اإىل  املوظف  عاد  »اإذا   : اأنه  على  اإليها  امل�سار 
من  خ�سما  التخلف  اأو  الغياب  ح�سب  مقبوال  عذرا  وقدم  ف�سله  قرار  �سدور 
اإجازته االعتيادية اإذا كان له ر�سيد منها ، واإال حرم من راتبه ، اأما اإذا مل يكن 
التخلف مع عدم  اأو  الغياب  اأيام  راتبه عن  املوظف من  العذر مقبوال فيحرم 
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االإخالل بامل�ساءلة التاأديبية يف جميع االأحوال«.

اخلدمة  قانون  يف  امل�سرع  اأن  املتقدمة  الن�سو�ض  من  وامل�ستفاد 
، ومن  بها  القيام  التي ميتنع عليه  املوظف واملحظورات  املدنية حدد واجبات 
املدة  له يف حدود  الإجازة ممنوحة  ذلك  كان  اإذا  اإال  العمل  انقطاعه عن  ذلك 
بحيث  التنفيذية  والئحته  املدنية  اخلدمة  قانون  عليه  ين�ض  ح�سبما  املقررة 
يعد املوظف املنقطع عن العمل يف غري هذه احلالة مرتكبا ملخالفة ت�ستوجب 

م�ساءلته تاأديبيا عنها طبقا للمادة ) 65 ( من هذا القانون. 

توقيعها وهى  التاأديب  التي يجوز ملجل�ض  العقوبات  امل�سرع  وقد حدد 
االإنذار ، واخل�سم من الراتب ملدة ال تزيد على ثالثة �سهور يف ال�سنة وكذلك 
واأخريا  معا  تخفي�سهما  اأو  املالية  درجتها  مع  الوظيفة  اأو  الراتب  تخفي�ض 
الف�سل من الوظيفة ، وقد نظمت الالئحة التنفيذية حالة تغيب املوظف عن 
اأيام  اأو تخلفه بعد انتهاء االإجازة امل�سرح له بها مبدة تزيد على �سبعة  عمله 
دون اإخطار جهة عمله بهذا التغيب اأو التخلف عن العمل ، فاأوجبت على رئي�سه 
املبا�سر القيام باإبالغ وحدة �سوؤون املوظفني بتغيب املوظف لتقوم بوقف راتبه 
، فاإذا ا�ستطال الغياب ملدة تزيد على 15 يوما وجب اإعداد مذكرة للعر�ض على 
اأو الالئحة   اأمر املوظف ح�سبما ين�ض عليه القانون  رئي�ض الوحدة للنظر يف 

فاإذا جتاوزت مدة الغياب اأو التخلف 30 يوما مت�سلة اأو غري مت�سلة

 ) خالل �سنة ( جاز لرئي�ض الوحدة اعتبار املوظف م�ستقيال اأو اإحالته 
اإىل جمل�ض تاأديب للنظر يف ف�سله ، كما نظمت الالئحة يف املادة ) 156 ( منها 
حالة عودة املوظف اإىل العمل بعد الغياب اأو التخلف قبل �سدور قرار ف�سله 
وميزت يف هذا ال�سدد بني فر�سني االأول اأن يقدم املوظف عذرا مقبوال لغيابه 
اأو تخلفه عن العمل واالآخر اأن يكون الغياب اأو التخلف بغري عذر مقبول ، ففي 
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اإجازة  ر�سيد  التخلف خ�سما من  اأو  الغياب  احت�ساب مدة  يتم  االأول  الفر�ض 
،  فاإن مل يكن له ر�سيد حرم من  اإذا كان له ر�سيد منها  املوظف االعتيادية 
راتبه ، اأما يف حالة كون العذر غري مقبول فيحرم من راتبه عن اأيام الغياب اأو 

التخلف وذلك دون االإخالل مب�ساءلته تاأديبيا  .

اأن املوظف انقطع عن عمله بعد  وملا كان الثابت يف احلالة املعرو�سة 
انق�ساء االإجازة الدرا�سية املمنوحة له والتي انتهت بتاريخ 2001/6/12 م واأنه 
مل ي�ستاأنف عمله حتى 2001/12/6 واأنه مل يراجع وزارة التعليم العايل لطلب 
املوافقة على متديد مدة االإجازة الدرا�سية بعد انتهاء مدة االإجازة الدرا�سية 
التعليم  وزارة  ال�سمكية من  والرثوة  الزراعة  وزارة  وقد طلبت   ، له  املمنوحة 
العايل النظر فى متديد مدة اإجازته الدرا�سية اإال اأن وزارة التعليم العايل مل 
بتاريخ  م ع ت / 2002/31  العايل رقم  التعليم  توافق على ذلك ) كتاب وزارة 

. ) 2002/1/14

فقامت الوزارة بعر�ض حالته على جمل�ض التاأديب االإداري للنظر يف 
اأمره ، حيث قرر املجل�ض ت�سوية مدة الغياب البالغة 178 يوما احت�ساب ) 92 
( يوما براتب كامل على اأ�سا�ض اأنه كان يراجع الوزارة ب�سفة م�ستمرة يف �ساأن 
مد اإجازته الدرا�سية خالل هذه املدة و)86 ( يوما خ�سما من ر�سيد اإجازته 

االعتيادية .

مبوجب  حتديده  مت  االإداري  التاأديب  جمل�ض  اخت�سا�ض  اإن  وحيث 
املن�سو�ض  اجلزاءات  من  اأي  بتوقيع  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )  76  ( املادة 
عليها بالفقرة االأوىل من املادة ) 73 ( من قانون اخلدمة املدنية ، ولي�ض من 
بني االخت�سا�سات املنوطة به اإجراء ت�سوية ملدة غياب املوظف باعتبار اأن ذلك 
�ساأن اإداري مما ت�ستقل باإجرائه اجلهة االإدارية املخت�سة يف �سوء اأحكام قانون 
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اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية ومن ثم تكون تو�سية املجل�ض باإجراء تلك 
الت�سوية يف غري حملها خلروج ) جمل�ض التاأديب ( عن االخت�سا�سات املقررة 

له قانونا يف هذا ال�ساأن .

تخلف  يف  راأت  ال�سمكية  والرثوة  الزراعة  وزارة  اأن  الوا�سح  كان  وملا 
املوظف املذكور عن العمل عذرا مقبوال فكان من املتعني عليها تطبيق اأحكام 
املادة ) 156 ( من الالئحة التنفيذية والتي تق�سى باأنه يف حالة تقدمي املوظف 
عذرا مقبوال عن مدة غيابه اأو تخلفه عن العمل يتم احت�ساب مدة تخلفه عن 
العمل خ�سما من ر�سيد اإجازته االعتيادية اإن كان له ر�سيد منها اأو حرمانه 

من راتبه اإن مل يكن له ر�سيد منها .

ال�سمكية  والرثوة  الزراعة  وزارة  قيام  فاإن  تقدم  ملا  اأنه  حيث  ومن 
باحت�ساب مدة ) 92 ( يوما من مدة التخلف عن العمل براتب كامل يكون على 
هذا  يف  املالية  الرقابة  جهاز  مالحظة  وت�سحي   ، القانون  حكم  �سحيح  غري 
ال�ساأن يف حملها مما يتعني معه االأخذ بها وتطبيق اأحكام املــــــــــادة) 156( من 

الالئحة التنفيذية على حالة املوظف املذكور.

وزارة  قرار  م�سروعية  عدم  اإىل  القانونية  ال�سوؤون  راأي  انتهى  لذلك 
عن  الغياب  مدة  من  يوما   )  92  ( مدة  باحت�ساب  ال�سمكية  والرثوة  الزراعة 
العمل للموظف املذكور براتب كامل ) طاملا مل تتم املوافقة على متديد مدة 
املنحة الدرا�سية املمنوحة له ( ويجب تطبيق اأحكام املادة ) 156( من الالئحة 
الغياب من  املدنية على حالته وذلك بخ�سم مدة  لقانون اخلدمة  التنفيذية 
يتم  الر�سيد  يكف  مل  فاإن  منها  ر�سيد  له  كان  اإن  االعتيادية  اإجازته  ر�سيد 

حرمانه من راتبه عن املدة املتبقية .
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)فتوى و �ص ق رقم/ م و/2004/1022/1/11م بتاريخ2004/7/31م(

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

الفتوى الرابعة :

باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )52( املادة  باأن  نفيد 
اإال فى حدود  ال�سلطاين رقم 80/8 حظرت على املوظف االنقطاع عن العمل 
االإجازات املقررة وباالأو�ساع املبينة فى الالئحة التنفيذية ومن بينها ما ن�ست 

عليه الالئحة فى املادتني )155( و )156( ووفقا لهما .

1 - اأنه اإذا تغيب املوظف اأو تخلف بعد االنتهاء من االإجازة امل�سرح له 
بها مدة تزيد على �سبعة اأيام دون اإخطار وجب على رئي�سه املبا�سر اإبالغ وحدة 

�سوؤون املوظفني الإيقاف راتبه.

اأو غري  الثالثني يوماً مت�سلة  الغياب فتجاوزت مدته  امتد  واإذا   -2 
اأو اإحالته اإىل جمل�ض التاأديب  مت�سلة كان لرئي�ض الوحدة اعتباره م�ستقيال 

للنظر فى ف�سله.

اأو تخلفه وقبل �سدور  العمل بعد غيابه  اإىل  املوظف  اإذا عاد  اأما   -  3
قرار ف�سله وقدم عذراً مقبواًل ح�سب الغياب اأو التخلف من اإجازته االعتيادية 
اإن كان له ر�سيد منها واإال حرم من راتبه عن هذه املدة وذلك دون االإخالل 

مب�ساءلته تاأديبيا.

التي عاجلت  املادة )156(  الذي ف�سلته  االأخري  اأن احلكم  ومن حيث 
حالة املوظف الذي يعود قبل �سدور قرار ف�سله وهو ما ال يتاأتى اإال اإذ جاوزت 
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املادة  ت�سمنته  الذى  احلكم  اإعمال  فاإن  ثم  ومن   ، يوما  الثالثني  غيابه  مدة 
)156 ( اإمنا يقت�سر على هذه احلالة ، وهو ما انتهت اإليه وبحق وزارة اخلدمة 
املدنية فى �ساأن احلالة املعرو�سة ، اأما القول باأن حكمها ال ينطبق اإال اإذا كانت 
حلكم  تخ�سي�ض  على  ينطوي  فاإنه  يوما  الثالثني  تتجاوز  مل  الغياب  مدة 
املادة دون خم�س�ض . ف�سال عما ينطوي عليه ذلك من خمالفة لن�ض الفقرة 
االأخرية من املادة 155 التي ق�ست باأن ف�سل املوظف ال يكون اإال يف حالة جتاوز 

مدة غيابه ثالثني يوما مت�سلة اأو منف�سلة كما �سلف البيان .

مدة  كانت  اإذا  اإال  تنطبق  ال   )156( املادة  اأن  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
اإلية وزارة اخلدمة املدنية  الغياب تتجاوز الثالثني يوماً على نحو ما انتهت 

وبحق. 

) فتوى رقم و�ص ق / م و / 22 / 7 / 720 / 98 فى 13 / 6 / 1998 م (

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

فتاوى المادة رقم )156(

الفتوى الأوىل :

باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )  52  ( املادة  باأن  ونفيد 
ال�سلطاين رقم 80/8 تن�ض على اأن :« ال يجوز للموظف اأن ينقطع عن عمله اإال 
الإجازة ممنوحة له يف حدود االإجازات املقررة ، وطبقا لالأو�ساع التي يحددها 

هذا القانون اأو الالئحة».

وتن�ض املادة )65 ( من ذات القانون على اأن :« كل من يخالف الواجبات 
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واملحظورات املن�سو�ض عليها يف هذا القانون واللوائح اأو يخرج على مقت�سى 
الواجب يف اأداء اأعمال وظيفته اأو يظهر مبظهر خمل ب�سرف الوظيفة يعاقب 

تاأديبيا«. 

العقوبات اجلائز   »: اأن  القانون على  املادة ) 73 ( من هذا  كما تن�ض 
توقيعها على �ساغلي وظائف احللقتني الثانية والثالثة من اجلدول العام هي: 

اأ - االإنذار .

ب- اخل�سم من الراتب ملدة ال تزيد على ثالثة �سهور يف ال�سنة .

ج- تخفي�ض الراتب اأو الوظيفة مع درجتها املالية اأو تخفي�سهما معا .

د- الف�سل من الوظيفة » . 

وتن�ض املادة ) 155 ( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية 
ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ) 84/52 ( على اأن :« اإذا تغيب املوظف عن 
عمله اأو تخلف بعد انتهاء االإجازة امل�سرح له بها اأكرث من �سبعة اأيام دون اإخطار 
يجب على رئي�سه املبا�سر اإبالغ وحدة �سوؤون املوظفني بذلك كتابة لتقوم بوقف 
اأعدت مذكرة للعر�ض  الغياب الأكرث من خم�سة ع�سر يوما  امتد  فاإذا   ، راتبه 
 ، الالئحة  وهذه  القانون  اأحكام  �سوء  يف  اأمره  يف  للنظر  الوحدة  رئي�ض  على 
وفى حالة جتاوز مدة الغياب اأو التخلف ثالثني يوما مت�سلة اأو غري مت�سلة 
اأو اإحالته اإىل جمل�ض  )خالل �سنة( لرئي�ض الوحدة اعتبار املوظف م�ستقيال 

التاأديب للنظر يف ف�سله« . 

كما تن�ض املادة ) 156 ( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية 
قبل  تخلفه  اأو  غيابه  بعد  العمل  اإىل  املوظف  عاد  اإذا   »: اأنه  على  اإليها  امل�سار 
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من  خ�سما  التخلف  اأو  الغياب  ح�سب  مقبوال  عذرا  وقدم  ف�سله  قرار  �سدور 
اإجازته االعتيادية اإذا كان له ر�سيد منها ، واإال حرم من راتبه ، اأما اإذا مل يكن 
التخلف مع عدم  اأو  الغياب  اأيام  راتبه عن  املوظف من  العذر مقبوال فيحرم 

االإخالل بامل�ساءلة التاأديبية يف جميع االأحوال ».

اخلدمة  قانون  يف  امل�سرع  اأن  املتقدمة  الن�سو�ض  من  وامل�ستفاد 
، ومن  بها  القيام  التي ميتنع عليه  املوظف واملحظورات  املدنية حدد واجبات 
املدة  له يف حدود  الإجازة ممنوحة  ذلك  كان  اإذا  اإال  العمل  انقطاعه عن  ذلك 
بحيث  التنفيذية  والئحته  املدنية  اخلدمة  قانون  عليه  ين�ض  ح�سبما  املقررة 
يعد املوظف املنقطع عن العمل يف غري هذه احلالة مرتكبا ملخالفة ت�ستوجب 

م�ساءلته تاأديبيا عنها طبقا للمادة ) 65 ( من هذا القانون. 

توقيعها وهى  التاأديب  التي يجوز ملجل�ض  العقوبات  امل�سرع  وقد حدد 
االإنذار ، واخل�سم من الراتب ملدة ال تزيد على ثالثة �سهور يف ال�سنة وكذلك 
واأخريا  معا  تخفي�سهما  اأو  املالية  درجتها  مع  الوظيفة  اأو  الراتب  تخفي�ض 
الف�سل من الوظيفة ، وقد نظمت الالئحة التنفيذية حالة تغيب املوظف عن 
اأيام  اأو تخلفه بعد انتهاء االإجازة امل�سرح له بها مبدة تزيد على �سبعة  عمله 
دون اإخطار جهة عمله بهذا التغيب اأو التخلف عن العمل ، فاأوجبت على رئي�سه 
املبا�سر القيام باإبالغ وحدة �سوؤون املوظفني بتغيب املوظف لتقوم بوقف راتبه 
، فاإذا ا�ستطال الغياب ملدة تزيد على 15 يوما وجب اإعداد مذكرة للعر�ض على 
اأو الالئحة   اأمر املوظف ح�سبما ين�ض عليه القانون  رئي�ض الوحدة للنظر يف 

فاإذا جتاوزت مدة الغياب اأو التخلف 30 يوما مت�سلة اأو غري مت�سلة

 ) خالل �سنة ( جاز لرئي�ض الوحدة اعتبار املوظف م�ستقيال اأو اإحالته 
اإىل جمل�ض تاأديب للنظر يف ف�سله ، كما نظمت الالئحة يف املادة ) 156 ( منها 
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حالة عودة املوظف اإىل العمل بعد الغياب اأو التخلف قبل �سدور قرار ف�سله 
وميزت يف هذا ال�سدد بني فر�سني االأول اأن يقدم املوظف عذرا مقبوال لغيابه 
اأو تخلفه عن العمل واالآخر اأن يكون الغياب اأو التخلف بغري عذر مقبول ، ففي 
اإجازة  ر�سيد  التخلف خ�سما من  اأو  الغياب  احت�ساب مدة  يتم  االأول  الفر�ض 
،  فاإن مل يكن له ر�سيد حرم من  اإذا كان له ر�سيد منها  املوظف االعتيادية 
راتبه ، اأما يف حالة كون العذر غري مقبول فيحرم من راتبه عن اأيام الغياب اأو 

التخلف وذلك دون االإخالل مب�ساءلته تاأديبيا  .

اأن املوظف انقطع عن عمله بعد  وملا كان الثابت يف احلالة املعرو�سة 
انق�ساء االإجازة الدرا�سية املمنوحة له والتي انتهت بتاريخ 2001/6/12 م واأنه 
مل ي�ستاأنف عمله حتى 2001/12/6 واأنه مل يراجع وزارة التعليم العايل لطلب 
املوافقة على متديد مدة االإجازة الدرا�سية بعد انتهاء مدة االإجازة الدرا�سية 
التعليم  وزارة  ال�سمكية من  والرثوة  الزراعة  وزارة  وقد طلبت   ، له  املمنوحة 
العايل النظر فى متديد مدة اإجازته الدرا�سية اإال اأن وزارة التعليم العايل مل 
بتاريخ  م ع ت / 2002/31  العايل رقم  التعليم  توافق على ذلك ) كتاب وزارة 

. ) 2002/1/14

فقامت الوزارة بعر�ض حالته على جمل�ض التاأديب االإداري للنظر يف 
اأمره ، حيث قرر املجل�ض ت�سوية مدة الغياب البالغة 178 يوما احت�ساب ) 92 
( يوما براتب كامل على اأ�سا�ض اأنه كان يراجع الوزارة ب�سفة م�ستمرة يف �ساأن 
مد اإجازته الدرا�سية خالل هذه املدة و)86 ( يوما خ�سما من ر�سيد اإجازته 

االعتيادية .

مبوجب  حتديده  مت  االإداري  التاأديب  جمل�ض  اخت�سا�ض  اإن  وحيث 
املن�سو�ض  اجلزاءات  من  اأي  بتوقيع  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )76( املادة 
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عليها بالفقرة االأوىل من املادة ) 73 ( من قانون اخلدمة املدنية ، ولي�ض من 
بني االخت�سا�سات املنوطة به اإجراء ت�سوية ملدة غياب املوظف باعتبار اأن ذلك 
�ساأن اإداري مما ت�ستقل باإجرائه اجلهة االإدارية املخت�سة يف �سوء اأحكام قانون 
اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية ومن ثم تكون تو�سية املجل�ض باإجراء تلك 
الت�سوية يف غري حملها خلروج ) جمل�ض التاأديب ( عن االخت�سا�سات املقررة 

له قانونا يف هذا ال�ساأن .

تخلف  يف  راأت  ال�سمكية  والرثوة  الزراعة  وزارة  اأن  الوا�سح  كان  وملا 
املوظف املذكور عن العمل عذرا مقبوال فكان من املتعني عليها تطبيق اأحكام 
املادة ) 156 ( من الالئحة التنفيذية والتي تق�سى باأنه يف حالة تقدمي املوظف 
عذرا مقبوال عن مدة غيابه اأو تخلفه عن العمل يتم احت�ساب مدة تخلفه عن 
العمل خ�سما من ر�سيد اإجازته االعتيادية اإن كان له ر�سيد منها اأو حرمانه 

من راتبه اإن مل يكن له ر�سيد منها .

ال�سمكية  والرثوة  الزراعة  وزارة  قيام  فاإن  تقدم  ملا  اأنه  حيث  ومن 
باحت�ساب مدة ) 92 ( يوما من مدة التخلف عن العمل براتب كامل يكون على 
هذا  يف  املالية  الرقابة  جهاز  مالحظة  وت�سحي   ، القانون  حكم  �سحيح  غري 
ال�ساأن يف حملها مما يتعني معه االأخذ بها وتطبيق اأحكام املــــــــــادة) 156( من 

الالئحة التنفيذية على حالة املوظف املذكور.

وزارة  قرار  م�سروعية  عدم  اإىل  القانونية  ال�سوؤون  راأي  انتهى  لذلك 
عن  الغياب  مدة  من  يوما   )  92  ( مدة  باحت�ساب  ال�سمكية  والرثوة  الزراعة 
العمل للموظف املذكور براتب كامل ) طاملا مل تتم املوافقة على متديد مدة 
املنحة الدرا�سية املمنوحة له ( ويجب تطبيق اأحكام املادة ) 156( من الالئحة 
الغياب من  املدنية على حالته وذلك بخ�سم مدة  لقانون اخلدمة  التنفيذية 
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يتم  الر�سيد  يكف  مل  فاإن  منها  ر�سيد  له  كان  اإن  االعتيادية  اإجازته  ر�سيد 
حرمانه من راتبه عن املدة املتبقية .

)فتوى و �ص ق رقم/ م و/2004/1022/1/11م بتاريخ2004/7/31م(

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

الفتوى الثانية :

باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )52( املادة  باأن  نفيد 
اإال فى حدود  ال�سلطاين رقم 80/8 حظرت على املوظف االنقطاع عن العمل 
االإجازات املقررة وباالأو�ساع املبينة فى الالئحة التنفيذية ومن بينها ما ن�ست 

عليه الالئحة فى املادتني )155( و )156( ووفقا لهما :

1 - اأنه اإذا تغيب املوظف اأو تخلف بعد االنتهاء من االإجازة امل�سرح له 
بها مدة تزيد على �سبعة اأيام دون اإخطار وجب على رئي�سه املبا�سر اإبالغ وحدة 

�سوؤون املوظفني الإيقاف راتبه.

اأو غري  الثالثني يوماً مت�سلة  الغياب فتجاوزت مدته  امتد  واإذا   - 2
اأو اإحالته اإىل جمل�ض التاأديب  مت�سلة كان لرئي�ض الوحدة اعتباره م�ستقيال 

للنظر فى ف�سله.

اأو تخلفه وقبل �سدور  العمل بعد غيابه  اإىل  املوظف  اإذا عاد  اأما   -  3
قرار ف�سله وقدم عذراً مقبواًل ح�سب الغياب اأو التخلف من اإجازته االعتيادية 
اإن كان له ر�سيد منها واإال حرم من راتبه عن هذه املدة وذلك دون االإخالل 

مب�ساءلته تاأديبيا.



- 369 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

التي عاجلت  املادة )156(  الذي ف�سلته  االأخري  اأن احلكم  ومن حيث 
حالة املوظف الذي يعود قبل �سدور قرار ف�سله وهو ما ال يتاأتى اإال اإذ جاوزت 
املادة  ت�سمنته  الذى  احلكم  اإعمال  فاإن  ثم  ومن   ، يوما  الثالثني  غيابه  مدة 
)156( اإمنا يقت�سر على هذه احلالة ، وهو ما انتهت اإليه وبحق وزارة اخلدمة 
املدنية فى �ساأن احلالة املعرو�سة ،اأما القول باأن حكمها ال ينطبق اإال اإذا كانت 
حلكم  تخ�سي�ض  على  ينطوي  فاإنه  يوما  الثالثني  تتجاوز  مل  الغياب  مدة 
املادة دون خم�س�ض ، ف�سال عما ينطوي عليه ذلك من خمالفة لن�ض الفقرة 
االأخرية من املادة 155 التي ق�ست باأن ف�سل املوظف ال يكون اإال يف حالة جتاوز 

مدة غيابه ثالثني يوما مت�سلة اأو منف�سلة كما �سلف البيان.

مدة  كانت  اإذا  اإال  تنطبق  ال   )156( املادة  اأن  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
اإلية وزارة اخلدمة املدنية  الغياب تتجاوز الثالثني يوماً على نحو ما انتهت 

وبحق. 

) فتوى رقم و�ص ق / م و / 22 / 7 / 720 / 98 فى 13 / 6 / 1998 م (

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

فتاوى المادة رقم )160(

الفتوى الأوىل :

 ، املادة 160 من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية  باأن  نفيد 
هذا  فى  وو�سعت   ، العمل  اإ�سابة  من  املق�سود  منها  اأ  البند  فى  اأو�سحت  واإن 
ال�ساأن قاعدة عامة مطلقة مقت�ساها اأن تعترب االإ�سابة باأحد االأمرا�ض املهنية 
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اأثناء  للموظف  وقع  حادث  نتيجة  االإ�سابة  وكذلك   ،  13 رقم  بامللحق  املبينة 
تاأدية العمل اأو ب�سببه  اإ�سابة عمل ، وهو ما يعنى اأن االإ�سابة نتيجة حادث ال 
تعترب - كقاعدة عامة - اإ�سابة عمل اإال اإذا وقع احلادث اأثناء تاأدية العمل اأو 
ب�سبة ،غري اأن ذات املادة اأوردت بع�ض احلاالت التى تعترب كل منها اإ�سابة عمل 
حكما اأي اأنها تعترب كذلك واإن مل تكن نتيجة حادث وقع اأثناء تاأدية املوظف 
لعمله اأو ب�سببه ، وذلك كاالإ�سابة الناجتة عن حادث يقع للموظف خالل فرتة 
اأو  ب�سبب  للموظف  تقع  التى  وتلك   ، منه  اأو عودته  مبا�سرة عمله  اإىل  ذهابه 
اأثناء قيام املوظف بدرء خطر اأو اإ�سعاف وحماية اأ�سخا�ض معر�سني خلطر فى 
العمل اأو ليحول اأو ليقلل من �سرر ج�سيم ملمتلكات الدولة ، وكذلك االإ�سابة 
الناجتة عن االإجهاد اأو االإرهاق من العمل وكل حالة انتكا�ض اأو م�ساعفة تن�ساأ 

عن االإ�سابة .

وفى كل احلاالت ال�سابقة ، فاإن البت فيما اإذا كانت االإ�سابة الناجتة فى 
اأية حالة منها اإ�سابة عمل من عدمه يقت�سى الوقوف على ظروف ومالب�سات 
احلادث ونتيجة التحقيق الذي اأجرى ب�ساأنه ،وما قد يدىل به بع�ض الفنيني 
واالأخ�سائيني ب�ساأن احلادث واالإ�سابة التى نتجت عنه ، ومن ثم فاإنه يكون من 
الع�سري و�سع معيار ثابت وقاعدة عامة ميكن اإعمالها ب�سان االإ�سابات التى قد 
تعترب اإ�سابة عمل وهو ماينطبق كذلك على االإ�سابات التى تلحق باملوظفني 
نتيجة حوادث تقع لهم فى اأيام العطالت الر�سمية التى تتخلل مدة تواجدهم 
فى مهمة ر�سمية ، االأمر الذي يقت�سى اأن يكون اإبداء الراأي فى كل حالة على 
اأدى  حده فى �سوء ظروفها ومالب�ساتها ونتيجة التحقيق فى احلادث الذي 

اإليها.

 ) فتوى رقم �ص ق /ت/91/1078/1/21 فى 1991/10/20 م(
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---------------------

الفتوى الثانية :

اإن املادة )160( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/52 تن�ض على اأنه » فى تطبيق اأحكام هذه الالئحة 

يق�سد :

 )اأ( باإ�سابة العمل : االإ�سابة باأحد االأمرا�ض املهنية بامللحق رقم )13( 
حكم  فى  ويعترب  ب�سببه  اأو  العمل  تاأدية  اأثناء  وقع  حادث  نتيجة  االإ�سابة  اأو 
ذلك كل حادث يقع للموظف خالل فرتة ذهابه ملبا�سرة عمله اأو عودته منه ، 
ب�سرط اأن يكون الذهاب اأو االإياب دون توقف اأو تخلف اأو انحراف عن الطريق 

الطبيعي » .

ويبني من ن�ض هذه املادة اأنه يق�سد باإ�سابة العمل ما ياأتي :

1- االإ�سابة باأحد االأمرا�ض املهنية املن�سو�ض عليها فى امللحق رقم )13( املرفق 
بالالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليها .

حكم  فى  يدخل  كما  ب�سببه  اأو  العمل  تاأدية  اأثناء  حادث  نتيجة  االإ�سابة   -2
االإ�سابة احلادث الذي يقع للموظف خالل فرتة ذهابه ملبا�سرة عمله اأو عودته 

منه وذلك دون توقف اأو تخلف اأو انحراف عن الطريق الطبيعي .

ومن حيث اأن املق�سود بالطريق الطبيعي فى حكم هذه املادة الطريق 
اأو انحراف بني حمل  املاألوف الذى ي�سلكه ال�سخ�ض املعتاد يومياً دون تخلف 
اإقامته  حمل  كان  اإذا  عما  النظر  وب�سرف  العك�ض  اأو  عمله  موقع  اإىل  اإقامته 
، وهو ما ي�ستفاد من عبارة الن�ض حينما ورد بها خالل  اأو موؤقتاً  اأ�سلياً  هذا 
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فرتة ذهابه ملبا�سرة عمله اأو عودته منه ، ومن ثم فال يدخل فى هذا املفهوم 
كل طريق غري طبيعي ي�سلكه العامل للذهاب اإىل عمله اأو العودة منه ولو كان 

قادما اأو ذاهبا اإىل مقر اإقامة له غري الذى اعتاد الذهاب منه اأو اإليه يومياً .

وحيث اأن احلادث الذى اأدى اإىل وفاة املرحوم ........ مل يقع له وهو 
فى طريقة املعتاد ملبا�سرة عمله اأو خالل عودته منه ، واإمنا حدث له فى طريق 
عودته من مقر اإقامته االأ�سلي ب�ساللة عقب انتهاء اإجازته االأ�سبوعية ، ومن 
وال  اإليها  امل�سار   )160( املادة  فى حكم  الطريق  يعترب من حوادث  فاإنه ال  ثم 

يطلق عليه بالتايل و�سف اإ�سابة عمل .

) فتوى رقم : و �ص ق / م و / 96/1213/1/21م بتاريخ : 1996/11/9م(

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

الفتوى الثالثة :

املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   160 املادة  باأن  نفيد 
اأحكام  تطبيق  فى   « اأنه  على  تن�ض   84/52 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادرة 

هذه الالئحة يق�سد:

بامللحق  املبينة  املهنية  االأمرا�ض  باأحد  االإ�سابة   : العمل  باإ�سابة  )اأ(   
رقم 13 اأو االإ�سابة نتيجة حادث وقع اأثناء العمل اأو ب�سببه . 

)ب(.........)ج(..........)د( بالعجز اجلزئي امل�ستدمي :كل عجز من 
اأي  املوظف على مزاولة  ب�سفة م�ستدمية من قدرة  يقلل  اأو  ينق�ض  اأن  �ساأنه 

مهنة اأو عمل يتك�سب منه »
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واأخريا تن�ض املادة 169 من الالئحة ذاتها على اأن يقدر التعوي�ض فى 
حالة االإ�سابة على النحو التايل : )اأ( فى حالة الوفاة اأو العجز الكلي الدائم 
يكون التعوي�ض ما يعادل راتب اثني ع�سر �سهرا وبحد اأدنى 5000 ريال عماين .

بالن�سب  العجز  هذا  يقدر  امل�ستدمي  اجلزئي  العجز  حالة  فى  )ب( 
الواردة فى امللحق رقم )14( ويقدر التعوي�ض امل�ستحق فى هذه احلالة بنف�ض 
ن�سب العجز من قيمة التعوي�ض الواجب دفعه فى حالة الوفاة اأو العجز الكلي 

امل�ستدمي املن�سو�ض عنه فى الفقرة )اأ( من هذه املادة ........... ».

اأو  املوظف  عنها  يعو�ض  التي  العمل  اأناإ�سابة  تقدم  مما  ووا�سح 
اأعمال  من  عمال  يوؤدى  وهو  له  وقع  حادث  نتيجة  تكون  قد  عنه  امل�ستحقون 
اأعمال وظيفته ولكن  يوؤدى  له وهو ال  نتيجة حادث وقع  وظيفته وقد تكون 
الوظيفة تكون هي ال�سبب باأن تكون قد �ساعدت على ذلك وهياأت له الفر�سة 
عالقة   - القليل  فى   - يتوافر  بحيث  االإ�سابة  اإىل  اأدى  الذى  احلادث  لوقوع 
�سببية بني احلادث والوظيفة مبا ميكن معه القول باأنه لوال الوظيفة ما كان 

احلادث .

يعمل  الذى  حالته  املعرو�ض  اأن  االأوراق  البادمين  وكان  ذلك  كان  ملا 
يعمل  اليمني  ذراعه  اإىل برت  اأدت  التي  اإ�سابته  كان وقت   ..... �سائقا مب�سنع 
على ماكينة فرم التمور بامل�سنع بدال من زميله الذى ذهب الأداء �سالة املغرب 
االأحيان  من  كثري  فى  منه  تقت�سى  التي  هذه  وظيفته  لوال  فاإنه  ثم  ومن   ،
هذا  كان  ما  م�ساعدتهم  فى  وتطوعه  بامل�سنع  املوظفني  بزمالئه  االختالط 
احلادث يقع له، االأمر الذى من �ساأنه اأن يجعل من االإ�سابة الناجمة عن هذا 

احلادث اإ�سابة عمل .
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رقم   ..... وزارة  بكتاب  ورد  ما  منه  ينتق�ض  اأو  ذلك  من  ينال  وال 
11/11/ب/6759 فى 1995/12/30 اأو كتابها رقم 1510 فى 94/10/25اأن املهمة 
، واأنه  اإىل امل�سنع والعك�ض  اإىل املذكور هي جلب العاملني واملوظفني  امل�سندة 
الواقعة  �سهود  اأقوال  ا�ستقراء  من  الثابت  اأن  ذلك-ذلك  غري  بعمل  يكلف  مل 
فى   97/1290 رقم  اجلزئي  العام  لالدعاء  العامة  االإدارة  كتاب  ت�سمنها  التي 
97/12/7 اأن قيام املعرو�ض حالته بهذا العمل كان حتت �سمع وب�سر امل�سئولني 
بامل�سنع ، وهو ما تاأكد من اأقوال مالحظ العمل بامل�سنع حينما قرر اأنه راأى 
املاكينة ومعه  التمر فى  امل�ساب وهو ي�سع  املغرب  اأداء �سالة  بعد فراغه من 
ال�ساهدة / ... التي اأيدت ذلك وان�سرف عنهما ملالحظ بقية العمال وكان اأوىل 
به اأن مينعه من ذلك اأو يبلغ عنه امل�سئولني ، وهذا املوقف فى حد ذاته يوؤكد 
ما قرره امل�ساب نف�سه من اأنه اعتاد فى بع�ض االأحيان م�ساعدة زمالئه على 

مراأى و�سمع من امل�سئولني .

اأن االإ�سابة الناجمة عن احلادث امل�سار  واإذ انتهت اجلهة الطبية اإىل 
اإليه قد ترتب عليها اأن املعرو�سة حالته اأ�سحى غري الئق طبيا لال�ستمرار فى 
، ومن  بـ 70% وذلك فى 1995/7/29  العجز لدية  ن�سبة  ، كما قدرت  وظيفته 
قيمة  من  الن�سبة  هذه  يعادل  مبا  االإ�سابة  هذه  عن  تعوي�سه  يتعني  فاإنه  ثم 
التعوي�ض الواجب دفعه فى حالة الوفاة اأو العجز الكلي امل�ستدمي طبقا الأحكام 

املادة 169 / ب من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليها .

 .........  / للمواطن  التي وقعت  االإ�سابة  اأن  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
بتاريخ 1994/10/3 اإ�سابة عمل ويتم تعوي�سه عنها طبقا لالأحكام املن�سو�ض 
عليها فى املادة 169 / ب من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية امل�سار 

اإليها على النحو املو�سح باالأ�سباب .
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 ) فتوى رقم و �ص ق / م و / 21 / 1 / 31 / 98 فى 4 / 1 / 1998 م (

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

الفتوى الرابعة :

 .... بتاريخ   ... رقم  معاليكم  بكتاب  املنتهية  الكتب  على  اطلعنا  فقد 
اأدت  التي  الراأي فى مو�سوع اعتبار االإ�سابة  .............. ب�ساأن طلب  املوافق 

اإىل وفاة املرحوم /..... واإ�سابة الفا�سل /......اإ�سابة عمل من عدمه . 

من  املذكورين  اأن  فى  االأوراق   من  يبني  ح�سبما   - الوقائع  وتخل�ض 
التابعة  �سنا�ض  ببلدية  يعمالن  وكانا  الغوابى  منطقة  �سنا�ض  والية  �سكان 
لوزارة البلديات االإقليمية والبيئة وموارد املياه ، وبتاريخ 2002/10/8 ا�ستاأذنا 
للخروج من العمل للذهاب اإىل دولة االإمارات العربية املتحدة فى عمل خا�ض 
واأنهما   ) �سنا�ض  بلدية   ( بعمل يخ�ض جهة عملهما  تكليفهما  يتم  بهما ومل 
تعر�سا حلادث �سري على ال�سارع العام - من دوار فلج القبائل - بوادي اجلزي 
/ م�سيال ال�سدر خارج حدود والية �سنا�ض واأدى هذا احلادث اإىل وفاة االأول 
واإ�سابة الثاين وقام مركز �سرطة �سحار مبعاينة احلادث لوقوعه فى نطاق 

اخت�سا�سه .

وت�ستطلعون الراأي فى هذا املو�سوع

املدنية  التنفيذية لقانون اخلدمة  املادة 160 من الالئحة  باأن  ونفيد 
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 84/52 تن�ض على اأنه » فى تطبيق اأحكام هذه 

الالئحة يق�سد:



- 376 -

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

اأو   13 رقم  بامللحق  املبينة  املهنية  االأمرا�ض  باأحد  االإ�سابة   : العامل  باإ�سابة 
االإ�سابة نتيجة حادث وقع اأثناء تاأدية العمل اأو ب�سببه . 

ذهابه  فرتة  خالل  للموظف  يقع  حادث  كل  ذلك  حكم  فى  ويعترب 
اأو  اأو االإياب دون توقف  اأن يكون الذهاب  اأو عودته منه ب�سرط  ملبا�سرة عمله 

تخلف اأو انحراف عن الطريق الطبيعي ..... ». 

املوظف  التي يعو�ض عنها  العمل  اإ�سابة  اأن  الن�ض  وامل�ستفاد من هذا 
اأو امل�ستحقون عنه قد تكون نتيجة حادث وقع له اأثناء قيامه بعمل من اأعمال 
اأعمال وظيفته ولكن  يوؤدى  له وهو ال  نتيجة حادث وقع  وظيفته وقد تكون 
الوظيفة تكون هي ال�سبب بحيث تتوافر عالقة �سببية بني احلادث والوظيفة  
اإذا  اإال  اإ�سابة عمل  اأن االإ�سابة نتيجة حادث ال يعترب - كقاعدة عامة -  اأي   ،
وقع احلادث اأثناء تاأدية العمل اأو ب�سببه ويعترب فى حكم ذلك االإ�سابة الناجتة 
عن احلادث الذى يقع للموظف خالل فرتة ذهابه ملبا�سرة عمله اأو عودته منه 
ب�سرط اأن يكون الذهاب واالإياب دون توقف اأو انحراف عن الطريق الطبيعي . 

ال�سالف  الن�ض  حكم  فى  الطبيعي  بالطريق  املق�سود  اأن  حيث  ومن 
ذكره هو الطريق املاألوف الذى ي�سلكه ال�سخ�ض عادة يوميا من حمل اإقامته 
اإىل موقع عمله اأو العك�ض دون تخلف اأو انحراف عن هذا الطريق ، مبا موؤداه 
حمل  بني  تقع  التي  امل�سافة  فى  الطريق  هذا  على  وقع  قد  احلادث  يكون  اأن 
االإقامة وموقع العمل ، ومن ثم فال يدخل فى هذا املفهوم احلادث الذى يقع 
خارج هذا النطاق اأي خارج الطريق الطبيعي فى امل�سافة التي تقع بني موقع 
العمل وحمل االإقامة ،وبالتاىل فال تعترب االإ�سابة الناجتة عن هذا احلادث 

اإ�سابة عمل .
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املو�سوع  اأوراق  من  البني  كان  واإذ  تقدم  ملا  بالتطبيق  اإنه  حيث  ومن 
وكانا  الغوابى  منطقة  �سنا�ض  والية  �سكان  من  حالتاهما  املعرو�سة  اأن  املاثل 
يعمالن بذات الوالية ببلدية �سنا�ض وبتاريخ 10/8/ 2002 ا�ستاأذنا للخروج من 
العمل للذهاب اإىل دولة االإمارات العربية املتحدة الأمر خا�ض بهما وال يتعلق 
بعملهما واأنهما تعر�سا حلادث �سري على ال�سارع العام - من دوار فلج القبائل - 
بوادي اجلزي / م�سيال ال�سدر خارج حدود والية �سنا�ض التي يقع فيها كل من 
حمل اإقامتهما وموقع عملهما، فاإن موؤدى ذلك اأن هذا احلادث مل يقع لهما 
اأثناء تاأدية عملهما اأو ب�سببه وال خالل فرتة ذهابهما مبا�سرة اإىل عملهما اأو 
عودتهما منه على الطريق الطبيعي  فى امل�سافة التي تقع  بني موقع عملهما 
وحمل اإقامتهما ومن ثم فاإن االإ�سابة الناجتة عن هذا احلادث واأدت اإىل وفاة 

اأحدهما واإ�سابة االآخر ال تعترب اإ�سابة عمل . 

لذلك انتهى الراأي اإىل اأن االإ�سابة الناجتة عن احلادث امل�سار اإليه ال 
تعترب اإ�سابة عمل. 

فتوى رقم )و �ص ق / م و / 21 / 1 / 1344/ 2006 م بتاريخ 2006/11/11 
م ( .

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

الفتوى اخلام�سة :

املادة )160( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة باملر�سوم 
ال�سلطاين 84/52 تن�ض على اأنه : )يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة يق�سد : ..
.....................................................................................
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.................

اأ- حادث وقع اأثناء تاأدية العمل اأو ب�سببه ..... وتعترب االإ�سابة الناجتة 
ال�سروط  فيها  توافرت  متى  عمل  اإ�سابة  العمل  من  االإرهاق  اأو  االإجهاد  عن 
والقواعد التي ي�سدر بها قرار من رئي�ض جمل�ض اخلدمة املدنية بعد االتفاق 

مع وزير ال�سحة .

 وتن�ض املادة )176( على اأن : )يقدم طلب �سرف التعوي�ض امل�ستحق 
يف مدة ال جتاوز اثني ع�سر �سهرا من تاريخ حتديد ن�سبة العجز ، فاإذا توفى 
اثنى ع�سر  الطلب يف مدة ال جتاوز  امل�ستحقني عنه تقدمي  املوظف كان على 

�سهرا من تاريخ الوفاة واإال �سقط احلق يف املطالبة بالتعوي�ض( .

 وتن�ض املادة )1(  من القرار رقم 91/1 يف �ساأن �سروط وقواعد اعتبار 
االإ�سابة الناجتة عن االإجهاد اأو االإرهاق اإ�سابة عمل على اأنه )يعمل يف �ساأن 
ال�سروط والقواعد الالزمة العتبار االإ�سابة الناجتة عن االإجهاد اأو االإرهاق 

من العمل اإ�سابة عمل باالأحكام املبينة يف املواد التالية (  .

وتن�ض املادة )2( منه على اأنه )يق�سد باالإجهاد اأو االإرهاق املن�سو�ض 
عليه يف املادة ال�سابقة كل جمهود اإ�سايف يفوق املجهود العادي للموظف ، �سواء 
كان هذا املجهود يف وقت العمل االأ�سلي اأو االإ�سايف ، ويكون تقدير ذلك لوزارة 

اخلدمة املدنية يف �سوء تقرير اجلهة الطبية املخت�سة( .

 وتن�ض املادة )3( من القرار امل�سار اإليه على اأنه )اإذا اأدى االإجهاد اأو 
االإرهاق من العمل اإىل وفاة املوظف داخل مكان العمل ، تعترب الوفاة اإ�سابة 

عمل ......( .
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وتن�ض املادة )5( على اأن )تلتزم اجلهة التي يتبعها املوظف اأن تقدم اإىل 
وزارة اخلدمة املدنية م�ستندات اإ�سابة العمل الناجتة عن االإجهاد اأو االإرهاق 
و�ساعة   ، وقوعها  وتاريخ  الواقعة  ظروف  يت�سمن  تقرير  واإعداد  العمل،  من 
ومدة  ببذله،  املوظف  قام  الذي  االإ�سايف  واملجهود   ، االإرهاق  اأو  االإجهاد  ونوع 
اأن يكون التقرير معتمدا من رئي�ض الوحدة ، ويف  ا�ستمرار هذا املجهود على 

حالة الوفاة يلزم تقدمي �سهادة الوفاة مبينا بها اأ�سباب الوفاة .

 ويف جميع االأحوال يكون للجهة الطبية املخت�سة طلب اأية م�ستندات 
اأخرى تراها الزمة العتبار احلالة اإ�سابة عمل من الناحية الطبية( . 

ومفاد ما تقدم من ن�سو�ض اأن من بني حاالت اإ�سابة العمل االإ�سابة 
الناجتة عن االإجهاد  اأو االإرهاق من العمل الذي بينت املادة )2( من  القرار 
امل�سار اإليه اآنفا اأن املق�سود به كل جمهود اإ�سايف يفوق املجهود العادي للموظف 
ذلك  تقدير  واأن  االإ�سايف  اأو  االأ�سلي  العمل  وقت  يف  املجهود  هذا  بذل  �سواء 
منوط بوزارة اخلدمة املدنية يف �سوء تقرير اجلهة الطبية املخت�سة، فاإذا ما 
اأدى االإجهاد اأو االإرهاق من العمل اىل الوفاة كان لزاما على جهة العمل التي 
، واأن  اإ�سابة العمل  اأن تقدم لوزارة اخلدمة املدنية م�ستندات  يتبعها املوظف 
و�ساعة ونوع  الواقعة   وتاريخ  الوحدة بظروف  رئي�ض  تعد تقريرا يعتمد من 
االإجهاد اأو االإرهاق واملجهود االإ�سايف الذي بذله ومدة ا�ستمرار هذا املجهود، 
هذه  تعمل  اأن  على   ، الوفاة  اأ�سباب  بها  مبينا  الوفاة  �سهادة  كذلك  تقدم  واأن 
الوزارة تقديرها فيما اإذا كان ثمة جمهود اإ�سايف يفوق املجهود العادي يكون 
املوظف قد بذله من عدمه يف �سوء تقرير اجلهة الطبية املخت�سة التي يحق 
لها طلب ما تراه الزما من م�ستندات العتبار االإ�سابة اإ�سابة عمل من الناحية 
�سرف  طلب  تقدمي  االإ�سابة  لتعوي�ض  امل�ستحقني  على  لزاما  وكان  الطبية، 
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التعوي�ض يف مدة ال جتاوز اثنى ع�سر �سهرا من تاريخ الوفاة واإال �سقط احلق 
يف املطالبة به.

ومقت�سى ما �سلف اأن ثمة وجوبا قانونيا على كل من اجلهات املذكورة 
اآنفا باملبادرة بالقيام مبا هو منوط بها ، حيث يجب على اجلهة الطبية اإعداد 
تقرير تبني فيه اأ�سباب الوفاة ومدى اعتبارها اإ�سابة عمل من الناحية الطبية 
، ويجب على جهة عمل املوظف اإمداد وزارة اخلدمة املدنية بامل�ستندات اخلا�سة 
املبينة  الوفاة  و�سهادة  الواقعة  لظروف  املو�سح  التقرير  بها  مرفقا  باالإ�سابة 
الأ�سبابها ، ويجب على هذه الوزارة اأن تعمل تقديرها يف �ساأن ما اإذا كان ثمة 
اإجهاد اأو اإرهاق من العمل اأدى اإىل هذه الوفاة من عدمه، كما اأن ثمة التزاما 
قانونيا واقعا على عاتق ذوي ال�ساأن امل�ستحقني للتعوي�ض عن املتوفى يتمثل يف 
وجوب مطالبتهم بالتعوي�ض خالل اأمد ال يتجاوز اثني ع�سر �سهرا من تاريخ 

الوفاة . 

االإدارية  اأجال للجهة  اإذا مل ي�سرب  القانون  اأن  القول  واإن من نافلة 
للقيام - تنفيذا - مبا هو منوط بها فاإن ثمة وجوبا م�ستمدا من طبيعة مهمتها 
يقع على عاتقها - حالتئذ - باأن تبادر بالقيام بذلك يف وقت معقول ، فاإن هي 
مل تن�سط قياما مبا هو موكل اإليها مل يوؤد تراخيها بحال اإىل امل�سا�ض باحلقوق 
املرتتبة للغري متى ثبتت اأحقيتهم قانونا وقاموا مبا قد يوجبه القانون عليهم 
حيال املطالبة بها، كما اأن امل�ستقر عليه اأن القانون اإذا �سرب موعدا لل�سقوط 
معّلقا اإياه على عدم اتخاذ اإجراء يجب اتخاذه خالل هذا املوعد فاإن النهو�ض 

باالإجراء اأثناء �سريانه يحول دون حتقق هذا ال�سقوط .

وبتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�سة فاإنه ملا كان الثابت من كتاب 
مدير عام املديرية العامة للم�ساريع وال�سيانة املوؤرخ 2007/2/10م املرفوع اإىل 
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معايل ال�سيخ وزير الدولة وحمافظة ظفار ومرفقاته اأن املعرو�سة حالته توفى 
بتاريخ 2001/5/1م واأنه كان ثمة مطالبة اآنئذ باعتبار وفاته اإ�سابة عمل ، واأن 
جهة عمل املتوفى اأعدت تقريرا بظروف الواقعة موؤرخا 2001/9/25ت�سمن اأن 
املرحوم » كلف يوم وفاته ببع�ض االأعمال مبكتب نائب وايل طاقة مبدينة احلق 
فقام مع زمالئه برفع عدة العمل مع املواد الالزمة لذلك من اأبواب واأخ�ساب 
اأربعني كيلو مرت  العمل الذي يبعد مل�سافة  اإىل مكان  ال�ساحنة واالنتقال  اإىل 
لكي  توقف  دون  به  املنوطة  املهام  يف  والبدء  العمل  مواد  اإنزال  مت  ذلك  وبعد 
يتم اإجناز العمل يف ذلك اليوم ب�سكل متكامل وحتى ال يتم الرجوع اإىل ذلك 
بذل  املرحوم  اآخر مما تطلب من  اإىل مركز  واالنتقال  التايل  اليوم  املركز يف 
والذهنية  والفنية  البدنية  الناحية  من  العادي  املجهود  يفوق  اإ�سايف  جمهود 
ف�سال عن م�ساعدته لزمالئه يف بع�ض االأعمال االأخرى » - وهذا هو ذات ما 
ت�سمنه التقرير املرفق بالكتاب املنوه به وفق ما �سرح به هذا الكتاب - كما اأن 
املنوه بها مت خماطبة اجلهة  اأنه نتيجة للمطالبة  الكتاب املذكور  الثابت من 
الوفاة فجاء رد  باأ�سباب  العمل  الطبية املخت�سة يف 2002/1/16م ملوافاة جهة 
املوؤرخ  بكتابه  ظفار  ملحافظة  ال�سحية  للخدمات  العامة  املديرية  عام  مدير 
2002/1/29م باأن م�ست�سفى مدينة احلق اأفادت » باأن املتوفى ال يوجد له �سجل 
طبي بامل�ست�سفى واإمنا اأح�سر متوفيا يوم 2001/5/1م وبعد حترير البالغ عن 
الوفاة ات�سح اأن �سبب الوفاة غري معلوم » وهو ذات ما اأثبتته هذه امل�ست�سفى 
با�ستمارة » اإخطار عن وفاة » ال�سادرة عنها بتاريخ 2001/5/1م واملرفقة باالأوراق 
، وملا تراخت اجلهات املخت�سة يف ح�سم املو�سوع تقدمت اأ�سرة املرحوم ثانية - 
كمـا هــو ثابــت مـن كتــاب مديــر عام املديرية العامة للم�ساريع وال�سيانة امل�سار 
اإليه- بطلب اإعادة النظر يف املو�سوع يف 2006/12/4م  مما دفع هذه املديرية 
اإىل خماطبة اجلهة الطبية املخت�سة مرة اأخرى يف 2007/1/17م بكتابها رقم م 



- 382 -

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

ظ/18/ز/2007/27/5م الإعداد تقرير باأ�سباب الوفاة، فوافتها املديرية العامة 
للخدمات ال�سحية ملحافظة ظفار بكتابها رقم م �ض ظ/2007/188/81م املوؤرخ 
2007/1/24م  املوؤرخ  بظفار  قابو�ض  ال�سلطان  م�ست�سفى  بتقرير  2007/1/30م 
الذي اأفاد باأنه » ميكن اإرجاع �سبب وفاة املرحوم اإىل احت�ساء ع�سالت القلب اأو 
تذبذب / عدم انتظام يف نب�سات القلب مما اأدى اإىل توقف عمل القلب مما اأدى 
اإىل الوفاة نتيجة للمجهود الذي بذله » ، وقد جاءت نتيجة هذا التقرير بعد 
اأن اطلعت امل�ست�سفى على التاريخ ال�سحي للمتوفى و�سماع �سهود العيان حيث 
وم�ستمر  �ساق  بعمل  يقوم  كان  الوفاة  قبيل  باأنه   « �سهدوا  اأنهم  بالتقرير  ورد 
جمهود  بذل  بعد  حدثت  الوفاة  اأن  بالتقرير  ورد  كما   « االإعياء  عليه  ويبدو 

�سديد متوا�سل و�سعور بالتعب والدوار ثم فقد الوعي ومفارقة احلياة.

وملا كان الثابت اأن الوفاة كانت نتيجة لالإجهاد من العمل ببذل املرحوم 
جمهودا اإ�سافيا يفوق املجهود العادي وفق ما جهر به تقرير اجلهة االإدارية 
اإ�سابة  معه  تعد  مما  الطبي  التقرير  به  نطق  ما  ووفق  بها  يعمل  كان  التي 
التعوي�ض  ب�سرف  املطالبة  اأن  الثابت   اأن  كما   ، اإ�سابة عمل  املعرو�سة حالته 
قيام  يعني  مما  للوفاة  معا�سر  وقت  يف  كانت  االإ�سابة  هذه  عن  امل�ستحق 
امل�ستحقني عن املتوفى بالتزامهم القانوين باملطالبة ب�سرف التعوي�ض خالل 
االأجل املحدد يف املادة )176( من الالئحة التنفيذية امل�سار اإليها ، االأمر الذي 
يحول دون �سقوط حقهم يف ا�ستمرار املطالبة بالتعوي�ض بل واأحقيتهم فيه ، 
اإذ القول باأن امل�ستحقني قد تقدموا مبطالبتهم بالتعوي�ض عن اإ�سابة العمل 
وفاته  على  �سنوات  خم�ض  من  اأكرث  مرور  بعد  حالته  باملعرو�سة  حلقت  التي 
مردود عليه باأن اأوراق املو�سوع اأثبتت عك�ض ذلك حيث ت�سمنت اأن املطالبة قد 
قدمت يف وقت معا�سر لوفاة املرحوم كما هو ثابت بكتاب مدير عام امل�ساريع 
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وال�سيانة امل�سار اإليه ، واأن ما تقدم به امل�ستحقون عن املتوفى يف 2006/12/4م 
ما هو اإال طلب باإعادة النظر يف املو�سوع لرتاخي اجلهة االإدارية عن اإنهائه كما 

نطق بذلك هذا الكتاب .

وال يغري من ذلك تراخي جهة العمل يف القيام بالتزامها بتقدمي ما 
كان يجب عليها تقدميه من م�ستندات اإىل وزارة اخلدمة املدنية التي نيط بها 
املجهود  يفوق  اإ�سافيا  املتوفى جمهودا  بذله  الذي  املجهود  كان  اإذا  ما  تقدير 
العادي من عدمه حتى تاريخ طلب الراأي القانوين من وزارة ال�سوؤون القانونية 
، اإذ االأوراق جميعها توؤدي اإىل نتيجة واحدة هي اأنه قد بذل جمهودا اإ�سافياً 
فاق املجهود العادي مما اأدى اإىل وفاته ، وبالتايل فاإن تراخي جهة عمله - اأو 
غريها من اجلهات امل�سار اإليها �سابقا - يف القيام مبا هو موكل اإليها ال يوؤدي 
بحال اإىل امل�سا�ض بحق امل�ستحقني عن املتوفى يف التعوي�ض اإذ اإنه بقيامهم مبا 
األزمهم القانون به يكونون قد حالوا دون �سقوط حقهم يف املطالبة بالتعوي�ض 
بل وع�سموا هذا احلق من ذاك ال�سقوط مهما طالت مدة عدم ح�سولهم عليه 

.

لذلك انتهى الراأي اإىل اأحقية امل�ستحقني عن  املرحوم .......... عن 
اإ�سابة العمل التي حلقت به - وفاته - على النحو املبني  باالأ�سباب .

 ) فتوى رقم : و �ص ق /م و / 1/19/ 2007/1082م بتاريخ 2007/8/4م (

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

فتاوى المادة رقم )161(

اإن املادة )161( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية تق�سى 
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باأن على املوظف اأن يبلغ جهة عمله باأى حادث يكون �سببا فى اإ�سابته وظروف 
احلادث متى �سمحت حالته بذلك خالل مدة ال جتاوز ثالثني يوما من تاريخ 

وقوع احلادث، ويعترب اأن امل�ساب قد اأبلغ باحلادث فى االأحول االآتية : 

اأ - اإذا توفى فى العمل اأو حوله اأو فى اأى مكان يعمل فيه وقت وقوع احلادث .

ب - اإذا قامت جهة العمل بعالج املوظف اأو قدمت اإليه االإ�سعافات االأولية من 
اأي نوع فى مكان احلادث .

ج - اإذا كانت جهة العمل قد اأحيطت علماً باحلادث من اأى م�سدر فى خالل 
املدة املن�سو�ض عليها فى الفقرة االأوىل من هذه املادة .

واأوجبت املادة )162( من الالئحة على كل وحدة من وحدات اجلهاز 
باالإ�سابة  املخت�سة  الطبية  وال�سلطة  ال�سرطة  تخطر  اأن  للدولة  االإداري 
جترى  اأن  على   )163( املادة  ن�ست  كما  بوقوعها،  عملها  من  �ساعة   24 خالل 
اإليها ، ويبني فى  اجلهة القائمة باأعمال التحقيق حتقيقا فى كل بالغ يقدم 
التحقيق ظروف احلادث بالتف�سيل ويثبت فيه اأقوال ال�سهود ، كما يو�سح فيه 
ب�سفة خا�سة ما اإذا كان احلادث نتيجة عمد اأو �سوء �سلوك فاح�ض ومق�سود 
من جانب املوظف ، وق�ست املادة )173( باأن املوظف ال ي�ستحق التعوي�ض فى 

احلاالت االآتية :

اأ - اإذا كانت الوفاة اأو العجز ناجتاً عن اإ�سابة النف�ض عمداً .

املوظف  جانب  من  ومق�سود  فاح�ض  �سلوك  ب�سبب  االإ�سابة  حدثت  اإذا   - ب 
ويعترب فى حكم ال�سلوك الفاح�ض واملق�سود :

1- كل فعل ياأتيه حتت تاأثري اخلمر اأو املخدرات .
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2 - كل خمالفة �سريحة لتعليمات الوقاية .

ج - اإذا حدثت االإ�سابة خالل فرتة اإعارة املوظف .

ويبني من جماع هذه الن�سو�ض اأن املوظف ال ي�ستحق تعوي�سا ، كما 
ال ي�ستحق ورثته التعوي�ض عن اإ�سابة مورثهم اإ�سابة اأدت اإىل وفاته مبجرد 
وقوع حادث له نتجت عنه هذه االإ�سابة، بل يجب اأن يثبت اال�ستحقاق فى هذا 
اأية  فى حقه  تتوافر  ، ومل  اإ�سابة عمل  املوظف  اإ�سابة  تكون  باأن   ، التعوي�ض 
حالة من حاالت عدم ا�ستحقاق التعوي�ض ، وهو ما تك�سف عنه التحقيقات التي 

جترى عقب وقوع احلادث .

فاإذا ثبت ا�ستحقاق املوظف للتعوي�ض كان عليه اأو على ورثته تقدمي 
من   )176( املادة  عليه  ن�ست  ما  نحو  على  امل�ستحق  التعوي�ض  ل�سرف  طلب 
باأن  املادة تق�سى  كانت هذه  واإذ   ، املدنية  لقانون اخلدمة  التنفيذية  الالئحة 
يقدم طلب �سرف التعوي�ض امل�ستحق فى مدة ال جتاوز اثني ع�سر �سهرا من 
من  الطلب  يقدم  اأن  فيجب  املوظف  توفى  فاإذا   ، العجز  ن�سبة  حتديد  تاريخ 
امل�ستحقني عنه فى مدة ال جتاوز اثني ع�سر �سهرا من تاريخ الوفاة واإال �سقط 
احلق فى املطالبة بالتعوي�ض ، فاإنه يكون من الطبيعي اأال جترى هذه املواعيد 
اإال عندما يكون التعوي�ض م�ستحقا على النحو �سالف البيان فاإذا ثبت ا�ستحقاق 
املوظف للتعوي�ض كان عليه اأو على ورثته التقيد باملواعيد امل�سار اإليها فى املادة 

ال�سابقة .

فى  وقع  الوفاة  اإىل  اأدى  الذى  احلادث  فاإن  املعرو�سة  احلالة  وفى 
1993/2/8 وقد اأجرت ال�سرطة حتقيقاتها فى هذا احلادث واأحيل االأمر اإىل 
الثاين  املتهم  بحق  اجلزائية  الدعوى  ب�سقوط  ق�ست  التي  اجلزائية  املحكمة 
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�سركة  باإلزام  املدنية  الدعوى  وفى  لوفاته،  نظراً  حالته(  املعرو�سة  )املوظف 
ا�ستاأنف  وقد   ، احلادث  عن  الناجمة  االأ�سرار  بجرب  قيادته  لل�سيارة  التاأمني 
الورثة هذا احلكم فى �سقة املدين فق�ست حمكمة اال�ستئناف فى 1994/10/16 
باعتبار اخلطاأ م�سرتكا بني قائدي املركبتني واإدانة املتهم االأول )قائد ال�سيارة 
االأخرى( بالقتل اخلطاأ وخمالفة قانون املرور وتغرميه عن التهمتني ، فتقدم 

الورثة من خالل وكيلهم فى 1995/6/14 بطلب �سرف التعوي�ض.

والبادي من كل ذلك اأنه مل يثبت حق الورثة فى التعوي�ض اإال من 1994/10/16 
املتهمني  بني  م�سرتكاً  اخلطاأ  باعتبار  اال�ستئناف  حمكمة  حكم  �سدور  تاريخ 
االأول والثاين وهو املوظف املتوفى ، اأما قبل هذا التاريخ فلم يظهر ا�ستحقاق 
الالئحة  من   )176( املادة  اأحكام  اإعمال  ميكن  حتى  التعوي�ض  فى  الورثة 

التنفيذية .

وترتيباً على ما تقدم فاإن امليعاد الذى تن�ض عليه تلك املادة وتوجب 
تقدمي طلب �سرف التعوي�ض خالله ال يجرى فى حق الورثة اإال من تاريخ 
ثبوت احلق فى التعوي�ض وهو 1994/10/16 فاإذا تقدم الورثة فى 1995/6/14 
بطلب ل�سرف التعوي�ض كان الطلب مقدما فى امليعاد وكان لهم �سرف هذا 

التعوي�ض .

 ) فتوى رقم : و �ص ق / م و / 96/162/1/21 بتاريخ : 1996/2/14م(

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

فتاوى المادة رقم )168(

باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )90( املادة  باأن  ونفيد 
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ال�سلطاين رقم 

)2004/120( تن�ض على اأنه«يف تطبيق اأحكام اإ�سابات العمل يق�سد بـ:

اإ�سابة العمل:- 1

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

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

اأو  االإجهاد  عن  الناجتة  االإ�سابة  اأو  العمل  اأثناء  الوفاة  وتعترب 
االإرهاق من العمل اإ�سابة عمل متى توافرت فيها ال�سروط التي ي�سدر 
بها قرار من املجل�ض باالتفاق مع وزارة ال�سحة، وتعترب يف حكم اإ�سابة 

العمل:

كل حادث يقع للموظف خالل فرتة ذهابه ملبا�سرة عمله اأو عودته أ- 
منه.

ب- 

ج-

وتن�ض املادة )99( من ذات القانون على اأنه«اإذا ن�ساأ عن االإ�سابة 
وفاة املوظف يوزع التعوي�ض امل�ستحق على الورثة وفقا الأحكام قانون 

االأحوال ال�سخ�سية.«

كما تن�ض املادة )102( من القانون امل�سار اإليه على اأنه« تبني الالئحة 
االإجراءات الالزمة الإثبات االإ�سابة ، وكيفية تقدير قيمة التعوي�ض 
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امل�ستحق �سرفه للموظف امل�ساب اأو ورثته.«

اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من  املادة)168(  وتن�ض 
املدنية ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم )84/52( على اأنه« يح�سب 
اأ�سا�ض  على  عنه  امل�ستحقني  اأو  املوظف  ي�ستحقه  الذي  التعوي�ض 
عنه  ن�ساأت  الذي  احلادث  وقوع  وقت  اأ�سا�سي  راتب  من  يتقا�ساه  ما 

االإ�سابة اأو وقت االإ�سابة باملر�ض املهني.

...........................................................................
».....

وتن�ض املادة )169( من ذات الالئحة على اأنه«يقدر التعوي�ض يف 
حالة االإ�سابة على النحو التايل:

يف حالة الوفاة اأو العجز الكلي الدائم يكون التعوي�ض ما يعادل أ- 
راتب اثني ع�سر �سهرا وبحد اأدنى )5000( ريال عماين.

بالن�سب ب-  العجز  هذا  يقدر  امل�ستدمي  اجلزئي  العجز  حالة  يف 
امل�ستحق يف هذه  التعوي�ض  ويقدر   ،)14( رقم  امللحق  الواردة يف 
احلالة بنف�ض ن�سب العجز من قيمة التعوي�ض الواجب دفعه يف 
حالة الوفاة اأو العجز الكلي امل�ستدمي املن�سو�ض عليه يف الفقرة 

)اأ( من هذه املادة.

......................................................................
».....

نظم  قد  املدنية  اخلدمة  قانون  اأن  ال�سابقة  الن�سو�ض  من  وامل�ستفاد 
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وقعت  اإذا  العمل  اإ�سابات  بني  من  العمل  اأثناء  الوفاة  واعترب  العمل  اإ�سابات 
اأثناء قيام املوظف بعمل من اأعمال وظيفته اأو ب�سببها، وتعترب يف حكم اإ�سابة 
العمل اإذا وقع احلادث للموظف خالل فرتة ذهابه ملبا�سرة عمله اأو عودته منه 
ب�سرط اأن يكون الذهاب اأو االإياب دون توقف اأو تخلف اأو انحراف عن الطريق 
 الطبيعي، كما اأن القانون اأوجب تعوي�ض ورثة املوظف اإذا نتج عن احلادث وفاته ،  
وقدرت الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية وفقا لذلك قيمة التعوي�ض 
امل�ستحق يف حالة الوفاة اأو العجز الدائم مبا يعادل راتب اثني ع�سر �سهرا وبحد 

اأدنى )5000( خم�سة اآالف ريال .

وبتطبيق ما تقدم على احلالة املاثلة وكان البني من االأوراق اأن املذكور 
اأثناء عودته من الوزارة نتيجة تدهور ال�سيارة التى كان  تعر�ض حلادث �سري 
 ،  ............. بتقرير  الوارد  النحو  على  وذلك  وفاته  عنه  نتج  مما  يقودها 
واإنه وفقا لذلك �سدر القرار االإداري امل�سار اإليه بانتهاء خدمة املذكور ب�سبب 
الوفاة وقامت اجلهة املخت�سة بالوزارة ب�سرف م�ستحقاته الوظيفية باالإ�سافة 
، و حيث  اإليها  امل�سار  للمادة )169(  العمل وفقا  املقرر الإ�سابة  التعوي�ض  اإىل 
والتابعة  املذكور  يقودها  كان  التي  ال�سيارة  على  بالتاأمني  تقم  مل  الوزارة  اأن 
للوزارة تاأمينا �سامال، واإمنا قامت بالتاأمني عليها طرف ثالث وذلك يف �سوء 
ثمة  94/34 من  رقم  ال�سلطانى  باملر�سوم  ال�سادر  املركبات  تاأمني  قانون  خلو 
اإلزام على الوزارة بالتاأمني ال�سامل على ال�سيارات التابعة لها ، ومن حيث اأن 
قانون اخلدمة املدنية قد نظم اإ�سابات العمل وقدرت الئحته التنفيذية قيمة 
التعوي�ض �سواًء يف حالة الوفاة اأو حالة العجز الكلي كما قدرت التعوي�ض يف 
حالة العجز اجلزئي وذلك وفقا للملحق رقم )14( واملتعلق بتقديرات درجات 
بوظيفته  املوظف  عالقة  ينظم  املدنية  اخلدمة  قانون  اأن  حيث  ومن  العجز، 
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وبالوحدة التي يعمل بها ، من حيث التعيني يف الوظيفة وم�سوؤوليات املوظف 
وحقوقه وواجباته ثم انتهاء خدمته ، ومن ثم يكون مبلغ التعوي�ض امل�ستحق 
للموظف امل�ساب اإ�سابة عمل فى اإطار اأحكام قانون اخلدمة املدنية ال يخرج 
ملوظفيها، فى  الدولة  كفالة  واأ�سا�سه  القانون  كونه حقا وظيفيا م�سدره  عن 
ب�سبب  يجب  الذي  املال  هي  الدية  اأن  االإ�سالمي  الفقه  فى  الراجح  اأن  حني 
اجلناية وتوؤدى اإىل املجني عليه اأو وليه ويق�سد منها الزجر والردع وحماية 
لالأنف�ض وهى بذلك تعد جزاء يجمع بني العقوبة والتعوي�ض تعوي�ساً جابراً 
لكافة االأ�سرار املادية واملعنوية وفقاً حلكم املادة الثالثة من املر�سوم ال�سلطانى 
رقم 2008/118 بتعديل الديات واالأرو�ض ، ومن ثم فاإن طبيعة الدية تختلف 
عن طبيعة التعوي�ض املقرر وفقا لقانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية، 
فيجوز بح�سب االأ�سل اجلمع بينها اإذا توافر مناط ا�ستحقاق كل منهما، وحيث 
اأنه بناء على ما تقدم وقد �سبق االإ�سارة اإىل عدم التزام الوزارة بالتاأمني على 
املركبة تاأميناً �ساماًل ف�ساًل عن عدم م�سوؤوليتها عن احلادث الذى جنم عنه 
ا�ستحقاق  اأ�سا�ض  يعد  والذى  حقها  فى  اخلطاأ  ينتفى  ثم  ومن  املذكور،  وفاة 
الدية ، االأمر الذى تكون معه الوزارة غري ملتزمة ب�سداد قيمة الدية لورثة 

املتوفى واأن ما قامت به من اإجراءات جاء متفقاً و�سحيح حكم القانون .

عليه فقد انتهى الراأي اإىل عدم التزام وزارة ..................  ب�سرف   
قيمة الدية لورثة املوظف / ......................... .

فتوى رقم : )و �ص ق /م و/9/1/10 /2010م( بتاريخ 2010/1/10م

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

فتاوى المادة رقم )169(
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باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )90( املادة  باأن  ونفيد 
ال�سلطاين رقم 

)2004/120( تن�ض على اأنه«يف تطبيق اأحكام اإ�سابات العمل يق�سد بـ:

اإ�سابة العمل:- 2

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

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

اأو  االإجهاد  عن  الناجتة  االإ�سابة  اأو  العمل  اأثناء  الوفاة  وتعترب 
االإرهاق من العمل اإ�سابة عمل متى توافرت فيها ال�سروط التي ي�سدر 
بها قرار من املجل�ض باالتفاق مع وزارة ال�سحة، وتعترب يف حكم اإ�سابة 

العمل:

كل حادث يقع للموظف خالل فرتة ذهابه ملبا�سرة عمله اأو عودته ج- 
منه.

د- 

ج-

وتن�ض املادة )99( من ذات القانون على اأنه«اإذا ن�ساأ عن االإ�سابة 
وفاة املوظف يوزع التعوي�ض امل�ستحق على الورثة وفقا الأحكام قانون 

االأحوال ال�سخ�سية.«

كما تن�ض املادة )102( من القانون امل�سار اإليه على اأنه« تبني الالئحة 
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االإجراءات الالزمة الإثبات االإ�سابة ، وكيفية تقدير قيمة التعوي�ض 
امل�ستحق �سرفه للموظف امل�ساب اأو ورثته.«

اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من  املادة)168(  وتن�ض 
املدنية ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم )84/52( على اأنه« يح�سب 
اأ�سا�ض  على  عنه  امل�ستحقني  اأو  املوظف  ي�ستحقه  الذي  التعوي�ض 
عنه  ن�ساأت  الذي  احلادث  وقوع  وقت  اأ�سا�سي  راتب  من  يتقا�ساه  ما 

االإ�سابة اأو وقت االإ�سابة باملر�ض املهني.

...........................................................................
».....

وتن�ض املادة )169( من ذات الالئحة على اأنه«يقدر التعوي�ض يف 
حالة االإ�سابة على النحو التايل:

يف حالة الوفاة اأو العجز الكلي الدائم يكون التعوي�ض ما يعادل ج- 
راتب اثني ع�سر �سهرا وبحد اأدنى )5000( ريال عماين.

بالن�سب د-  العجز  هذا  يقدر  امل�ستدمي  اجلزئي  العجز  حالة  يف 
امل�ستحق يف هذه  التعوي�ض  ويقدر   ،)14( رقم  امللحق  الواردة يف 
احلالة بنف�ض ن�سب العجز من قيمة التعوي�ض الواجب دفعه يف 
حالة الوفاة اأو العجز الكلي امل�ستدمي املن�سو�ض عليه يف الفقرة 

)اأ( من هذه املادة.

......................................................................
».....
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نظم  قد  املدنية  اخلدمة  قانون  اأن  ال�سابقة  الن�سو�ض  من  وامل�ستفاد 
وقعت  اإذا  العمل  اإ�سابات  بني  من  العمل  اأثناء  الوفاة  واعترب  العمل  اإ�سابات 
اأثناء قيام املوظف بعمل من اأعمال وظيفته اأو ب�سببها، وتعترب يف حكم اإ�سابة 
العمل اإذا وقع احلادث للموظف خالل فرتة ذهابه ملبا�سرة عمله اأو عودته منه 
ب�سرط اأن يكون الذهاب اأو االإياب دون توقف اأو تخلف اأو انحراف عن الطريق 
 الطبيعي، كما اأن القانون اأوجب تعوي�ض ورثة املوظف اإذا نتج عن احلادث وفاته ،  
وقدرت الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية وفقا لذلك قيمة التعوي�ض 
امل�ستحق يف حالة الوفاة اأو العجز الدائم مبا يعادل راتب اثني ع�سر �سهرا وبحد 

اأدنى )5000( خم�سة اآالف ريال .

وبتطبيق ما تقدم على احلالة املاثلة وكان البني من االأوراق اأن املذكور 
اأثناء عودته من الوزارة نتيجة تدهور ال�سيارة التى كان  تعر�ض حلادث �سري 
 ،  ............. بتقرير  الوارد  النحو  على  وذلك  وفاته  عنه  نتج  مما  يقودها 
واإنه وفقا لذلك �سدر القرار االإداري امل�سار اإليه بانتهاء خدمة املذكور ب�سبب 
الوفاة وقامت اجلهة املخت�سة بالوزارة ب�سرف م�ستحقاته الوظيفية باالإ�سافة 
، و حيث  اإليها  امل�سار  للمادة )169(  العمل وفقا  املقرر الإ�سابة  التعوي�ض  اإىل 
والتابعة  املذكور  يقودها  كان  التي  ال�سيارة  على  بالتاأمني  تقم  مل  الوزارة  اأن 
للوزارة تاأمينا �سامال، واإمنا قامت بالتاأمني عليها طرف ثالث وذلك يف �سوء 
ثمة  94/34 من  رقم  ال�سلطانى  باملر�سوم  ال�سادر  املركبات  تاأمني  قانون  خلو 
اإلزام على الوزارة بالتاأمني ال�سامل على ال�سيارات التابعة لها ، ومن حيث اأن 
قانون اخلدمة املدنية قد نظم اإ�سابات العمل وقدرت الئحته التنفيذية قيمة 
التعوي�ض �سواًء يف حالة الوفاة اأو حالة العجز الكلي كما قدرت التعوي�ض يف 
حالة العجز اجلزئي وذلك وفقا للملحق رقم )14( واملتعلق بتقديرات درجات 
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بوظيفته  املوظف  عالقة  ينظم  املدنية  اخلدمة  قانون  اأن  حيث  ومن  العجز، 
وبالوحدة التي يعمل بها ، من حيث التعيني يف الوظيفة وم�سوؤوليات املوظف 
وحقوقه وواجباته ثم انتهاء خدمته ، ومن ثم يكون مبلغ التعوي�ض امل�ستحق 
للموظف امل�ساب اإ�سابة عمل فى اإطار اأحكام قانون اخلدمة املدنية ال يخرج 
ملوظفيها، فى  الدولة  كفالة  واأ�سا�سه  القانون  كونه حقا وظيفيا م�سدره  عن 
ب�سبب  يجب  الذي  املال  هي  الدية  اأن  االإ�سالمي  الفقه  فى  الراجح  اأن  حني 
اجلناية وتوؤدى اإىل املجني عليه اأو وليه ويق�سد منها الزجر والردع وحماية 
لالأنف�ض وهى بذلك تعد جزاء يجمع بني العقوبة والتعوي�ض تعوي�ساً جابراً 
لكافة االأ�سرار املادية واملعنوية وفقاً حلكم املادة الثالثة من املر�سوم ال�سلطانى 
رقم 2008/118 بتعديل الديات واالأرو�ض ، ومن ثم فاإن طبيعة الدية تختلف 
عن طبيعة التعوي�ض املقرر وفقا لقانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية، 
فيجوز بح�سب االأ�سل اجلمع بينها اإذا توافر مناط ا�ستحقاق كل منهما، وحيث 
اأنه بناء على ما تقدم وقد �سبق االإ�سارة اإىل عدم التزام الوزارة بالتاأمني على 
املركبة تاأميناً �ساماًل ف�ساًل عن عدم م�سوؤوليتها عن احلادث الذى جنم عنه 
ا�ستحقاق  اأ�سا�ض  يعد  والذى  حقها  فى  اخلطاأ  ينتفى  ثم  ومن  املذكور،  وفاة 
الدية ، االأمر الذى تكون معه الوزارة غري ملتزمة ب�سداد قيمة الدية لورثة 

املتوفى واأن ما قامت به من اإجراءات جاء متفقاً و�سحيح حكم القانون .

عليه فقد انتهى الراأي اإىل عدم التزام وزارة ..................  ب�سرف   
قيمة الدية لورثة املوظف / ......................... .

فتوى رقم : )و �ص ق /م و/9/1/10 /2010م( بتاريخ 2010/1/10م

---------------------
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فتاوى المادة رقم )173(

عن  التعوي�ض  املوظف  ا�ستحقاق  بعدم  تق�سي  املادة  تلك  باأن  ونفيد 
اإ�سابته باإ�سابة عمل فى احلاالت االآتية :-

1 - اإذا كانت الوفاة اأو العجز ناجتا عن اإ�سابة النف�ض عمدا .

2 - اإذا حدثت االإ�سابة ب�سبب �سلوك فاح�ض ومق�سود من جانب املوظف 
.

3 - اإذا حدثت االإ�سابة خالل فرتة اإعارة املوظف. 

وقد اعتربت املادة املذكورة فى حكم ال�سلوك الفاح�ض واملق�سود - الذي 
اأو  تاأثري اخلمر  املوظف حتت  ياأتيه  التعوي�ض - كل فعل  ي�ستحق  بتوافره ال 
املخدرات وكل خمالفة �سريحة لتعليمات الوقاية ، وهى التعليمات التي يجب 

مراعاتها واتباعها تفاديا حلوادث العمل وتاأمينا ل�سالمة املوظف واأمنه .

 واإذ ورد الن�ض على تلك التعليمات عاما ومطلقا فاإنه واالأمر كذلك 
ي�ستوعب كل تعليمات الوقاية اأينما وردت �سواء تلك املعلقة فى اأماكن العمل، 
اأو ت�سمنتها اللوائح والقواعد املعمول بها اأو املتعارف عليها ، ومن ثم فال يجوز 

تقييد الن�ض وجعل حكمه قا�سرا على التعليمات املعلقة فى اأماكن العمل .

اأن  لل�سك  يدعو  ، مبا ال  يت�سح  فاإنه  املعرو�سة  باحلالة  يتعلق  وفيما 
اأنها حلقت به نتيجة  ، باعتبار  اإ�سابة عمل  االإ�سابة التي حدثت لل�سائق هي 
حادث وقع اأثناء تاأديته للعمل املنوط به ، وبهذه املثابة فاإنه ي�ستحق التعوي�ض 
املقرر قانونا عن تلك االإ�سابة دون توافر  اأية حالة من حاالت احلرمان من 
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ب�سبب  وقع  قد  فيه  اأ�سيب  الذى  احلادث  كان  واإن  اأنه  ذلك   ، التعوي�ض  هذا 
خمالفة  يكون  اأن  يعدو  ال  ذلك  اأن  اإال   ، القيادة  اأثناء  االنتباه  وعدم  اإهماله 
الأ�سول وقواعد القيادة ، دون اأن يرقى ذلك اإىل خمالفة تعليمات الوقاية وهى 
وتاأمينهم من خماطر  ال�سائق ومن معه  التي يكون هدفها وقاية  التعليمات 

القيادة وحوادث ال�سري .

وترتيبا على ما تقدم فاإن ........ ي�ستحق التعوي�ض املقرر قانونا عن اإ�سابته .

 ) فتوى رقم �ص ق /ت/92/1382/1/21 فى 1992/12/26 م(

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

فتاوى المادة رقم )176(

الفتوى الأوىل :

اإن املادة )161( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية تق�سى 
باأن على املوظف اأن يبلغ جهة عمله باأى حادث يكون �سببا فى اإ�سابته وظروف 
احلادث متى �سمحت حالته بذلك خالل مدة ال جتاوز ثالثني يوما من تاريخ 

وقوع احلادث، ويعترب اأن امل�ساب قد اأبلغ باحلادث فى االأحول االآتية : 

اأ - اإذا توفى فى العمل اأو حوله اأو فى اأى مكان يعمل فيه وقت وقوع احلادث .

ب - اإذا قامت جهة العمل بعالج املوظف اأو قدمت اإليه االإ�سعافات االأولية من 
اأي نوع فى مكان احلادث .

ج - اإذا كانت جهة العمل قد اأحيطت علماً باحلادث من اأى م�سدر فى خالل 
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املدة املن�سو�ض عليها فى الفقرة االأوىل من هذه املادة .

واأوجبت املادة )162( من الالئحة على كل وحدة من وحدات اجلهاز 
باالإ�سابة  املخت�سة  الطبية  وال�سلطة  ال�سرطة  تخطر  اأن  للدولة  االإداري 
جترى  اأن  على   )163( املادة  ن�ست  كما  بوقوعها،  عملها  من  �ساعة   24 خالل 
اإليها ، ويبني فى  اجلهة القائمة باأعمال التحقيق حتقيقا فى كل بالغ يقدم 
التحقيق ظروف احلادث بالتف�سيل ويثبت فيه اأقوال ال�سهود ، كما يو�سح فيه 
ب�سفة خا�سة ما اإذا كان احلادث نتيجة عمد اأو �سوء �سلوك فاح�ض ومق�سود 
من جانب املوظف ، وق�ست املادة )173( باأن املوظف ال ي�ستحق التعوي�ض فى 

احلاالت االآتية :

اأ - اإذا كانت الوفاة اأو العجز ناجتاً عن اإ�سابة النف�ض عمداً .

املوظف  جانب  من  ومق�سود  فاح�ض  �سلوك  ب�سبب  االإ�سابة  حدثت  اإذا   - ب 
ويعترب فى حكم ال�سلوك الفاح�ض واملق�سود :

1- كل فعل ياأتيه حتت تاأثري اخلمر اأو املخدرات .

2 - كل خمالفة �سريحة لتعليمات الوقاية .

ج - اإذا حدثت االإ�سابة خالل فرتة اإعارة املوظف .

ويبني من جماع هذه الن�سو�ض اأن املوظف ال ي�ستحق تعوي�سا ، كما 
ال ي�ستحق ورثته التعوي�ض عن اإ�سابة مورثهم اإ�سابة اأدت اإىل وفاته مبجرد 
وقوع حادث له نتجت عنه هذه االإ�سابة، بل يجب اأن يثبت اال�ستحقاق فى هذا 
اأية  فى حقه  تتوافر  ، ومل  اإ�سابة عمل  املوظف  اإ�سابة  تكون  باأن   ، التعوي�ض 
حالة من حاالت عدم ا�ستحقاق التعوي�ض ، وهو ما تك�سف عنه التحقيقات التي 
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جترى عقب وقوع احلادث .

فاإذا ثبت ا�ستحقاق املوظف للتعوي�ض كان عليه اأو على ورثته تقدمي 
من   )176( املادة  عليه  ن�ست  ما  نحو  على  امل�ستحق  التعوي�ض  ل�سرف  طلب 
باأن  املادة تق�سى  كانت هذه  واإذ   ، املدنية  لقانون اخلدمة  التنفيذية  الالئحة 
يقدم طلب �سرف التعوي�ض امل�ستحق فى مدة ال جتاوز اثني ع�سر �سهرا من 
من  الطلب  يقدم  اأن  فيجب  املوظف  توفى  فاإذا   ، العجز  ن�سبة  حتديد  تاريخ 
امل�ستحقني عنه فى مدة ال جتاوز اثني ع�سر �سهرا من تاريخ الوفاة واإال �سقط 
احلق فى املطالبة بالتعوي�ض ، فاإنه يكون من الطبيعي اأال جترى هذه املواعيد 
اإال عندما يكون التعوي�ض م�ستحقا على النحو �سالف البيان فاإذا ثبت ا�ستحقاق 
املوظف للتعوي�ض كان عليه اأو على ورثته التقيد باملواعيد امل�سار اإليها فى املادة 

ال�سابقة .

فى  وقع  الوفاة  اإىل  اأدى  الذى  احلادث  فاإن  املعرو�سة  احلالة  وفى 
1993/2/8 وقد اأجرت ال�سرطة حتقيقاتها فى هذا احلادث واأحيل االأمر اإىل 
الثاين  املتهم  بحق  اجلزائية  الدعوى  ب�سقوط  ق�ست  التي  اجلزائية  املحكمة 
) املوظف املعرو�سة حالته ( نظراً لوفاته، وفى الدعوى املدنية باإلزام �سركة 
ا�ستاأنف  وقد   ، احلادث  عن  الناجمة  االأ�سرار  بجرب  قيادته  لل�سيارة  التاأمني 
الورثة هذا احلكم فى �سقة املدين فق�ست حمكمة اال�ستئناف فى 1994/10/16 
باعتبار اخلطاأ م�سرتكا بني قائدي املركبتني واإدانة املتهم االأول ) قائد ال�سيارة 
االأخرى ( بالقتل اخلطاأ وخمالفة قانون املرور وتغرميه عن التهمتني ، فتقدم 

الورثة من خالل وكيلهم فى 1995/6/14 بطلب �سرف التعوي�ض.

والبادي من كل ذلك اأنه مل يثبت حق الورثة فى التعوي�ض اإال من 1994/10/16 
املتهمني  بني  م�سرتكاً  اخلطاأ  باعتبار  اال�ستئناف  حمكمة  حكم  �سدور  تاريخ 
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االأول والثاين وهو املوظف املتوفى ، اأما قبل هذا التاريخ فلم يظهر ا�ستحقاق 
الالئحة  من   )176( املادة  اأحكام  اإعمال  ميكن  حتى  التعوي�ض  فى  الورثة 

التنفيذية .

وترتيباً على ما تقدم فاإن امليعاد الذى تن�ض عليه تلك املادة وتوجب 
تقدمي طلب �سرف التعوي�ض خالله ال يجرى فى حق الورثة اإال من تاريخ 
ثبوت احلق فى التعوي�ض وهو 1994/10/16 فاإذا تقدم الورثة فى 1995/6/14 
بطلب ل�سرف التعوي�ض كان الطلب مقدما فى امليعاد وكان لهم �سرف هذا 

التعوي�ض .

 ) فتوى رقم : و �ص ق / م و / 96/162/1/21 بتاريخ : 1996/2/14م(

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

الفتوى الثانية :

املادة )160( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة باملر�سوم 
ال�سلطاين 84/52 تن�ض على اأنه : )يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة يق�سد : ..
.....................................................................................

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

اأ- حادث وقع اأثناء تاأدية العمل اأو ب�سببه ..... وتعترب االإ�سابة الناجتة 
ال�سروط  فيها  توافرت  متى  عمل  اإ�سابة  العمل  من  االإرهاق  اأو  االإجهاد  عن 
والقواعد التي ي�سدر بها قرار من رئي�ض جمل�ض اخلدمة املدنية بعد االتفاق 

مع وزير ال�سحة .
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 وتن�ض املادة )176( على اأن : )يقدم طلب �سرف التعوي�ض امل�ستحق 
يف مدة ال جتاوز اثني ع�سر �سهرا من تاريخ حتديد ن�سبة العجز ، فاإذا توفى 
اثنى ع�سر  الطلب يف مدة ال جتاوز  امل�ستحقني عنه تقدمي  املوظف كان على 

�سهرا من تاريخ الوفاة واإال �سقط احلق يف املطالبة بالتعوي�ض( .

 وتن�ض املادة )1(  من القرار رقم 91/1 يف �ساأن �سروط وقواعد اعتبار 
االإ�سابة الناجتة عن االإجهاد اأو االإرهاق اإ�سابة عمل على اأنه )يعمل يف �ساأن 
ال�سروط والقواعد الالزمة العتبار االإ�سابة الناجتة عن االإجهاد اأو االإرهاق 

من العمل اإ�سابة عمل باالأحكام املبينة يف املواد التالية (  .

وتن�ض املادة )2( منه على اأنه )يق�سد باالإجهاد اأو االإرهاق املن�سو�ض 
عليه يف املادة ال�سابقة كل جمهود اإ�سايف يفوق املجهود العادي للموظف ، �سواء 
كان هذا املجهود يف وقت العمل االأ�سلي اأو االإ�سايف ، ويكون تقدير ذلك لوزارة 

اخلدمة املدنية يف �سوء تقرير اجلهة الطبية املخت�سة( .

 وتن�ض املادة )3( من القرار امل�سار اإليه على اأنه )اإذا اأدى االإجهاد اأو 
االإرهاق من العمل اإىل وفاة املوظف داخل مكان العمل ، تعترب الوفاة اإ�سابة 

عمل ......( .

وتن�ض املادة )5( على اأن )تلتزم اجلهة التي يتبعها املوظف اأن تقدم اإىل 
وزارة اخلدمة املدنية م�ستندات اإ�سابة العمل الناجتة عن االإجهاد اأو االإرهاق 
و�ساعة   ، وقوعها  وتاريخ  الواقعة  ظروف  يت�سمن  تقرير  واإعداد  العمل،  من 
ومدة  ببذله،  املوظف  قام  الذي  االإ�سايف  واملجهود   ، االإرهاق  اأو  االإجهاد  ونوع 
اأن يكون التقرير معتمدا من رئي�ض الوحدة ، ويف  ا�ستمرار هذا املجهود على 

حالة الوفاة يلزم تقدمي �سهادة الوفاة مبينا بها اأ�سباب الوفاة .
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 ويف جميع االأحوال يكون للجهة الطبية املخت�سة طلب اأية م�ستندات 
اأخرى تراها الزمة العتبار احلالة اإ�سابة عمل من الناحية الطبية( . 

ومفاد ما تقدم من ن�سو�ض اأن من بني حاالت اإ�سابة العمل االإ�سابة 
الناجتة عن االإجهاد  اأو االإرهاق من العمل الذي بينت املادة )2( من  القرار 
امل�سار اإليه اآنفا اأن املق�سود به كل جمهود اإ�سايف يفوق املجهود العادي للموظف 
ذلك  تقدير  واأن  االإ�سايف  اأو  االأ�سلي  العمل  وقت  يف  املجهود  هذا  بذل  �سواء 
منوط بوزارة اخلدمة املدنية يف �سوء تقرير اجلهة الطبية املخت�سة، فاإذا ما 
اأدى االإجهاد اأو االإرهاق من العمل اىل الوفاة كان لزاما على جهة العمل التي 
، واأن  اإ�سابة العمل  اأن تقدم لوزارة اخلدمة املدنية م�ستندات  يتبعها املوظف 
و�ساعة ونوع  الواقعة   وتاريخ  الوحدة بظروف  رئي�ض  تعد تقريرا يعتمد من 
االإجهاد اأو االإرهاق واملجهود االإ�سايف الذي بذله ومدة ا�ستمرار هذا املجهود، 
هذه  تعمل  اأن  على   ، الوفاة  اأ�سباب  بها  مبينا  الوفاة  �سهادة  كذلك  تقدم  واأن 
الوزارة تقديرها فيما اإذا كان ثمة جمهود اإ�سايف يفوق املجهود العادي يكون 
املوظف قد بذله من عدمه يف �سوء تقرير اجلهة الطبية املخت�سة التي يحق 
لها طلب ما تراه الزما من م�ستندات العتبار االإ�سابة اإ�سابة عمل من الناحية 
�سرف  طلب  تقدمي  االإ�سابة  لتعوي�ض  امل�ستحقني  على  لزاما  وكان  الطبية، 
التعوي�ض يف مدة ال جتاوز اثنى ع�سر �سهرا من تاريخ الوفاة واإال �سقط احلق 

يف املطالبة به.

ومقت�سى ما �سلف اأن ثمة وجوبا قانونيا على كل من اجلهات املذكورة 
اآنفا باملبادرة بالقيام مبا هو منوط بها ، حيث يجب على اجلهة الطبية اإعداد 
تقرير تبني فيه اأ�سباب الوفاة ومدى اعتبارها اإ�سابة عمل من الناحية الطبية 
، ويجب على جهة عمل املوظف اإمداد وزارة اخلدمة املدنية بامل�ستندات اخلا�سة 
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املبينة  الوفاة  و�سهادة  الواقعة  لظروف  املو�سح  التقرير  بها  مرفقا  باالإ�سابة 
الأ�سبابها ، ويجب على هذه الوزارة اأن تعمل تقديرها يف �ساأن ما اإذا كان ثمة 
اإجهاد اأو اإرهاق من العمل اأدى اإىل هذه الوفاة من عدمه، كما اأن ثمة التزاما 
قانونيا واقعا على عاتق ذوي ال�ساأن امل�ستحقني للتعوي�ض عن املتوفى يتمثل يف 
وجوب مطالبتهم بالتعوي�ض خالل اأمد ال يتجاوز اثني ع�سر �سهرا من تاريخ 

الوفاة . 

االإدارية  اأجال للجهة  اإذا مل ي�سرب  القانون  اأن  القول  واإن من نافلة 
للقيام - تنفيذا - مبا هو منوط بها فاإن ثمة وجوبا م�ستمدا من طبيعة مهمتها 
يقع على عاتقها - حالتئذ - باأن تبادر بالقيام بذلك يف وقت معقول ، فاإن هي 
مل تن�سط قياما مبا هو موكل اإليها مل يوؤد تراخيها بحال اإىل امل�سا�ض باحلقوق 
املرتتبة للغري متى ثبتت اأحقيتهم قانونا وقاموا مبا قد يوجبه القانون عليهم 
حيال املطالبة بها، كما اأن امل�ستقر عليه اأن القانون اإذا �سرب موعدا لل�سقوط 
معّلقا اإياه على عدم اتخاذ اإجراء يجب اتخاذه خالل هذا املوعد فاإن النهو�ض 

باالإجراء اأثناء �سريانه يحول دون حتقق هذا ال�سقوط .

وبتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�سة فاإنه ملا كان الثابت من كتاب 
مدير عام املديرية العامة للم�ساريع وال�سيانة املوؤرخ 2007/2/10م املرفوع اإىل 
معايل ال�سيخ وزير الدولة وحمافظة ظفار ومرفقاته اأن املعرو�سة حالته توفى 
بتاريخ 2001/5/1م واأنه كان ثمة مطالبة اآنئذ باعتبار وفاته اإ�سابة عمل ، واأن 
جهة عمل املتوفى اأعدت تقريرا بظروف الواقعة موؤرخا 2001/9/25ت�سمن اأن 
املرحوم » كلف يوم وفاته ببع�ض االأعمال مبكتب نائب وايل طاقة مبدينة احلق 
فقام مع زمالئه برفع عدة العمل مع املواد الالزمة لذلك من اأبواب واأخ�ساب 
اأربعني كيلو مرت  العمل الذي يبعد مل�سافة  اإىل مكان  ال�ساحنة واالنتقال  اإىل 
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لكي  توقف  دون  به  املنوطة  املهام  يف  والبدء  العمل  مواد  اإنزال  مت  ذلك  وبعد 
يتم اإجناز العمل يف ذلك اليوم ب�سكل متكامل وحتى ال يتم الرجوع اإىل ذلك 
بذل  املرحوم  اآخر مما تطلب من  اإىل مركز  واالنتقال  التايل  اليوم  املركز يف 
والذهنية  والفنية  البدنية  الناحية  من  العادي  املجهود  يفوق  اإ�سايف  جمهود 
ف�سال عن م�ساعدته لزمالئه يف بع�ض االأعمال االأخرى » - وهذا هو ذات ما 
ت�سمنه التقرير املرفق بالكتاب املنوه به وفق ما �سرح به هذا الكتاب - كما اأن 
املنوه بها مت خماطبة اجلهة  اأنه نتيجة للمطالبة  الكتاب املذكور  الثابت من 
الوفاة فجاء رد  باأ�سباب  العمل  الطبية املخت�سة يف 2002/1/16م ملوافاة جهة 
املوؤرخ  بكتابه  ظفار  ملحافظة  ال�سحية  للخدمات  العامة  املديرية  عام  مدير 
2002/1/29م باأن م�ست�سفى مدينة احلق اأفادت » باأن املتوفى ال يوجد له �سجل 
طبي بامل�ست�سفى واإمنا اأح�سر متوفيا يوم 2001/5/1م وبعد حترير البالغ عن 
الوفاة ات�سح اأن �سبب الوفاة غري معلوم » وهو ذات ما اأثبتته هذه امل�ست�سفى 
با�ستمارة » اإخطار عن وفاة » ال�سادرة عنها بتاريخ 2001/5/1م واملرفقة باالأوراق 
، وملا تراخت اجلهات املخت�سة يف ح�سم املو�سوع تقدمت اأ�سرة املرحوم ثانية - 
كمـا هــو ثابــت مـن كتــاب مديــر عام املديرية العامة للم�ساريع وال�سيانة امل�سار 
اإليه- بطلب اإعادة النظر يف املو�سوع يف 2006/12/4م  مما دفع هذه املديرية 
اإىل خماطبة اجلهة الطبية املخت�سة مرة اأخرى يف 2007/1/17م بكتابها رقم م 
ظ/18/ز/2007/27/5م الإعداد تقرير باأ�سباب الوفاة، فوافتها املديرية العامة 
للخدمات ال�سحية ملحافظة ظفار بكتابها رقم م �ض ظ/2007/188/81م املوؤرخ 
2007/1/24م  املوؤرخ  بظفار  قابو�ض  ال�سلطان  م�ست�سفى  بتقرير  2007/1/30م 
الذي اأفاد باأنه » ميكن اإرجاع �سبب وفاة املرحوم اإىل احت�ساء ع�سالت القلب اأو 
تذبذب / عدم انتظام يف نب�سات القلب مما اأدى اإىل توقف عمل القلب مما اأدى 
اإىل الوفاة نتيجة للمجهود الذي بذله » ، وقد جاءت نتيجة هذا التقرير بعد 
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اأن اطلعت امل�ست�سفى على التاريخ ال�سحي للمتوفى و�سماع �سهود العيان حيث 
وم�ستمر  �ساق  بعمل  يقوم  كان  الوفاة  قبيل  باأنه   « �سهدوا  اأنهم  بالتقرير  ورد 
جمهود  بذل  بعد  حدثت  الوفاة  اأن  بالتقرير  ورد  كما   « االإعياء  عليه  ويبدو 

�سديد متوا�سل و�سعور بالتعب والدوار ثم فقد الوعي ومفارقة احلياة.

وملا كان الثابت اأن الوفاة كانت نتيجة لالإجهاد من العمل ببذل املرحوم 
جمهودا اإ�سافيا يفوق املجهود العادي وفق ما جهر به تقرير اجلهة االإدارية 
اإ�سابة  معه  تعد  مما  الطبي  التقرير  به  نطق  ما  ووفق  بها  يعمل  كان  التي 
التعوي�ض  ب�سرف  املطالبة  اأن  الثابت   اأن  كما   ، اإ�سابة عمل  املعرو�سة حالته 
قيام  يعني  مما  للوفاة  معا�سر  وقت  يف  كانت  االإ�سابة  هذه  عن  امل�ستحق 
امل�ستحقني عن املتوفى بالتزامهم القانوين باملطالبة ب�سرف التعوي�ض خالل 
االأجل املحدد يف املادة )176( من الالئحة التنفيذية امل�سار اإليها ، االأمر الذي 
يحول دون �سقوط حقهم يف ا�ستمرار املطالبة بالتعوي�ض بل واأحقيتهم فيه ، 
اإذ القول باأن امل�ستحقني قد تقدموا مبطالبتهم بالتعوي�ض عن اإ�سابة العمل 
وفاته  على  �سنوات  خم�ض  من  اأكرث  مرور  بعد  حالته  باملعرو�سة  حلقت  التي 
مردود عليه باأن اأوراق املو�سوع اأثبتت عك�ض ذلك حيث ت�سمنت اأن املطالبة قد 
قدمت يف وقت معا�سر لوفاة املرحوم كما هو ثابت بكتاب مدير عام امل�ساريع 
وال�سيانة امل�سار اإليه ، واأن ما تقدم به امل�ستحقون عن املتوفى يف 2006/12/4م 
ما هو اإال طلب باإعادة النظر يف املو�سوع لرتاخي اجلهة االإدارية عن اإنهائه كما 

نطق بذلك هذا الكتاب .

وال يغري من ذلك تراخي جهة العمل يف القيام بالتزامها بتقدمي ما 
كان يجب عليها تقدميه من م�ستندات اإىل وزارة اخلدمة املدنية التي نيط بها 
املجهود  يفوق  اإ�سافيا  املتوفى جمهودا  بذله  الذي  املجهود  كان  اإذا  ما  تقدير 



- 405 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

العادي من عدمه حتى تاريخ طلب الراأي القانوين من وزارة ال�سوؤون القانونية 
، اإذ االأوراق جميعها توؤدي اإىل نتيجة واحدة هي اأنه قد بذل جمهودا اإ�سافياً 
فاق املجهود العادي مما اأدى اإىل وفاته ، وبالتايل فاإن تراخي جهة عمله - اأو 
غريها من اجلهات امل�سار اإليها �سابقا - يف القيام مبا هو موكل اإليها ال يوؤدي 
بحال اإىل امل�سا�ض بحق امل�ستحقني عن املتوفى يف التعوي�ض اإذ اإنه بقيامهم مبا 
األزمهم القانون به يكونون قد حالوا دون �سقوط حقهم يف املطالبة بالتعوي�ض 
بل وع�سموا هذا احلق من ذاك ال�سقوط مهما طالت مدة عدم ح�سولهم عليه 

.

لذلك انتهى الراأي اإىل اأحقية امل�ستحقني عن  املرحوم .......... عن 
اإ�سابة العمل التي حلقت به - وفاته - على النحو املبني  باالأ�سباب .

 ) فتوى رقم : و �ص ق /م و / 1/19/ 2007/1082م بتاريخ 2007/8/4م (

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

فتاوى المادة رقم )186(

رقم -  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   84 املادة 
ورد  ما  بينها  ومن   ، املوظفني  خدمة  انتهاء  اأحوال  على  تن�ض   80/8
بالبند )ح( من هذه املادة وهو احلكم على املوظف بعقوبة فى جرمية 

خملة بال�سرف واالأمانة ،

 كما تن�ض املادة 69 من القانون امل�سار اإليه على اأن » كل من يحب�ض احتياطيا 
، ويوقف �سرف ن�سف  اعترب موقوفا عن عمله مدة حب�سه  على ذمة ق�سية 
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اإذا حكم  اإيقافه  انتهاء مدة احلب�ض ي�سرف له ما �سبق  ، وبعد  راتبه وبدالته 
برباءته اأو حفظ التحقيق».

املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   218  ،  186 املادتني  وتكفلت 
ال�سلطاين رقم 84/52 بتف�سيل حكمي القانون  اإليه ال�سادرة باملر�سوم  امل�سار 
ال�سابقني ، اإذ ن�ست املادة 186 من الالئحة على اأنه اإذا �سدر قرار بالوقف من 
جمل�ض تاأديب اأو اعترب املوظف موقوفا عن العمل بقوه القانون طبقا الأحكام 
املادتني 69 ، 70 من القانون ، يجب اإخطار اجلهة التي يعمل بها املوظف فورا 
اأن يكون تاريخ  ، على  لتقوم وحدة �سوؤون املوظفني بها بتنفيذ قرار االإيقاف 
من  اعتبارا  اأو  التاأديب  جمل�ض  قرار  فى  املحدد  التاريخ  من  اعتبارا  االإيقاف 

تاريخ حب�سه احتياطيا .... »   

وتن�ض املادة 218 من الالئحة على اأنه » اإذا �سدر على موظف حكم بعقوبة فى 
واالأمانة  بال�سرف  اأنها جرمية خملة  املوظف  لها  التابع  اجلهة  ترى  جرمية 
من  اعتبارا  الوحدة  رئي�ض  من  بقرار  احلالة  هذه  فى  املوظف  خدمة  تنتهي 

تاريخ احلكم عليه بالعقوبة ».

وي�ستظهر من الن�سو�ض ال�سابقة اأن امل�سرع جعل من بني اأحوال انتهاء خدمة 
املوظف احلكم عليه بعقوبة فى جرمية خملة بال�سرف واالأمانة حيث تنتهي 
خدمته فى هذه احلالة بقرار من رئي�ض الوحدة التابع لها اعتبارا من تاريخ 
احلب�ض  مرحلة  فى  املوظف  و�سع  عالج  امل�سرع  واأن   ، بالعقوبة  عليه  احلكم 
املوظف  اأمر  ويكون  التحقيق اجلنائي  يقت�سيها  االحتياطي وهى مرحلة قد 
اإذ قد   ، اإليه ال يزال معلقا غري م�ستقر  فيها من حيث ثبوت التهمة املوجهة 
ينتهي التحقيق اأو املحاكمة اإىل براءته مما اأ�سند اإليه ، لهذا  فقد راأى امل�سرع 
اأن املوظف فى هذه احلالة يعترب موقوفا بقوة القانون ، وقرر �سرف مرتبه 
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وبدالته اإليه ووقف �سرف الن�سف االآخر . 

وملا كان الثابت من الوقائع امل�سمنة كتابكم امل�سار اإليه اأن املوظف املذكور قد 
وبدالته  راتبه  ن�سف  م ومت وقف �سرف  بتاريخ 2000/4/17  احتياطيا  حب�ض 
املحكمة  اأن �سدر حكم  اإىل   ، املدنية  قانون اخلدمة  69 من  للمادة  بالتطبيق 
وزارتكم  م�سلك  فاإن   ، باإدانته   2000/10/31 بتاريخ  الذكر  �سالف  اجلزائية 
التكييف  اأن  بيد  القانون  حكم  و�سحيح  يتفق  ما  هو  النحو  هذا  على  املوقرة 
القانون ال�سليم الإق�ساء املوظف عن عمله فى هذه الفرتة هو وقف عن العمل 
ما  ذلك  ينال من  وال   ، ال�سابقة  الن�سو�ض  ا�ستبان من  القانون ح�سبما  بقوة 
هو مقرر فى فقه قانون العقوبات من ح�ساب مدة احلب�ض االحتياطي �سمن 
العقوبة املق�سي بها ، بحيث ت�ستنزل املدة التي ق�ساها املحكوم عليه فى احلب�ض 
االحتياطي من اأ�سل مدة ال�سجن املحكوم بها عليه ، وهو االأمر الذى ن�ست 
عليه املادة 43 من قانون اجلزاء العمانى ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/7 
، فهذا احلكم الذى ن�ض عليه امل�سرع ال ي�سوغ اأن ينقلب وباال على املحكوم عليه 
وعلى اأ�سرته باإ�سقاط اأحقيته فى �سرف ن�سف مرتبه وبدالته من تاريخ حب�سه 
احتياطيا حتى تاريخ احلكم عليه ، والقول بغري ذلك يتنافى و�سريح ن�ض املادة 

69 من قانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليها . 

لذلك انتهى الراأي اإىل اأن التاريخ الذى يعتد به الإنهاء خدمة املوظف / .... 
، واأحقيته فيما �سرف له  باإدانته ) 2000/10/31م (  هو تاريخ �سدور احلكم 
االأمر   ، 2000/10/31م  حتى  2000/4/17م  من  الفرتة  فى  وبدالت  راتب  من 
الذى ي�ستوجب تعديل م�سروع القرار القا�سي باإنهاء خدمته مبا يتفق مع هذا 

الراأي . 

فتوى و �ص ق رقم/ 15 /2001/264/1 م بتاريخ  2001/2/19 م 
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---------------------

فتاوى المادة رقم )199(

من املبادئ القانونية امل�سلمة ا�ستقالل اجلرمية اجلنائية عن اجلرمية 
الواحد  الفعل  ي�سكل  فقد   ، جماله  منهما  لكل  اإذ   ، التاأديبية  املخالفة(   (
اجلرميتني معا ، وال تغنى حماكمة من ارتكبه فى اإحداهما عن حماكمته فى 
االأخرى ، لذلك ق�ست املادة )71( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم 
يجوز  فال  جنائية  تهمة  للموظف  وجهت  اإذا   « باأنه   80/8 رقم  ال�سلطاين 
م�ساءلته تاأديبيا فيما يتعلق باأى عن�سر من عنا�سر التهمة اجلنائية اإال بعد 

�سدور حكم املحكمة املخت�سة .

اأركانها  توافرت  اإذا  التاأديبية  امل�ساءلة  بالرباءة من   وال مينع احلكم 
امل�ساءلة  عند  الفر�سة  تعطى  فال   ، القاطعة  حجته  اجلنائي  للحكم  ويكون 
التاأديبية ملناق�سة احلكم اأو اأ�سبابه اأو االإدالء باأية بينة �سده«  كما ق�ست املادة 
)199( من الالئحة التنفيذية لهذا القانون وال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
تكون  املخالف  اإيل  املن�سوبة  االأمور  اأن  التاأديب  راأى جمل�ض  اإذا   « باأنه   84/52
جرمية جنائية وجب عليه اإبالغ رئي�ض الوحدة بذلك الإحالتها اإىل ال�سرطة 
....« ، ون�ست املادة )200( من ذات الالئحة على اأنه » فى االأحوال التي يتقرر 
فيها اإحالة املوظف اإىل املحاكمة اجلنائية توقف االإجراءات التاأديبية اإىل اأن 
اإىل جمل�ض  االأوراق بعد ذلك  املخت�سة وتعاد  املحكمة  ي�سدر حكم نهائي من 

التاأديب لتقرير ما يجب نحو م�ساءلة املوظف تاأديبيا».

ولي�ض املق�سود من عبارة اإذا راأى جمل�ض التاأديب اأن االأمور املن�سوبة اإىل 
املخالف تكون جرمية جنائية الواردة فى املادة )199( من الالئحة التنفيذية 
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اإذا  فيما  التاأديب  جمل�ض  تقدير  اإىل  مرده  االأمر  اأن  املدنية  اخلدمة  لقانون 
حدثت  اإذا  اجلرمية  هذه  اأن  اإذ  عدمه،  من  جنائية  جرمية  يكون  الفعل  كان 
بارتكابها  واملتهم  اأركانها  وتوافر  ارتكابها  واقعة  حيث  من  تخ�سع  ال  فاإنها 
الفعل من  النظر على نحو يختلف معه جترمي  لتقدير تختلف فيه وجهات 
التاأديب  ملجل�ض  تبني  اإذا  اأنه  هو  اإليها  امل�سار  بالعبارة  املق�سود  ولكن   ، عدمه 
اإيقاف  اأو تك�سف له اأن الواقعة التي ينظرها ت�سكل جرمية جنائية كان عليه 
االإجراءات التاأديبية اأمامه واإبالغ رئي�ض الوحدة الإحالة الواقعة اإىل ال�سرطة 
الإعمال �سوؤونها حيالها ، وت�ستمر االإجراءات التاأديبية موقوفة اإىل اأن ي�سدر 
املحاكمة  فت�ستاأنف  التاأديبية  اجلرمية  فى  املخت�سة  املحكمة  من  نهائي  حكم 

التاأديبية �سريها .

وهى  املف�سول  املوظف  اإىل  املن�سوبة  الواقعة  وكانت  ذلك  كان  وملا 
تالعبه بالفواتري اخلا�سة بال�سلفة امل�ستدمية مما ترتب عليه وجود عجز فى 
عهدته،هذه الواقعة تنطوي بال ريب على ا�ستيالئه على مبلغ من عهدته،واآية 
ذلك اأن القرار التنفيذي ال�سادر بف�سله ت�سمن فى الوقت نف�سه اإلزامه برد 
يعاقب  جنائية  جرمية  ي�سكل  التالعب،مما  حمل  بالفواتري  امل�سحوب  املبلغ 
حيازة  عن  النظر  بقطع  وذلك  العماين  اجلزاء  قانون   - ثبوتها  حال  عليها 
املوظف املف�سول لهذا املبلغ من عدمه،وما اإذا كانت الواقعة يتوافر لها اأركان 
جرمية التزوير من عدمه،ومن ثم فقد كان يتعني على الوزارة اإحالة املوظف 
واأحيل  تفعل  مل  الواقعة،واإذ  تلك  فى  �سوؤونها  الإجراء  ال�سرطة  اإىل  املخالف 
االأمر اإىل جمل�ض التاأديب االإداري فقد كان على هذا املجل�ض وقف االإجراءات 

اأمامه واإبالغ رئي�ض الوحدة ليتوىل اإحالة هذه الواقعة اإىل ال�سرطة .

ال�سليم والذي يفر�سه القانون فاإنه  اتباع االإجراء  اإزاء عدم  اأنه  على 
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يجب تدارك االأمر واإحالة الواقعة امل�سار اإليها اإىل ال�سرطة لتحقيقها واتخاذ 
االإجراء املنا�سب ب�ساأنها )فى هذا االجتاه فتوى رقم و �ض ق / م و / 21 / 1 / 

806 / 97 بتاريخ 12 / 7 / 1997 (.

 ) فتوى و �ص ق رقم/ 10 / 1 / 439 / 99 فى 1999/4/11 م(

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

فتاوى المادة رقم )209(

باالإ�سارة اإىل الكتاب رقم خ م /م و / 531/5/2 املوؤرخ 1991/6/5م ب�ساأن 
بعدم جواز  املدنية  وزارة اخلدمة  ال�سادر من   91/1 رقم  التعميم  ت�سمنه  ما 
والذين   ، التقاعد  �سن  بلوغ  بعد  خدمتهم  متديد  مت  الذين  املوظفني  ترقية 

اأ�سرفوا على بلوغ هذه ال�سن .

نفيد اأن الوا�سح من االأوراق اأنه ا�ستنادا اإىل ما قرره جمل�ض اخلدمة 
املدنية املوقر، اأ�سدرت وزارة اخلدمة املدنية التعميم امل�سار اإليه الذى ت�سمن 
عدم جواز النظر فى ترقية املوظفني �سواء كانوا ممن ي�سغلون فئات اجلدول 
القانونية  ال�سن  بلوغ  على  اأ�سرفوا  الذين  العام  اجلدول  درجات  اأو  اخلا�ض 

لالإحالة اإىل التقاعد اأو ممن بلغوا تلك ال�سن ومت متديد خدماتهم .

 وطلبت وزارة اخلدمة املدنية من جميع الوزارات والوحدات احلكومية 
اإجراء  عند  تراعى  واأن   ، دقة  بكل  املدنية  اخلدمة  جمل�ض  قرره  مبا  التقيد 
الرتقيات بها اأن تكون الرتقية قبل بلوغ املوظف �سن التقاعد مبدة كافية ، واأن 
وزارة اخلدمة املدنية �سوف ال تنظر فى الطلبات املتعلقة بتلك الرتقيات غري 
م�ستوفاة ال�سروط ال�سالف ذكرها ، باعتبار اأن هذه الطلبات قد جاءت خمالفة 
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لقرار جمل�ض اخلدمة املدنية .

وقد علقت االأمانة العامة لتدقيق احل�سابات على ذلك التعميم ، وقالت 
اأن ما ورد بقرار جمل�ض اخلدمة املدنية ي�سكل قيدا على  اخت�سا�ض الوحدة 
احلكومية فى الرتقية مل يرد به ن�ض فى الالئحة ، واأنه اإذا كان للمجل�ض اأن 
يعدل تلك الالئحة اإال اأن ذلك منوط مبوافقة جمل�ض الوزراء التي مل يت�سح 

�سدورها .

 ، الوظيفة  فى  بتعيينه  تبداأ  موظف  الأي  الوظيفية  احلياة  كانت  وملا 
وتنتهي باأحد اأ�سباب انتهاء اخلدمة املن�سو�ض عليها فى املادة )84( من قانون 
املوظف طوال  ال�سلطاين رقم 80/8 ويكون  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة 
االإدارية  باجلهة  عالقته  فى  يخ�سع  بحيث   ، الئحي  و�سع  فى  خدمته  مدة 
للقوانني واللوائح ال�سادرة ب�ساأن املوظفني ، وما ترتبه لهم من حقوق ، وما 
تلزمهم به من واجبات ، كما يخ�سع املوظف ملا قد يطراأ على هذه القوانني 
اأن يكون له التم�سك باأي حق كانت تقرره  اأو تغيري دون  واللوائح من تعديل 
اأية قواعد اأو اأحكام مت تعديلها ، طاملا كان هذا التعديل قد مت باالأداة القانونية 

ال�سليمة اأي �سدر من اجلهة املخت�سة باإ�سداره. 

�سببا من  املعا�ض  اإىل  القانونية لالإحالة  ال�سن  املوظف  بلوغ  واإذا كان 
اأ�سباب انتهاء خدمته ، فاإنه حتى بلوغه هذه ال�سن يكون خا�سعا فى كل �سوؤونه 
 ، مبقت�ساه  ال�سادرة  واللوائح  املدنية  اخلدمة  لقانون  الوظيفية  واأو�ساعه 
ويكون له بالتايل كل احلقوق وعليه كل الواجبات التي ت�سمنها ذلك القانون 

ولوائحه .

واإذا كانت الرتقية اإىل الوظيفة االأعلى هي من احلقوق التي قررها 
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ال�سلطة  جتريها  الأحكامه  اخلا�سعني  للموظفني  املدنية  اخلدمة  قانون 
املخت�سة ب�ساأنهم اإذا ما اجتهت اإىل اإعمال �سلطتها  التقديرية فى هذا ال�ساأن 
متى توافرت يف املر�سحني للرتقية �سروط ا�ستحقاقها ومل يقم بهم اأي مانع 

من موانعها التي ن�ض عليها القانون على �سبيل احل�سر .

واإذا كان قرب بلوغ املوظف �سن االإحالة اإىل املعا�ض لي�ض من االأ�سباب 
املانعة التي حتول دون ترقية املوظف .

واالأمر  يكون  احلالة  املوظف فى هذه  ترقية  بعدم جواز  القول  فاإن   
كذلك قد جاء غري متفق مع القانون ، ما مل يتم تعديل قانون اخلدمة املدنية 
االإدارية  التعديل فيكون للجهة  اأن ي�سدر هذا  واإىل   ، على نحو ي�سمح بذلك 
�سروط  ب�ساأنه  توافرت  متى  خدمته  تنتهي  اأن  اإىل  لها  التابع  املوظف  ترقية 

الرتقية .

 وملا كانت املادة 85 من  قانون اخلدمة املدنية تق�سى باأنه ا�ستثناء من 
حكم الفقرة اأ من املادة ال�سابقة - اخلا�سة ببلوغ املوظف ال�سن املقررة لالإحالة 
اإىل املعا�ض ك�سبب من اأ�سباب انتهاء اخلدمة - يجوز مد خدمة املوظف الذي 
الالئحة  التي حتددها  واالأو�ساع  لل�سروط  ، طبقا  للتقاعد  املقررة  ال�سن  بلغ 
باأن  منها  جـ  الفقرة  فى  تق�سى  التنفيذية  الالئحة  من   )209( املادة  وكانت 
يكون مد اخلدمة من �سنة الأخرى وبحد اأق�سي خم�ض �سنوات ، وي�سدر القرار 
التنفيذي باملد من رئي�ض الوحدة ، وي�ستمر تطبيق اأحكام القانون والالئحة 

على املوظف خالل فرتة االمتداد .

املعا�ض  اإىل  االإحالة  �سن  بلغ  الذي  املوظف  يكون  اأن  ذلك  مفاد  فاإن 
وتقرر مد خدمته خا�سعا طوال فرتة امتداد خدمته الأحكام قانون اخلدمة 
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املدنية فى كل ما يتعلق باأو�ساعه و�سوؤونه الوظيفية وما يرتبه ذلك القانون 
ولوائحه من حقوق وواجبات من حيث الراتب والرتقية واالإجازات والتاأديب 
اإىل غري ذلك من االأمور ، وي�ستتبع ذلك جواز ترقيته متى توافرت فيه �سروط 
ذلك واجتهت اجلهة املخت�سة اإىل اإعمال �سلطتها التقديرية فى هذا ال�ساأن ، 
املادة  الفقرة جـ من  تعديل  يتم  ال�سلطة ما مل  االإدارية هذه  للجهة  وت�ستمر 
)207( من الالئحة التنفيذية على نحو مينع ترقية املوظف فى فرتة امتداد 
خدمته بعد بلوغه �سن االإحالة اإىل املعا�ض الذى قارب �سن االإحالة اإىل املعا�ض 

اإال بتعديل قانون اخلدمة املدنية .

املوظف خالل فرتة  ترقية  تلك اجلهة فى  تقييد حق  كما ال يجوز   
لذلك  التنفيذية  الالئحة  بتعديل  اإال  ال�سن  تلك  بلوغه  بعد  خدمته  امتداد 

القانون ، على التف�سيل ال�سابق بيانه .

) فتوى �ص ق رقم / ت/91/651/1/21 بتاريخ1991/6/11 م 

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

فتاوى المادة رقم )218(

الفتوى الأوىل :

اإن املادة )84( من قانون اخلدمة املدنية تق�سى باأن من حاالت انتهاء خدمة 
ون�ست  االأمانة  اأو  بال�سرف  خملة  جرمية  فى  بعقوبة  عليه  احلكم  املوظف 
املوظف  على  �سدر  اإذا  اأنه  على  للقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )218( املادة 
حكم بعقوبة فى جرمية ترى اجلهة التابع لها املوظف اأنها خملة بال�سرف اأو 
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االأمانة تنتهي خدمة املوظف فى هذه احلالة بقرار من رئي�ض الوحدة اعتباراً 
من تاريخ احلكم عليه بالعقوبة .

قانون  اأي  فى  حتدد  مل  االأمانة  اأو  بال�سرف  املخلة  اجلرائم  اأن  من  وبالرغم 
اأنه ميكن  اإال   ، حتديدا جامعاً مانعاً، لتعذر و�سع معيار ثابت فى هذا ال�ساأن 
تعريف هذه اجلرائم باأنها تلك التي ترجع اإىل �سعف فى اخللق وانحراف فى 
الطبع مع االأخذ فى االعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذى يوؤديه املوظف 
املحكوم عليه ونوع اجلرمية والظروف التي ارتكبت فيها االأفعال املكونة لها 
الذى  ، واحلد  ال�سرية  و�سوء   ، والنزوات  بال�سهوات  التاأثر  ك�سفها عن  ومدى 
ينعك�ض اإليه اأثرها على العمل ، وغري ذلك من االعتبارات التي تنبئ عن �سوء 
�سلوك وا�سح وتنم عن �سعف فى اخللق اأملى على مرتكب الفعل هذا االأ�سلوب 
املنحرف بغية احل�سول على ماآربه اخلا�سة بعيداً عن الطريق امل�ستقيم الذى 

يجب اأن ي�سلكه ال�سخ�ض ال�سوي .

ومت�سياً مع هذا النظر اأ�سدرت وزارة اخلدمة املدنية ) ديوان �سوؤون املوظفني 
�سابقاً ( التعميم رقم 86/37 موؤكداً اأن اجلرائم املخلة بال�سرف اأو االأمانة هي 
التي يرجع ارتكابها اإىل �سعف فى اخللق وانحراف فى الطبع ويرتتب عليها 
الوظائف  لتوىل  ي�سرتط  الأنه  ذلك  مواطنيه  بني  واحتقاره  ال�سخ�ض  ازدراء 

العامة اأن يكون ال�سخ�ض متحليا باالأمانة والنزاهة وال�سرف واال�ستقامة .

واإذا كان التعميم امل�سار اإليه قد اأورد بع�ض اجلرائم التي اعتربها من اجلرائم 
 ، اأنه مل يورد تلك اجلرائم على �سبيل احل�سر  اإال  اأو االأمانة  املخلة بال�سرف 
بل حر�ض على تاأكيد اأن ما ورد به ال يوؤثر على �سلطة اجلهة االإدارية التابع 
لها املوظف فى تقدير اعتبار اأية جرمية يعاقب عليها قانون اجلزاء العماين 
من اجلرائم املخلة بال�سرف اأو االأمانة ح�سبما تقت�سى ظروف كل حالة على 
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حده ، االأمر الذى يقطع باأن وزارة اخلدمة املدنية املوقرة تذهب وبحق اإىل اأن 
اجلرائم املخلة بال�سرف اأو االأمانة ال ميكن اأن تقع حتت ح�سر اأو اأن ي�سملها 
وي�سمها تعريف جامع مانع يحول دون اعتبار غريها من اجلرائم مو�سومة 

بهذا الو�سف .

واإذا كانت املادة )33( من قانون اجلزاء العماين قد اعتربت اجلرائم املبينة بها 
جرائم �سائنة مبا تعترب معه كذلك اأنها من اجلرائم املخلة بال�سرف اأو االأمانة 
حتى ولو مل يرد بع�سها فى تعميم وزارة اخلدمة املدنية رقم 86/37 امل�سار اإليه 
- بالنظر اإىل طبيعتها وما تك�سف االأفعال املكونة لها عن انحراف فى اخللق 
و�سوء �سلوك وا�سح - اإال اأن ذلك ال يفيد  فى حد ذاته انح�سار و�سف اجلرمية 
املخلة بال�سرف اأو االأمانة عن غري ما اأوردته املادة املذكورة من اجلرائم اإذا ما 

توافرت فى تلك اجلرائم املعايري واالعتبارات التي �سبقت االإ�سارة اإليها .

لكل ما تقدم فاإن املادة )218( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية 
اجلهة  ترى  جرمية  فى  بعقوبة  حكم  املوظف  على  �سدر  اإذا  اأنه  على  بن�سها 
التابع لها املوظف اأنها خملة بال�سرف اأو االأمانة .. تكون هذه املادة متفقة مع 
قاعدة اأنه ال ح�سر وال حتديد مانع جامع للجرائم املخلة بال�سرف اأو االأمانة ، 
وفى ذات الوقت ت�سمح للجهة االإدارية املخت�سة فى اإعمال �سلطتها التقديرية 
فى اعتبار ما قد يرتكبه بع�ض موظفيها من جرائم - مل ي�سملها ن�ض املادة 
)33( من قانون اجلزاء العماين وتعميم وزارة اخلدمة املدنية رقم 86/37 - 
اأو االأمانة من عدمه وذلك بالنظر اإىل كل حالة على  جرائم خملة بال�سرف 

حده .

 ) فتوى و �ص ق رقم / م و /96/108/1/21م بتاريخ 27 /1996/1م(
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---------------------

الفتوى الثانية :

ملا كان ذلك وكانت اجلرمية التي اأدين ب�سببها املعرو�سة حالته - وهى جنحة 
اإ�سدار �سيكات بدون مقابل - من اجلرائم ال�سائنة املن�سو�ض عليها فى املادة 
اأو  بال�سرف  املخلة  اجلرائم  من  وبالتاىل  العماين  اجلزاء  قانون  من   )33(
املادة )84( من  االأمانة التي تنتهي معها خدمة املوظف بن�ض البند )ح( من 
فال  ثم  ومن   80/8 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون 
لهذا  باإنهاء خدمته  قرار  واإ�سدار  اإعمال حكمها  واحلال كذلك من   ، منا�ض 

ال�سبب ولو مل ترد �سمن تعميم وزارة اخلدمة املدنية امل�سار اإليه . 

وال ينال مما تقدم اأو ينتق�ض منه ما تذرع به املعرو�سة حالته من اأن احلكم 
اأن وقف تنفيذ االآثار  امل�ستقر عليه  اأنه من  العقوبة ذلك  ت�سمن وقف تنفيذ 
املرتتبة على االأحكام اجلنائية ال ي�سمل اإال العقوبة التبعية واالآثار اجلنائية 
املرتتبة على احلكم فال يتعداها اإىل االآثار االأخرى �سواء كانت هذه االآثار من 

روابط القانون اخلا�ض اأو القانون العام اأي �سواء اأكانت مدنية اأو اإدارية .

ت�سمنها  التي  احلب�سية  العقوبة  بوقف  الق�ساء  اأن  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
اإنهاء خدمته  احلكم ال�سادر �سد املوظف فى احلالة املعرو�سة ال يحول دون 
باعتبار جرميته من اجلرائم املخلة بال�سرف واالأمانة وذلك ما مل ي�ست�سدر 
قراراً من املحكمة يق�سى باعتبار وقف التنفيذ �ساماًل جلميع االآثار املرتتبة 

على احلكم .

 ) فتوى و�ص ق رقم / م و / 6 / 1 / 470 / 98 فى 26 / 4 / 1998م (
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الفتوى الثالثة :

قانون اجلزاء العماين ن�ض فى املادة ) 33( منه على اأن :« تعترب جرائم 
�سائنة: 

اأوال : جميع اجلرائم اجلنائية التي يحكم فيها بعقوبة اإرهابية  .

 ثانيا: جميع اجلرائم اجلنائية املبينة فيما يلي ............................ 
 «

غري اأنه من امل�ستقر عليه اأنه يتعذر ح�سر اجلرائم ال�سائنة اأو املخلة 
، واأن ما ورد من تعداد لهذه اجلرائم فى  اأي ت�سريع  اأو االأمانة فى  بال�سرف 
املادة )33( من قانون اجلزاء العماين وفى التعميم رقم )86/37( ال�سادر من 
ديوان �سوؤون املوظفني �سابقا جاء على �سبيل املثال ال احل�سر، اإذ اأنه من املتعذر 
، ومن ثم فاإن من املمكن اعتبارا  حتديد هذه اجلرائم حتديدا جامعا مانعا 
اجلرمية �سائنة اأو خملة بال�سرف اأو االأمانة اإذا تبني اأن ارتكابها جاء ل�سعف 
فى اخللق وانحراف فى الطبع ، مع االأخذ فى االعتبار طبيعة الوظيفة ونوع 
بال�سهوات  التاأثر  عن  ك�سفها  ومدى  فيها  ارتكبت  التي  والظروف  اجلرمية 
التي  ، وغري ذلك من االعتبارات  العمل  الذى ينعك�ض على  واأثرها  والنزوات 
تنبئ عن �سوء �سلوك وا�سح مل ي�ستهدف �سوى حتقيق ماآرب خا�سة بعيدا عن 
الطريق امل�ستقيم الذى يجب اأن ي�سلكه ال�سخ�ض ال�سوي ، فاإذا �سدر على موظف 
حكم بعقوبة فى جرمية ترى اجلهة التابع لها املوظف اأنها خملة بال�سرف اأو 
اعتبارا من  الوحدة  رئي�ض  بقرار من  احلالة  فى هذه  تنتهي خدمته  االأمانة 
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تاريخ احلكم عليه وذلك وفقا ملا تق�سى به املادة ) 218( من الالئحة التنفيذية 
لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 52 /84 .

حكم  �سدر  حالته  املعرو�سة  اأن  االأوراق  من  الثابت  اأن  حيث  ومن 
الفطرية فى  اإف�ساد احلياة  الت�سبب فى  بال�سجن ملدة �سنة الإدانته فى ق�سايا 
بدون  نارية  اأ�سلحة  وحيازة   ، برية  حيوانات  ب�سيد  لقيامه  الطبيعة  مناطق 
اإداريا ووظيفيا على  ، واإ�ساءة ا�ستخدام وظيفته بحكم كونه م�سرفا  ترخي�ض 
..... املخ�س�سة حممية طبيعية للظباء واالأرانب والوعل العربي وذلك بقيامه 
ب�سيد الغزالن واالأرانب واإر�ساد بقية املتهمني عنها ، وف�سال عن اأن اجلرائم 
امل�سار اإليها مل ترد �سمن اجلرائم املخلة بال�سرف اأو االأمانة الواردة فى املادة 
)33( من قانون اجلزاء العماين اأو التعميم امل�سار اإليه فقد خلت االأوراق مما 
اإىل  ـ ترجع  الذكر  �سالف  النحو  ـ على  املذكور  ارتكبها  التي  اأن اجلرائم  يفيد 
بال�سهوات  التاأثر  عن  تك�سف  اأنها  اأو  الطبع  فى  وانحراف  اخللق  فى  �سعف 
والنزوات و�سوء ال�سرية ال �سيما واأن �سورة احلكم املرفقة باالأوراق قد خلت من 
و�سف الواقعة وظروفها ومالب�ساتها ، ومن ثم فاإنه ال وجه العتبار اجلرائم 
امل�سار اإليها خملة بال�سرف اأو االأمانة ،االأمر الذى ال يجوز معه اإنهاء خدمة 
املذكور ا�ستنادا اإىل حكم املادة )218( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة 
اخلدمة  قانون  من   )70( املادة  ن�ض  اإعمال  يتعني  واإمنا  اإليها  امل�سار  املدنية 
من  كل  باأن  يق�سى  والذي   80  /  8 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية 
يحب�ض تنفيذا حلكم ق�سائي فى جرمية غري خملة بال�سرف اأو االأمانة يعترب 
يجوز  ال  كما   ، حب�سه  مدة  عن  وبدالته  راتبه  من  ويحرم  عمله  عن  موقوفا 
النظر فى ترقيته اأثناء مدة تنفيذ العقوبة اإذا كان احلكم عليه باحلب�ض باأكرث 

من �سهر .
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وبالبناء على ما تقدم فقد انتهى الراأي اإىل اأن احلالة املعرو�سة يطبق 
�سالف  النحو  على  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )  70  ( املـــــادة  حكم  �ساأنها  فى 

البيان .

فتوى و �ص ق رقم/ م و /10 /1 /2003/1201م بتاريخ 9 / 9 / 2003م

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

الفتوى الرابعة :

رقم -  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   84 املادة 
ورد  ما  بينها  ومن   ، املوظفني  خدمة  انتهاء  اأحوال  على  تن�ض   80/8
بالبند )ح( من هذه املادة وهو احلكم على املوظف بعقوبة فى جرمية 

خملة بال�سرف واالأمانة ،

 كما تن�ض املادة 69 من القانون امل�سار اإليه على اأن » كل من يحب�ض احتياطيا 
، ويوقف �سرف ن�سف  اعترب موقوفا عن عمله مدة حب�سه  على ذمة ق�سية 
اإذا حكم  اإيقافه  انتهاء مدة احلب�ض ي�سرف له ما �سبق  ، وبعد  راتبه وبدالته 

برباءته اأو حفظ التحقيق».

املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   218  ،  186 املادتني  وتكفلت 
ال�سلطاين رقم 84/52 بتف�سيل حكمي القانون  اإليه ال�سادرة باملر�سوم  امل�سار 
ال�سابقني ، اإذ ن�ست املادة 186 من الالئحة على اأنه اإذا �سدر قرار بالوقف من 
جمل�ض تاأديب اأو اعترب املوظف موقوفا عن العمل بقوه القانون طبقا الأحكام 
املادتني 69 ، 70 من القانون، يجب اإخطار اجلهة التي يعمل بها املوظف فورا 
اأن يكون تاريخ  ، على  لتقوم وحدة �سوؤون املوظفني بها بتنفيذ قرار االإيقاف 
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من  اعتبارا  اأو  التاأديب  جمل�ض  قرار  فى  املحدد  التاريخ  من  اعتبارا  االإيقاف 
تاريخ حب�سه احتياطيا .... »   

وتن�ض املادة 218 من الالئحة على اأنه » اإذا �سدر على موظف حكم بعقوبة فى 
واالأمانة  بال�سرف  اأنها جرمية خملة  املوظف  لها  التابع  اجلهة  ترى  جرمية 
من  اعتبارا  الوحدة  رئي�ض  من  بقرار  احلالة  هذه  فى  املوظف  خدمة  تنتهي 

تاريخ احلكم عليه بالعقوبة «.

وي�ستظهر من الن�سو�ض ال�سابقة اأن امل�سرع جعل من بني اأحوال انتهاء خدمة 
املوظف احلكم عليه بعقوبة فى جرمية خملة بال�سرف واالأمانة حيث تنتهي 
خدمته فى هذه احلالة بقرار من رئي�ض الوحدة التابع لها اعتبارا من تاريخ 
احلب�ض  مرحلة  فى  املوظف  و�سع  عالج  امل�سرع  واأن  بالعقوبة،  عليه  احلكم 
املوظف  اأمر  ويكون  التحقيق اجلنائي  يقت�سيها  االحتياطي وهى مرحلة قد 
اإذ قد   ، اإليه ال يزال معلقا غري م�ستقر  فيها من حيث ثبوت التهمة املوجهة 
ينتهي التحقيق اأو املحاكمة اإىل براءته مما اأ�سند اإليه ، لهذا  فقد راأى امل�سرع 
اأن املوظف فى هذه احلالة يعترب موقوفا بقوة القانون ، وقرر �سرف مرتبه 

وبدالته اإليه ووقف �سرف الن�سف االآخر . 

وملا كان الثابت من الوقائع امل�سمنة كتابكم امل�سار اإليه اأن املوظف املذكور قد 
وبدالته  راتبه  ن�سف  م ومت وقف �سرف  بتاريخ 2000/4/17  احتياطيا  حب�ض 
املحكمة  اأن �سدر حكم  اإىل   ، املدنية  قانون اخلدمة  69 من  للمادة  بالتطبيق 
وزارتكم  م�سلك  فاإن   ، باإدانته   2000/10/31 بتاريخ  الذكر  �سالف  اجلزائية 
التكييف  اأن  بيد  القانون  حكم  و�سحيح  يتفق  ما  هو  النحو  هذا  على  املوقرة 
القانون ال�سليم الإق�ساء املوظف عن عمله فى هذه الفرتة هو وقف عن العمل 
ما  ذلك  من  ينال  وال  ال�سابقة،  الن�سو�ض  من  ا�ستبان  ح�سبما  القانون  بقوة 
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هو مقرر فى فقه قانون العقوبات من ح�ساب مدة احلب�ض االحتياطي �سمن 
العقوبة املق�سي بها ، بحيث ت�ستنزل املدة التي ق�ساها املحكوم عليه فى احلب�ض 
االحتياطي من اأ�سل مدة ال�سجن املحكوم بها عليه ، وهو االأمر الذى ن�ست 
عليه املادة 43 من قانون اجلزاء العمانى ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/7 
، فهذا احلكم الذى ن�ض عليه امل�سرع ال ي�سوغ اأن ينقلب وباال على املحكوم عليه 
وعلى اأ�سرته باإ�سقاط اأحقيته فى �سرف ن�سف مرتبه وبدالته من تاريخ حب�سه 
احتياطيا حتى تاريخ احلكم عليه ، والقول بغري ذلك يتنافى و�سريح ن�ض املادة 

69 من قانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليها . 

لذلك انتهى الراأي اإىل اأن التاريخ الذى يعتد به الإنهاء خدمة املوظف / .... 
، واأحقيته فيما �سرف له  باإدانته ) 2000/10/31م (  هو تاريخ �سدور احلكم 
االأمر   ، 2000/10/31م  حتى  2000/4/17م  من  الفرتة  فى  وبدالت  راتب  من 
الذى ي�ستوجب تعديل م�سروع القرار القا�سي باإنهاء خدمته مبا يتفق مع هذا 

الراأي . 

فتوى و �ص ق رقم/ 15 /2001/264/1 م بتاريخ  2001/2/19 م 

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

الفتوى اخلام�سة :

ال�سلطاين باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )  84  (  املادة 
اأنه :« تنتهي خدمة املوظفني يف االأحوال  رقم 8 / 80 وتعديالته تن�ض على 

التالية :

 . االأمانة  اأو  بال�سرف  بعقوبة يف جرمية خملة  ح - احلكم   .....  - اأ    
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ط - .......

  وحتدد الالئحة اإجراءات انتهاء اخلدمة » .

اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )  218  ( املادة  تن�ض  كما   
اإذا   »: اأنه  وتعديالته على   84  /  52 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادرة  املدنية 
�سدر على موظف حكم بعقوبة يف جرمية ترى اجلهة التابع لها املوظف اأنها 
خملة بال�سرف اأو االأمانة تنتهي خدمة املوظف يف هذه احلالة بقرار من رئي�ض 

الوحدة اعتبارا من تاريخ احلكم عليه بالعقوبة « .

وتن�ض املادة ) 256 ( من قانون االإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم 97 / 99 على اأنه : » ال يرتتب على الطعن اأمام املحكمة العليا 
وقف تنفيذ احلكم اإال اإذا كان �سادرا باالإعدام اأو راأت املحكمة مربرا لذلك » . 

تنفيذ  يجوز  ال   « اأنه  على  القانون  هذا  من   )  284  ( املادة  تن�ض  كما 
االأحكام اجلزائية اإال متى �سارت نهائية ما مل ين�ض القانون على خالف ذلك 

 . «

خدمة  انتهاء  اأ�سباب  بني  من  اأن  املتقدمة  الن�سو�ض  من  وامل�ستفاد 
، وفى هذه  اأو االأمانة  املوظف احلكم عليه بعقوبة يف جرمية خملة بال�سرف 
احلالة تنتهي خدمة املوظف بقرار من رئي�ض الوحدة وذلك اعتبارا من تاريخ 
وقف  �ساأنه  من  لي�ض  العليا  املحكمة  اأمام  الطعن  واأن  بالعقوبة،  عليه  احلكم 
تنفيذ احلكم اإال اإذا كان �سادرا باالإعدام اأو راأت املحكمة مربرا لوقف تنفيذه ، 
واأنه ال يجوز تنفيذ االأحكام اجلزائية اإال بعد �سريورتها نهائية ما مل يق�ض 

القانون بغري ذلك .
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املدنية جعلت من  قانون اخلدمة  املادة )84( من  كانت  ذلك  كان  وملا 
احلكم على املوظف بعقوبة يف جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة �سببا النتهاء 
حكم  الذي  املوظف  خدمة  انتهاء  هو  والزمه  الن�ض  هذا  مفاد  فاإن   ، خدمته 
عليه نهائيا بعقوبة يف جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة ، بحيث يعترب بقاوؤه 
كان  واإذا   ، القانون  يف  اآمر  لن�ض  عليه خمالفة  احلكم  تاريخ  بعد  اخلدمة  يف 
املوجبة  االأ�سباب  اأحد  االأمانة  اأو  بال�سرف  خملة  جرمية  يف  النهائي  احلكم 
الإنهاء اخلدمة فاإن امل�ستفاد من املادتني ) 84 ( من قانون اخلدمة املدنية و ) 
218 ( من الالئحة التنفيذية لهذا القانون اأن انتهاء اخلدمة يكون اعتبارا من 

احلكم بتوقيع العقوبة لالإدانة بارتكاب اجلرمية املخلة بال�سرف اأو االأمانة.

وملا كان الثابت اأن املوظف ـ املعرو�سة حالته ـ اأتهم برتويج عملة مزورة 
واقتناء فيلم خالعي ، وهى من اجلرائم املخلة بال�سرف اأو االأمانة ، واأنه �سدر 
يف �ساأن ذلك حكم حمكمة اجلنايات بنزوي بتاريخ 6 / 4 / 2003م ، واأن املحكمة 
العليا ق�ست بتاريخ 2/ 12 / 2003م يف الطعن املقام �سد هذا احلكم ، بقبول 
الطعن �سكال وفى املو�سوع بت�سحيح احلكم املطعون فيه وجعل عقوبة ال�سجن 

املوقعة على املذكور �سبع �سنوات نافذة .

وال  نهائيا  حكما  يعد  اجلنايات  حمكمة  من  ال�سادر  احلكم  كان  وملا   
يغري من و�سفه هذا الطعن فيه اأمام املحكمة العليا ، فاإن التاريخ الذي يتعني 
التعويل عليه عند اإنهاء خدمة املذكور هو تاريخ �سدور حكم حمكمة اجلنايات 
يف 6 / 4 / 2003م تطبيقا ل�سريح ن�ض املادة ) 84 ( من قانون اخلدمة املدنية 
واملادة ) 218 ( من الالئحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك خالفا ملا انتهى 

اإليه راأي وزارتكم املوقرة يف الكتاب ال�سالف االإ�سارة . 

وبالن�سبة للراأي يف حالة ما اإذا جاء حكم املحكمة العليا موؤيدا حلكم 
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حمكمة اجلنايات ، فاإن الراأي املتقدم ال يتغري يف هذه احلالة اأي�سا وذلك الأن 
وفقا   ، النهائي  بنزوي  اجلنايات  حمكمة  حكم  ب�سدور  توقيعها  مت  العقوبة 
حلكم املادة ) 256 ( من قانون االإجراءات اجلزائية �سالف الذكر التي تق�سى 
باأن الطعن يف احلكم اأمام املحكمة العليا ال يغري من نهائية احلكم وال يوقف 
الذي  التاريخ  فاإن   ، ذلك  على  وترتيبا  بذلك،  املحكمة  تق�ض  مل  ما  تنفيذه 
اجلنايات  حمكمة  من  النهائي  احلكم  �سدور  تاريخ  هو  عليه  التعويل  يتعني 

بنزوي الذي يعد يف ذات الوقت تاريخ توقيع العقوبة.

لذلك انتهى الراأي اإىل :اأن التاريخ الذي يتعني االعتداد به عند اإنهاء 
خدمة املوظف املذكور هو 6 / 4 / 2003م تاريخ �سدور حكم حمكمة اجلنايات 

بنزوي بتوقيع العقوبة على هذا املوظف وذلك على النحو املبني باالأ�سباب .

فتوى و �ص ق رقم / م و / 21 / 1 / 261 / 2005م بتاريخ 28/ 2 / 2005م  

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

الفتوى ال�ساد�سة :

ال�سلطاين باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  ( من قانون اخلدمة  املادة ) 70    
رقم 8 / 80 تن�ض على اأن :« كل من يحب�ض تنفيذا حلكم ق�سائي فى جرمية غري 
خملة بال�سرف اأو االأمانة يعترب موقوفا عن عمله ويحرم من راتبه وبدالته 
عن مدة حب�سه ، كما ال يجوز النظر فى ترقيته اأثناء مدة تنفيذ العقوبة اإذا 

كان احلكم عليه باحلب�ض باأكرث من �سهر » .

 وتن�ض املادة ) 218 ( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية 
اإذا �سدر على موظف   »: اأنه  ال�سلطاين رقم 52 / 84 على  باملر�سوم  ال�سادرة 
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حكم بالعقوبة فى جرمية ترى اجلهة التابع لها املوظف اأنها خملة بال�سرف اأو 
االأمانة تنتهي خدمة املوظف فى هذه احلالة بقرار من رئي�ض الوحدة اعتبارا 

من تاريخ احلكم عليه بالعقوبة « .

بني حالتني  ميز  امل�سرع  اأن  املذكورين  الن�سني  مفاد  اأن  ومن حيث    
االأوىل تتمثل فى حب�ض املوظف تنفيذا حلكم ق�سائي فى جرمية غري خملة 
بال�سرف اأو االأمانة وفى هذه احلالة يعترب املوظف موقوفا عن عمله ويحرم 
�سهر فال  باأكرث من  باحلب�ض  كان احلكم  واإذا  وبدالته مدة حب�سه  راتبه  من 
فهى  الثانية  احلالة  اأما   ، العقوبة  تنفيذ  مدة  اأثناء  ترقيته  فى  النظر  يجوز 
اأنها  املوظف  لها  التابع  اجلهة  ترى  جرمية  فى  بعقوبة  املوظف  على  احلكم 
رئي�ض  من  بقرار  خدمته  تنتهي  احلالة  هذه  وفى  االأمانة  اأو  بال�سرف  خملة 

الوحدة اعتبارا من تاريخ احلكم عليه بالعقوبة .

اجلرائم  اأن  القانونية  ال�سوؤون  اإفتاء  فى  عليه  امل�ستقر  اأن  حيث  ومن 
املخلة بال�سرف اأو االأمانة مل حتدد فى اأي قانون حتديدا جامعا مانعا لتعذر 
و�سع معيار ثابت فى هذا ال�ساأن اإال اأنه ميكن تعريف هذه اجلرائم باأنها تلك 
التى ترجع اإىل �سعف فى اخللق وانحراف فى الطبع مع االأخذ فى االعتبار 
طبيعة الوظيفة ونوع اجلرمية والظروف التى ارتكبت فيها واالأفعال املكونة 
لها ومدى ك�سفها عن التاأثر بال�سهوات والنزوات و�سوء ال�سرية واحلد الذى 
ينعك�ض اإليه اأثرها على العمل وغري ذلك من االعتبارات التى تنبئ عن �سوء 
�سلوك وا�سح وتنم عن �سعف فى اخللق اأملى على مرتكب الفعل هذا االأ�سلوب 
املنحرف بغية احل�سول على ماآربه اخلا�سة بعيدا عن الطريق امل�ستقيم الذى 

يجب اأن ي�سلكه ال�سخ�ض ال�سوي .

الن�ض  يتعذر  النحو  هذا  على  االأمانة  اأو  بال�سرف  املخلة  واجلرائم 
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عليها حتديدا وح�سرا فى اأي ت�سريع ، وما ورد باملادة )33( من قانون اجلزاء 
�سابقا  املوظفني  �سوؤون  ديوان  ال�سادر من  والتعميم رقم ) 37/ 86(  العماين 
ال يكون اإال على �سبيل املثال ال احل�سر اإذ من املمكن اأن يكون جلرائم اأخرى 
مل ترد فى هذه املادة اأو التعميم و�سف اجلرائم املخلة بال�سرف اأو االأمانة اإذا 
توافرت ب�ساأنها االعتبارات ال�سابق بيانها ، ومرد ذلك فى جميع االأحوال اإىل 
ما جلهة االإدارة من �سلطة تقديرية فى هذا املجال اأخذا فى االعتبار ظروف 

ومالب�سات الواقعة فى كل حالة على حدة.

�سده  �سدر  حالته  املعرو�سة  اأن  االأوراق  من  الثابت  اأن  حيث  ومن 
حكم بال�سجن ملدة �سنتني فى جرمية م�ساعدة اآخرين اأجانب فى اخلروج من 
ال�ستعماله  املرور  اأحكام  وخمالفة  قانونا  املحددة  املنافذ  غري  من  ال�سلطنة 
لدولة  احلدودية  املنطقة  اإىل  بنقلهم  االأجانب  تهريب  فى  اخلا�سة  مركبته 
االإمارات مقابل مبلغ مايل ، وقد خلت االأوراق مما يفيد اأن ظروف ومالب�سات 
الواقعة التى حوكم عنها املذكور ترجح اأنها من الوقائع التى ترجع اإىل �سعف 
اأو اأنها تك�سف عن التاأثر بال�سهوات والنزوات  فى اخللق وانحراف فى الطبع 
و�سوء ال�سرية ال �سيما واأن �سورة حكم االإدانة املرفقة باالأوراق خلت من و�سف 
الواقعة وظروفها واأ�سبابها ، ومن ثم فاإن هذه احلالة يطبق فى �ساأنها ن�ض 

املادة )70( من قانون اخلدمة املدنية �سالف الذكر .

لذلك انتهى الراأي اإىل اأن احلالة املعرو�سة يطبق فى �ساأنها حكم املادة 
)70( من قانون اخلدمة املدنية وفقا ملا تقدم بيانه .

فتوى و �ص ق رقم /10 / 1 / 1014 / 2003م بتاريخ 14 / 7 / 2003م .

---------------------
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الفتوى ال�سابعة :

جنحة  اأن  على  ا�ستقر  قد  القانونية  ال�سوؤون  وزارة  اإفتاء  باأن  ونفيد 
اإ�سدار �سيكات دون مقابل هي من اجلرائم ال�سائنة املن�سو�ض عليها يف املادة 
)33( من قانون اجلزاء العماين ، وبالتايل فهي من اجلرائم املخلة بال�سرف 
واالأمانة والتي تنتهي بها خدمة املوظف طبقا لن�ض البند )ح( من املادة )84( 

من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/8 .

 وال يغري من ذلك عدم ورود اجلرمية املذكورة �سمن اجلرائم التي 
اعتربها تعميم وزارة اخلدمة املدنية رقم 37 / 86 امل�سار اإليه خملة بال�سرف اأو 

االأمانة ، اإذ اأنه كان من املتعني اإ�سافتها اإليه . 

ومن  اجللي اأن جمال اإعمال هذه الفتوى يرتبط ب�سدور حكم نهائي 
على املوظف يف هذه اجلرمية ، اأيا كانت العقوبة املق�سي بها باعتبار اأن ن�ض 
البند ) ح( من املادة )84 ( من قانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليه ، هو ن�ض خا�ض 
يقيد عموم ما يق�سى به ن�ض املادة ) 50 ( من قانون اجلزاء العماين والذي 
املوظف  على  نهائيا  فيها  يحكم  التي  باحلاالت  حكمه  تطبيق  جمال  يتحدد 
اأو  بال�سرف  خملة  باأنها  تو�سف  ال  جرائم  يف  الن�ض  بهذا  املحددة  بالعقوبات 

االأمانة .

ق�سائي  اأدينت مبوجب حكم  قد  املعرو�سة حالتها  املوظفة  كانت  وملا 
نهائي يف جرمية اإ�سدار �سيك دون مقابل ، ومن ثم فاإنه ال منا�ض من اإ�سدار 
قرار باإنهاء خدمتها اعتبارا من تاريخ احلكم عليها وذلك وفقا ملا تق�سى به 

املادة ) 218 ( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليها .
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لذلك انتهى الراأي اإىل اإنهاء خدمة املوظفة املعرو�سة حالتها اعتبارا 
من تاريخ �سدور احلكم اجلنائي �سدها .

 )فتوى و �ص ق رقم/ م و/1/7/ 2004/1044م بتاريخ 2004/8/9م ( 

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

الفتوى الثامنة :

وتبدون اأنه �سبق لوزارة ال�سوؤون القانونية اأن انتهت مبوجب فتوييها 
رقمي ) و �ض ق / م و / 6 / 1 / 470 ( ال�سادرة يف 26 / 4 / 1998م ، و ) و �ض ق 
/ م و / 54 / 1 / 342 ( ال�سادرة يف 9 / 3 / 2005م ، اإىل اأن جرمية اإ�سدار �سيك 
املخلة  اجلرائم  من  فهي  وبالتايل   ، ال�سائنة  اجلرائم  من  تعترب  مقابل  دون 
بال�سرف اأو االأمانة التي تنتهي بها خدمة املوظف طبقا لن�ض البند ) ح ( من 
، واأن احلكم بوقف تنفيذ العقوبة ال  املدنية  املادة ) 84 ( من قانون اخلدمة 
يحول دون اإنهاء خدمة املوظف ، ما مل ي�سدر قرار من املحكمة يق�سى باعتبار 
من  يغري  ال  واأنه   ، احلكم  على  املرتتبة  االآثار  جلميع  �سامال  التنفيذ  وقف 
ذلك املبداأ الذي اأقرته الهيئة العامة لتوحيد املبادئ باملحكمة العليا بالن�سبة 
لل�سيك ، بح�سبان اأن االلتزام بتطبيق هذا املبداأ ال يكون اإال من قبل املحاكم 
فيما ي�سدر عنها من اأحكام ، اأما احلكم الق�سائي النهائي ال�سادر يف هذا ال�ساأن 

فاإنه ال يجوز التعقيب عليه .

هاتان  اإليه  انتهت  فيما  النظر  اإعادة  تطلب  املوقرة  وزارتكم  اأن  بيد 
دون  �سيك  اإ�سدار  اأدين يف جرمية  الذي  املوظف  اإنهاء خدمة  ، من  الفتويان 
اإ�سدار �سيكات كاأداة �سمان للوفاء بدين م�ستحق  اأن ظاهرة  ، باعتبار  مقابل 
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 ، املواطنني  ال�سرائية بني  التعامالت  اأ�سحت عادية يف  اأجل معني  بعد  االأداء 
ومن ثم يغدو ترتيب اأثر اإنهاء خدمة املوظف املحكوم عليه يف جنحة اإ�سدار 
�سيك دون مقابل من ال�سعوبة مبكان ، ولذلك ترى وزارتكم املوقرة اأن يرتك 
تقدير مدى مالءمة اإنهاء خدمة املوظف الذي اأدين يف جرمية اإ�سدار �سيك 
املادة ) 218( من  اإىل جهة عمله يف �سوء مفهوم حكم  دون مقابل من عدمه 

الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية .

واإزاء ذلك ت�ستطلعون الراأي يف هذا املو�سوع .

ونفيد باأنه مما جتدر االإ�سارة اإليه ـ بادئ ذي بدء ـ اأنه من امل�ستقر عليه 
اأن طلب اإعادة النظر فيما انتهت اإليه وزارة ال�سوؤون القانونية ال يكون جائزا 
تكن  ا�ستبانت ومل  اأو  مغايرة جدت  وقائع  اإىل  م�ستندا  كان  اإذا  اإال  مقبوال  اأو 
تغري  اأن  عليها  لو عر�ست  �ساأنها  ويكون من   ، الراأي  اإبداء  عند  نظرها  حتت 
من الراأي الذي انتهت اإليه، والوا�سح من كتاب معاليكم اأنه لي�ض ثمة وقائع 
جديدة توجب عدول الوزارة عن اإفتائها ال�سابق ، كما اأن اأغلب ما ورد بالكتاب 
امل�سار اإليه ال يعترب حججا قانونية يجوز ا�ستنادا اإليها طلب اإعادة النظر واإمنا 
متثل وجهة نظر وزارة اخلدمة املدنية يف املو�سوع مثار طلب الراأي ، خا�سة 
واأن الن�سو�ض القانونية التي بني عليها االإفتاء ال�سابق مل يلحقها اأي تعديل 

يكون اأ�سا�سا الإفتاء جديد . 

وبناء على ذلك ، وبقطع النظر عن مدى �سالمة ما ورد بالكتاب امل�سار 
اإليه  انتهت  القانونية عما  ال�سوؤون  لي�ض هناك من موجب لعدول  فاإنه  اإليه، 
الفتويان امل�سار اإليهما ، من اإنهاء خدمة املوظف الذي اأدين يف جرمية اإ�سدار 
اأن هذه اجلرمية من اجلرائم ال�سائنة املن�سو�ض  ، باعتبار  �سيك دون مقابل 
عليها يف املادة ) 33 ( من قانون اجلزاء العماين ، وبالتايل فهي من اجلرائم 
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املخلة بال�سرف اأو االأمانة التي تنتهي بها خدمة املوظف طبقا لن�ض البند ) ح 
( من املادة ) 84 ( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

. 80 / 8

واإذ ا�ستبان ذلك ، وكانت اجلرمية التي اأدين ب�سببها املعرو�سة حالته ـ 
وهى جنحة اإ�سدار �سيكات دون مقابل ـ من اجلرائم املخلة بال�سرف اأو االأمانة ، 
ومن ثم فال منا�ض ، واحلال كذلك ، من اإنهاء خدمة املذكور من تاريخ احلكم 
بتوقيع العقوبة عليه اإعماال للمادتني ) 84 ( من قانون اخلدمة املدنية و) 218 

( من الالئحة التنفيذية لهذا القانون .

 وال يغري من ذلك اأن يكون احلكم قد �سدر مع وقف تنفيذ العقوبة ، 
ذلك اأنه من امل�ستقر عليه اأن وقف تنفيذ العقوبة يف االأحكام اجلنائية ال ي�سمل 
اإال العقوبة اجلنائية فقط ، ما مل ي�سدر قرار من املحكمة يق�سى باعتبار وقف 

التنفيذ �سامال جلميع االآثار املرتتبة على احلكم .

وال يقدح فيما تقدم ما ن�ست عليه املادة ) 218 ( من الالئحة التنفيذية 
لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 52 / 84 من اأنه » اإذا 
�سدر على موظف حكم بعقوبة يف جرمية ترى اجلهة التابع لها املوظف اأنها 
خملة بال�سرف اأو االأمانة تنتهي خدمة املوظف يف هذه احلالة بقرار من رئي�ض 
اأن مناط اإعمال  الوحدة اعتبارا من تاريخ احلكم عليه بالعقوبة » ، بح�سبان 
بها  التي �سدر  بتكييف طبيعة اجلرمية  التقديرية  ل�سلطتها  االإدارية  اجلهة 
اأو االأمانة من عدمه  النهائي من حيث كونها جرمية خملة بال�سرف  احلكم 
هو اأن تكون اجلرمية ال�سادر ب�ساأنها احلكم من اجلرائم التي مل ي�سملها ن�ض 
املادة ) 33 ( من قانون اجلزاء العماين ، وهو االأمر الغري متحقق يف احلالة 

املماثلة .
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املدنية  اخلدمة  قانون  من   ) و   /  140  ( املادة  اأن  البيان  عن  وغنى 
اجلديد ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 120 / 2004 ، والذي مل يدخل بعد 
احلكم  كان  اإذا  اأنه  قررت  ، حيث  الو�سع  هذا  تكفلت مبعاجلة   ، التنفيذ  حيز 
بعقوبة جناية اأو بعقوبة يف جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة الأول مرة اأو مع 
وقف تنفيذ العقوبة ، كان لرئي�ض الوحدة اإبقاء املوظف يف اخلدمة اإذا راأى من 
الوظيفة  مقت�سيات  مع  يتعار�ض  ال  ذلك  اأن  احلكم  واأ�سباب  الواقعة  ظروف 

وطبيعتها بعد العر�ض على جلنة �سوؤون املوظفني.

لذلك انتهى الراأي اإىل  اإنهاء خدمة املوظف املعرو�سة حالته، ما مل 
على  املرتتبة  االآثار  جلميع  ال�سامل  التنفيذ  بوقف  املحكمة  من  قرار  ي�سدر 

احلكم .

) فتوى و �ص ق رقم/ م و/2005/1043/1/21 بتاريخ 2005/7/25م (

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

الفتوى التا�سعة :

اأنه يف �سوء فتوى وزارة ال�سوؤون القانونية رقم ) و �ض ق / م و / 6  وتبدون 
اإ�سدار �سيك دون  / 1 / 470 /98 ( ال�سادرة يف 26 / 4 / 1998م فاإن جرمية 
مقابل تعترب من اجلرائم املخلة بال�سرف اأو االأمانة التي تنتهي معها خدمة 
لتوحيد  العامة  الهيئة  اأن  بيد   ، ال�سائنة  اجلرائم  من  اأنها  باعتبار  املوظف 
جترى  وفاء  اأداة  اأنه  ال�سيك  يف  االأ�سل  اأن  اإىل  انتهت  العليا  باملحكمة  املبادئ 
جمرى النقود ، وي�ستثنى من ذلك احلاالت التي يت�سح منها انتفاء �سوء النية 
باعتباره عن�سرا من عنا�سر جرمية اإ�سدار �سيك بدون مقابل املن�سو�ض عليه 
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يف املادتني )290 ( من قانون اجلزاء العماين و )565( من قانون التجارة اإذا 
ق�سد ال�ساحب وامل�ستفيد وقت حترير ال�سيك اأن يكون اأداة ائتمان .   

اإىل  ا�ستنادا  املذكور  خدمة  اإنهاء  جواز  مدى  حول  بالراأي  االإفادة  وتطلبون 
احلكم ال�سالف بيانه.

وردا على ذلك نفيد باأن اإفتاء وزارة ال�سوؤون القانونية قد ا�ستقر على اأن جنحة 
اإ�سدار �سيك دون مقابل من اجلرائم ال�سائنة املن�سو�ض عليها من املادة ) 33 
اأو  بال�سرف  املخلة  ، وبالتايل فهي من اجلرائم  العماين  ( من قانون اجلزاء 
االأمانة التي تنتهي بها خدمة املوظف طبقا لن�ض البند ) ح ( من املادة ) 84 ( 

من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 8 / 80 .

اأدين مبوجب حكم  قد  املعرو�سة حالته  املوظف  اأن  الثابت  وكان  ذلك  كان  ملا 
واأن هذه اجلرمية من   ، اإ�سدار �سيك بدون ر�سيد  ق�سائي نهائي يف جرمية 
اجلرائم املخلة بال�سرف اأو االأمانة ، ومن ثم فال منا�ض ، واحلال كذلك ، من 
اإنهاء خدمة املذكور من تاريخ احلكم بتوقيع العقوبة عليه اإعماال للمادتني ) 
84 ( من قانون اخلدمة املدنية و ) 218 ( من الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

لتوحيد  العامة  الهيئة  اأقرته  والذي  الذكر  �سالف  املبداأ  تقدم  مما  ينال  وال 
املبادئ باملحكمة العليا بالن�سبة لل�سيك ، بح�سبان اأن االلتزام بتطبيق هذا املبداأ 
ال يكون اإال من قبل املحاكم فيما ي�سدر عنها من اأحكام ، اأما احلكم الق�سائي 

النهائي ال�سادر يف هذا ال�ساأن فاإنه ال يجوز التعقيب عليه . 

وال يغري من ذلك قيام املذكور ب�سداد قيمة ال�سيك للمدعية باحلق املدين على 
اإليه من وقف تنفيذ العقوبة عند �سداد هذه  �سوء ما ق�سى به احلكم امل�سار 
اإذ اأن وقف تنفيذ العقوبة يف االأحكام اجلنائية ال ي�سمل اإال العقوبة  القيمة ، 
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�سواء  االأخرى  االآثار  اإىل  يتعداها  فال  احلكم  على  املرتتبة  اجلنائية  واالآثار 
كانت هذه االآثار من روابط القانون اخلا�ض اأو القانون العام ، اأي �سواء كانت 
مدنية اأو اإدارية ، ما مل ي�سدر قرار من املحكمة يق�سى باعتبار وقف التنفيذ 

�سامال جلميع االآثار املرتتبة على احلكم .

) فتوى رقم ) و �ص ق / م و / 54 / 1 / 342 / 2005م ( بتاريخ 9 / 3 / 
2005م (

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

الفتوى العا�سرة :

ورداً على ذلك نفيد باأنه ف�سال عن اأن امل�ستقر عليه اأن القانون اجلديد مبا له 
من اأثر مبا�سر تبداأ واليته من يوم نفاذه لي�ض فقط على ما �سوف ين�ساأ من 
اأو�ساع قانونية يف ظله ولكن كذلك على االآثار امل�ستقبلية التي ترتتب ابتداء 
من تاريخ نفاذ القانون اجلديد بالن�سبة لو�سع قانوين تّكون قبل هذا التاريخ 
ـ فف�سال عن ذلك ـ فاإن امل�ستقر عليه اأي�سا اأن القانون الواجب التطبيق ب�ساأن 
ثم  �سلطاتها يف ظله ومن  االإدارة  الذي متار�ض  القانون  االإداري هو  ال�سلوك 
قرارات يف ظل  ت�سدره من  قد  فيما  �سندها  ـ  دون غريه  ـ  القانون  هذا  يكون 

�سريان اأحكامه .

باملر�ســوم  ال�سـادر  املدنية  اخلـدمة  قانـون  من   )140( املـادة  فاإن   ، وعليــه 
ال�سلطاين رقم

 ) 2004/120 ( تنــ�ض على اأن » تنتهي خدمة املوظــف الأحد االأ�ســــــباب االآتية :   
........................
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اأو  بال�سرف  خملة  جرمية  يف  بعقوبة  اأو  جناية  بعقوبة  نهائياً  احلكم  و- 
االأمانة.

لرئي�ض  كان  العقوبة  تنفيذ  وقف  مع  اأو  مرة  الأول  احلكم  كان  اإذا  ذلك  ومع 
اإذا راأى من ظروف الواقعة واأ�سباب احلكم  اإبقاء املوظف يف اخلدمة  الوحدة 
اأن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�سيات الوظيفة وطبيعتها بعد العر�ض على جلنة 

�سوؤون املوظفني .

»....................................

اأنه :«مع عدم االإخالل بحكم  القانون على  املادة ) 149 ( من ذات  كما تن�ض 
الفقرة الثانية من البند )و( من املادة )140( اإذا �سدر على موظف حكم نهائي 
بعقوبة جناية اأو بعقوبة يف جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة اعتربت خدمته 

منتهية من تاريخ �سدور احلكم عليه ابتدائياً بالعقوبة ».

العالقة  عرى  ف�سم  اأ�سباب  بني  من  اأن  ال�سابقني  الن�سني  من  وامل�ستفاد 
بعقوبة  نهائيا  عليه  ، احلكم  بها  يعمل  التي  والوحدة  املوظف  الوظيفية بني 
رئي�ض  يقرر  مل  ما   ، االأمانة  اأو  بال�سرف  خملة  جرمية  يف  بعقوبة  اأو  جناية 
الوحدة -  بعد العر�ض على جلنة �سوؤون املوظفني -  اإبقاء املوظف يف اخلدمة 
ظروف  من  وتبني  العقوبة  تنفيذ  وقف  مع  اأو   ، مرة  الأول  احلكم  كان  متى 
الواقعة واأ�سباب احلكم اأن بقاءه ال يتعار�ض مع مقت�سيات الوظيفة وطبيعتها 
اإنهاء خدمة املوظف لتعار�ض بقائه يف اخلدمة مع  ، فاإذا قرر رئي�ض الوحدة 
مقت�سيات الوظيفة وطبيعتها اعتربت خدمته منتهية من تاريخ �سدور احلكم 

االبتدائي .

، واأنه ال يجوز التفوي�ض يف  اإال بن�ض  اأنه ال تفوي�ض  اإن امل�ستقر عليه  وحيث 
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اتخاذ  اأو  القرار  باإ�سدار  قانونا  املخت�سة  ال�سلطة  فاإن  ثم  ومن   ، التفوي�ض 
فاإن  اأخرى  �سلطة  اإىل  اخت�سا�ساتها  بع�ض  التخلي عن  اأرادت  ما  اإذا  االإجراء 
ذلك ال يجوز اإال اإذا كان القانون ي�سمح بذلك ، واإذا �سدر التفوي�ض اإىل �سلطة 
معينة وجب عليها ممار�سته بحيث يقع باطال التفوي�ض ال�سادر منها يف ذات 

االخت�سا�ض اإىل �سلطة اأخرى .  

الالئحة  من   )218( املادة  حلكم  وفقا  اأي�ساً  عليه  امل�ستقر  اإن  حيث  ومن 
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/52 اأنه 
اأو االأمانة  جلهة االإدارة �سلطة تقديرية يف اعتبار جرمية ما خملة بال�سرف 
اإذا قدرت  اإليه  امل�سار  العماين  قانون اجلزاء  ( من   33 املادة)  ترد يف  واإن مل  ـ 
توافر اعتبارات ذلك من ظروف ومالب�سات الواقعة ونوع اجلرمية واالأفعال 
املكونة لها ومدى ك�سفها عن التاأثر بال�سهوات والنزوات و�سوء ال�سرية واحلد 
الذي ينعك�ض اإليه اأثرها على العمل ، وغني عن البيان اأن من ينحدر م�ستواه 
االأخالقي ال يكون اأهال لتويل املنا�سب العامة التي تقت�سي فيمن يتوالها اأن 

يكون متحليا بخ�سال االأمانة والنزاهة وال�سرف وا�ستقامة اخللق  .

وملا كان ذلك وكان الثابت -  من االأوراق -  اأن املعرو�سة حالته قد حكم عليه يف 
جرمية تعاطي مواد خمدرة وذلك مبوجب احلكم ال�سادر من املحكمة اجلزائية 
بال�سيب بتاريخ 2001/1/29 و�سريورته نهائيا بتاريخ 2001/11/4م ، كما حكم 
عليه يف تهمتي ال�سكر البني يف حمل عام وقيامه بالظهور يف حمل عام ب�سورة 
خمالفة للح�سمة مبوجب احلكم االبتدائي بال�سيب بتاريخ 2005/10/3 ، فمن 
ثم يكون ال�سبب املوجب لتدخل الوحدة واإعمال �سلطتها قد حتقق وجودا بعد 
اأن تلج �سبيل الت�سرف قانونا جتاه  �سدور احلكم باالإدانة وبالتايل يحق لها 

ذلك .
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اأن رئي�ض الوحدة فو�ض  اأي�سا من االأوراق املرفقة  ولئنكان ذلك وكان الثابت 
وكيل الوزارة لالإ�سكان بتاريخ 28 يونيو 2006 مبوجب القرار رقم 2006/91 يف 
ممار�سة بع�ض اخت�سا�ساته اجلائز التفوي�ض فيها قانونا اأثناء قيامه باإجازة 
اعتيادية ، ولي�ض من بينها اإ�سدار قرارات اإنهاء اخلدمة ، وقد تاأ�سر من الوكيل 
على املذكرة التي عر�ست عليه بحالة املذكور باتخاذ االإجراءات ، وبناء عليه قام 
املخت�سون بوقف �سرف راتب املعرو�سة حالته ، كما اأ�سدر م�ساعد املدير العام 
لل�سوؤون االإدارية واملالية لل�سوؤون املالية بالوزارة القرار رقم 2006/18 باإنهاء 
خدمته بح�سبانه من االإجراءات التنفيذية التي تاأ�سر بها من وكيل الوزارة ، 
ومن ثم فاإنه  عمال بن�ض املادة )16( من قانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليه التي 
اأناطت برئي�ض الوحدة �سلطة تعيني العاملني بها واأجازت التفوي�ض يف ممار�سة 
هذا االخت�سا�ض يف حالة ال�سرورة فقط ، وطبقا لقاعدة توازي االأ�سكال فاإن 
�سلطة التعيني هي ذاتها �سلطة اإنهاء اخلدمة ، مبا موؤداه اأن املنوط به اإنهاء 
خدمة املعرو�سة حالته هو رئي�ض الوحدة وال يجوز له التفوي�ض يف ممار�سة 
ـ  بيانه  �سلف  ملا  وفقا  ـ  فاإنه  وعليه   ، ال�سرورة  حالة  يف  اإال  االخت�سا�ض  هذا 
القيام  اأن  كما  التفوي�ض  ت�ستدعي  �سرورة  حالة  وجود  من  االأوراق  خلت  واإذ 
بالتفوي�ض  ت�سمح  اأو م�ستعجلة  ب�سرورة ملحة  االعتيادية ال ينطق  باالإجازة 
يف هذا االخت�سا�ض ، يكون القرار امل�سار اإليه قد �سدر باملخالفة ل�سحيح حكم 
القانون االأمر الذي يتعني معه على اجلهة االإدارية ت�سويبه مبا يتفق و�سحيح 

حكم القانون .

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم م�سروعية القرار رقم )2006/18( باإنهاء خدمة 
املواطن...........  وفقا للمبني باالأ�سباب ، دون االإخالل بحق اجلهة االإدارية 

يف ممار�سة �سلطاتها على الوجه ال�سحيح قانونا  .
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)فتوى و�ص ق رقم /م و/2007/1597/1/8 بتاريخ 2007/12/11م (

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

فتاوى الملحق رقم )1(

الفتوى الأوىل :

يرجى االإحاطة باأن البند )12( من امللحق رقم )1( املرفق بالالئحة 
 84/52 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادرة  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية 
يق�سى با�ستحقاق املوظف غري العماين املتعاقد معه من اخلارج اأو املعار املعني 
على فئة اأو درجة من فئات اأو درجات اجلدولني امللحقني بقانون اخلدمة املدنية 
لتذاكر �سفر له ولزوجته ولثالثة من اأوالده حتى �سن احلادية والع�سرين فى 
ال�سفر جوا ع�سرين كيلو  اأنه ي�ستحق فى حالة  ، كما  بالبند  الواردة  االأحوال 
جراما من العف�ض الزائد له وع�سرة كيلو جرامات لزوجته وخم�سة لكل ولد ، 

وذلك عند بدء اخلدمة وانتهائها .

ويتبني من البند املتقدم اأن حق املوظف غري العماين لتذاكر ال�سفر 
له ولزوجته ولثالثة من اأوالده الذين مل يبلغوا من العمر الواحد والع�سرين 
املبينة  احلدود  وفى   - العف�ض  من  الزائد  للوزن  اال�ستحقاق  مناط  هو  �سنة 
الزائد  الوزن  فى  ، فريتبط احلق  ونهاية اخلدمة  بداية  وذلك عن   - بالبند 
نهاية  ال�سفر عند  لتذاكر  با�ستحقاقهم  املذكورين  االأ�سرة  الأفراد  العف�ض  من 
الأحدهم  يتوافر  مل  فاإذا   - ا�ستخدامها  تاريخ  عن  النظر  ب�سرف   - اخلدمة 
الزائد  الوزن  انتفى تبعا لذلك احلق فى  ال�سروط الالزمة لهذا اال�ستحقاق 
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من العف�ض بالن�سبة له .

وبناء علية فاإنه اإذا ما رجع ولد املوظف غري العماين اإىل وطنه وبلغ 
�سن احلادية والع�سرين فاإنه ال ي�ستحق تذكرة �سفر له وتبعا لذلك فاإنه بالتايل 

ال ي�ستحق املوظف غري العماين الوزن الزائد من العف�ض لهذا الولد .

) فتوى �ص ق رقم /ت/90/1306/10/22 في 1990/12/8 م 

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

الفتوى الثانية :

االإفادة  طلب  �ساأن  فى   ..... بتاريخ   ...... رقم  الكتاب  اإىل  فباالإ�سارة 
فى  بالبقاء  العمانى  غري  املوظف  اأ�سرة  اأفراد  الأحد  ال�سماح  اأثر  عن  بالراأي 
التعوي�ض  اأو  ال�سفر  ا�ستحقاق تذاكر  املوظف فى  انتهاء خدمة  بعد  ال�سلطنة 
لعقد   1 رقم  امللحق  من   12 رقم  البند  ن�ض  �سوء  فى  وذلك   ، عنها  النقدي 

ا�ستخدام املوظفني غري العمانيني املعدل بالقرار رقم 95/7 . 

وحا�سل عنا�سر املو�سوع ح�سبما يبني من االأوراق - اأن امل�ست�سار الفني 
الذى كان يعمل بوزارة التجارة وال�سناعة وا�ستقال من عمله ، وتقدم بطلب 
�سرف التعوي�ض النقدي عن تذاكر ال�سفر له والأ�سرته عن املغادرة النهائية ، 
ومت بالفعل �سرف التعوي�ض له والأحد اأبنائه بعد التاأكد من اإلغاء تاأ�سريتهما 
باملطار ومغادرتهما ال�سلطنة ، واأرجاأت الوزارة �سرف التعوي�ض لزوجته وابنه 
املوظف  طلب  حيث  بال�سلطنة  اخلا�سة  الكليات  باإحدى  يدر�ض  الأنه  الثاين 
اإليه االإبقاء على تاأ�سريتهما حتى نهاية �سهرمايو2002م وتطلب وزارة  امل�سار 
للزوجة واالبن  املقرر  التعوي�ض  الراأي حول جواز �سرف  وال�سناعة  التجارة 
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على الرغم من اأنهما ما زاال حتت كفالتها . 

اأن وزارة اخلدمة املدنية كانت اأ�سدرت التعميم رقم 95/25   وتبدون 
املنتهية  الوافد  املوظف  » يتوجب على  اأن  البند 1 منه على  الذى يق�سى فى 
االإقامة  واإلغاء  مبا�سرة  ال�سلطنة  مغادرة  م�ستحقاته  ا�ستالم  بعد  خدماته 
املمنوحة له، ويجوز لرئي�ض الوحدة ال�سماح له بالبقاء فى ال�سلطنة اإذا كانت 
تكون  اأن  �سريطة  الوحدة  رئي�ض  يقدرها  ذلك  ت�ستدعى  قاهرة  ظروف  هناك 
االإقامة �سارية املفعول وحتتفظ الوحدة احلكومية بجواز �سفره حلني مغادرته 

البالد » .

التنفيذية  لالئحة   «  1 رقم«  امللحق  من   »12« رقم  البند  باأن  ونفيد   
لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطانى رقم 84/52 » عقد ا�ستخدام 
املعينني على  املعارين  اأو  اخلارج  املتعاقد معهم من  العمانيني  املوظفني غري 
بقرار  معدال   « املدنية  اخلدمة  بقانون  امللحقني  اجلدولني  درجات  اأو  فئات 
رئي�ض جمل�ض اخلدمة املدنية رقم 95/7 ين�ض على اأن » اأوال : ي�ستحق الطرف 
اأوالده حتى  ال�سياحية له ولزوجته ولثالثة من  الثاين تذاكر �سفر بالدرجة 

�سن احلادية والع�سرين فى احلالتني االآتيتني : 

من مقر العمل بال�سلطنة اإىل ..... عند انتهاء اخلدمة الأى �سبب من 
االأ�سباب ب�سرط مغادرة ال�سلطنة مبا�سرة . 

تعوي�ض  على  احل�سول  االأخرية  احلالة  فى  الثاين  للطرف  ويحق 
اإذا  التذاكر  قيمة  من  بدال  ال�سفر  تذاكر  قيمه  من   %  75 بن�سبة  يقدر  نقدي 

رغب فى ذلك » .

 ويبني من هذا الن�ض اأن مناط ا�ستحقاق املوظف غري العمانى وزوجته 
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وثالثة من اأوالده حتى �سن احلادية والع�سرين لتذاكر ال�سفر املن�سو�ض عليها 
فى« اأوال /ب » من البند املذكور اأو تعوي�ض نقدي يعادل 75 % من قيمتها- اإذا 
رغب املوظف فى ذلك - هو انتهاء خدمة املوظف الأى �سبب من االأ�سباب مقرونا 
ال�سلطنة فعال فى  اإىل مغادرة  اإليهم  امل�سار  اإرادته وزوجته واأوالده  بان�سراف 
اأقرب اأجل ي�سمح بذلك ، واإن تراخى هذا االأجل طاملا كان هذا الرتاخي ل�سرورة 
الأ�سباب  املعنية  الوحدة  من  ترخي�ض  اأو  ال�سفر  دون  حال  كمر�ض  تقت�سيه،  
تقدرها اإعماال للتعميم رقم 95/25 اآنف الذكر،اإذ بتوافر هذه االإرادة يتحقق 
املق�سود حقيقة ب�سرط مغادرة ال�سلطنة مبا�سرة،والذي ال يتاأتى قانونا ق�سر 
مدلوله على وجوب انتفاء الفا�سل الزمني بني واقعة انتهاء خدمة املوظف غري 
العمانى وواقعة مغادرته ال�سلطنة بالنظر اإىل اأن هذا الفا�سل قد يقع ل�سرورة 
تقت�سيه كما �سبق القول،االأمر الذى يع�سده التعميم رقم 95/25 امل�سار اإليه 
 ، اأجازه - متى توافرت االأ�سباب  من تراخى املغادرة رغم انتهاء اخلدمة  مبا 
ف�سال عما فى ذلك من تعليق ال�ستحقاق تذاكر املغادرة اأو التعوي�ض النقدي 
عنها  اإذا رغب املوظف فى ذلك - على واقعة تكون فى االأ�سل الحقة النتهاء 
املعنية،وما  التعاقدية باجلهة  وانف�سال عالقته  العمانى  املوظف غري  خدمة 
يرتبط بهذا االنتهاء من ت�سوية جميع م�ستحقاته التعاقدية واأدائها اإليه،وال 

ريب اأن من بينها تذاكر املغادرة اأو التعوي�ض النقدي عنها.

الرتخي�ض  حالة  فى  قانونا  جائزا  يكون  ال  فاإنه  تقدم  ما  كان  وملا 
للموظف اأو اأحد اأفراد اأ�سرته بالبقاء فى ال�سلطنة اإىل اأجل معني بعد انتهاء 
اخلدمة ، اإعماال للتعميم رقم 95/25 امل�سار اإليه ، اإرجاء �سرف تذاكر املغادرة 

اأو التعوي�ض النقدي عنها .

�سرف  املعرو�سة  احلالة  فى  يقت�سى  اأنه  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
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فى  بالبقاء  واالبن  للزوجة  رخ�ض  طاملا  املغادرة  لتذاكر  النقدي  التعوي�ض 
ال�سلطنة طبقا للتعميم رقم 95/25 . 

فتوى و�ص ق رقم/ م و / 21 / 1456 /2001 م فى 3 /2001/11 م  

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

الفتوى الثالثة :

فباالإ�سارة اإىل الكتاب رقم ..... بتاريخ ..... ب�ساأن طلب الراأي القانوين 
عليها  احلا�سل  االعتيادية  االإجازة  مدة  ن�سف  ات�سال  ا�سرتاط  مدى  حول 

املوظف املعار ل�سرف التعوي�ض النقدي له عن تذاكر ال�سفر .

وتخل�ض وقائع املو�سوع ـ ح�سبما يبني من الكتاب امل�سار اإليه ـ فى اأن 
اأحد املعارين بوزارتكم املوقرة معني على منوذج العقد رقم )1( امللحق بالالئحة 
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية وح�سل على اإجازات متقطعة جتاوزت ن�سف 
، ويطلب  التعاقدية احلالية  ال�سنة  له عن  امل�ستحقة  االعتيادية  االإجازة  مدة 

�سرف التعوي�ض النقدي له مبقدار 75 % من قيمة تذاكر ال�سفر .

 وقد اأفادت وزارة اخلدمة املدنية فى هذا ال�ساأن ب�سرورة ات�سال ن�سف 
�سرط  اأن  اإىل  ا�ستنادا  بطلبه  املعار  املوظف  يتم�سك  حني  فى   ، االإجازة  مدة 

ات�سال املدة مل يرد بن�ض البند )12( من العقد امل�سار اإليه ، 

واإزاء ذلك تطلبون الراأي .

الالئحة  من   )  1  ( رقم  امللحق  من   )  12  ( رقم  البند  باأن  ونفيد   
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 52 / 84 
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» عقد ا�ستخدام املوظفني غري العمانيني املتعاقد معهم من اخلارج اأو املعارين 
املعينني على فئات اأو درجات اجلدولني امللحقني بقانون اخلدمة املدنية » ين�ض 
على اأن » ........ ثانيا ـ وي�ستحق الطرف الثاين تعوي�سا نقديا يقدر بن�سبة 75 
% من قيمة تذاكر ال�سفر بالدرجة ال�سياحية له ولزوجته ولثالثة من اأوالده 
وبالعك�ض   ...... اإىل  بال�سلطنة  العمل  والع�سرين من مقر  �سن احلادية  حتى 
وملرة واحدة خالل ال�سنة التعاقدية ومبراعاة عدم �سرف هذا التعوي�ض اأكرث 

من مرة خالل ال�سنة املالية . 

االعتيادية  باالإجازة  قيامه  النقدي  للتعوي�ض  املوظف  ال�ستحقاق  وي�سرتط 
وملدة ال تقل عن ن�سف ما ي�ستحقه �سنويا من هذه االإجازة » .

اأن مناط ا�ستحقاق التعوي�ض  والوا�سح من �سريح عبارة هذا الن�ض 
املذكور هو قيام املوظف باإجازة اعتيادية ال تقل مدتها عن ن�سف مدة االإجازة 
امل�ستحقة له �سنويا ، وقد ورد الن�ض عاما ومطلقا وبالتايل فاإن القول ب�سرورة 
خمالفة  فيه  املذكور  النقدي  التعوي�ض  ال�ستحقاق  االإجازة  هذه  مدة  ات�سال 
مل  ما  عمومه  على  يجرى  العام  باأن  تق�سى  التي  العامة  االأ�سولية  للقاعدة 
يوجد ما يخ�س�سه واملطلق يجرى على اإطالقه ما مل يوجد ما يقيده ، كما اأن 

فيه خروج على قواعد التف�سري التي تاأبى االجتهاد مع �سراحة الن�ض . 

ومتى ا�ستبان ذلك فال وجه حلرمان املوظف امل�ستطلع ب�ساأنه الراأي ـ 
والذي ح�سل على اإجازات اعتيادية خالل فرتات متقطعة ال يقل جمموعها 
عن ن�سف االإجازة االعتيادية امل�ستحقة له �سنويا خالل ال�سنة التعاقدية ـ من 

التعوي�ض النقدي وفقا لن�ض البند ) 12 ( امل�سار اإليه .

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم ا�سرتاط ات�سال مدة االإجازة االعتيادية 
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احلا�سل عليها املوظف املعار ل�سرف التعوي�ض النقدي امل�ستحق له عن تذاكر 
ال�سفر .

فتوى و �ص ق رقم / م و/2003/1314/1/47م بتاريخ 2003/10/14م  

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

الفتوى الرابعة :

 ....... املوافق   ...... املوؤرخ   ...... رقم  معاليكم  كتاب  اإىل  فباالإ�سارة 
ب�ساأن طلب االإفادة بالراأي القانوين حول مدى اأحقية املوظف / ......  بوزارة 
....... بوظيفة مراقب مايل بالدرجة الرابعة ، يف احل�سول على تذاكر �سفر 

ال�ستقدام اأفراد اأ�سرته املتواجدين بال�سلطنة .

وتتلخ�ض وقائع املو�سوع - ح�سبما يبني من االأوراق -  يف اأن املعرو�سة 
مبوجب  الرابعة  بالدرجة  مايل  مراقب  بوظيفة   ....... بوزارة  يعمل  حالته 
عقد اخلدمة املربم معه بتاريخ ........ ، واأنه مت تعديل عقد ا�ستخدامه من ) 
اأعزب ( اإىل )عائلي( اعتبارا من ........ مبوجب القرار االإداري رقم )........( 
ل�سنة ...... والذي ن�ض على اأحقيته يف مزايا العقد العائلي من حيث ال�سكن 
وتذاكر ال�سفر / التعوي�ض النقدي عنها له ولزوجته ولثالثة من اأوالده حتى 

�سن احلادية والع�سرين .

وتذكرون باأن املعرو�سة حالته تقدم بتاريخ .........  بطلب اإىل وزارة 
اإقامته  اأ�سرته من مقر  اأول مرة الأفراد  ........  للح�سول على تذاكر قدوم  
اإىل  اأ�سرته  اأفراد  فعال  ا�ستقدم  قد  واأنه    ، ال�سلطنة   اإىل  بالقاهرة  الدائمة 
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االمتيازات  على  وح�سوله   ، عقده  تعديل  قبل  اخلا�سة  نفقته  على  ال�سلطنة 
العائلية . 

واإزاء اختالف وجهات النظر حيال هذا املو�سوع فاإنكم تطلبون االإفادة 
بالراأي القانوين :

وردا على ذلك نفيد باأن البند رقم )12( من امللحق رقم )1( لالئحة 
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 52 / 84 » 
عقد ا�ستخدام املوظفني غري العمانيني املتعاقد معهم من اخلارج اأو املعارين 
 « املدنية  اخلدمة  بقانون  امللحقني  اجلدولني  درجات  اأو  فئات  على  املعينني 
ين�ض  على اأن » اأواًل: ي�ستحق الطرف الثاين تذاكر �سفر بالدرجة ال�سياحية 
احلالتني  يف  والع�سرين  احلادية  �سن  حتى  اأوالده  من  ولثالثة  ولزوجته  له 

االآتيتني :

اأ (  من ..... اإىل مقر العمل بال�سلطنة عند بدء اخلدمة .

ب(  من مقر العمل بال�سلطنة اإىل ....... عند انتهاء اخلدمة الأي �سبب من 
االأ�سباب ب�سرط مغادرة ال�سلطنة مبا�سرة .............« 

ومفاد الن�ض املتقدم هو ا�ستحقاق املوظف غري العماين  تذاكر �سفر 
له ولزوجته ولثالثة من اأوالده حتى �سن احلادية والع�سرين ال�ستقدامهم من 
خارج ال�سلطنة اإىل ال�سلطنة عند بدء اخلدمة ، ومن ثم فاإن مناط ا�ستحقاق 
هذا النوع من التذاكر هو حتقق  واقعة  اال�ستقدام اإىل ال�سلطنة فعال ، فاإذا 
ما ثبت وجودهم بال�سلطنة قبل بدء اخلدمة بالعقد العائلي فيكون بذلك قد 

انتفى مناط ا�ستحقاق تذاكر اال�ستقدام .
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واإذ ا�ستبان ذلك ، وكان الثابت اأن املعرو�سة حالته قد مت تعديل عقد 
ا�ستخدامه من اأعزب اإىل عائلي اعتبارا من ........... مبوجب القرار االإداري 
رقم ........... ، و اأنه �سبق واأن ا�ستقدم اأفراد اأ�سرته اإىل  ال�سلطنة على  نفقته 
اخلا�سة قبل تعديل عقده ، فاإنه ال يتاأتى قانونا منحه تذاكر �سفر ال�ستقدام 
لعدم  والع�سرين نظرا  الثالثة دون احلادية  واأوالده  اأ�سرته من زوجة  اأفراد  
حتقق مناط ا�ستحقاق التذاكر وهو واقعة اال�ستقدام اإىل ال�سلطنة فعال طبقا 

للتف�سيل ال�سابق ذكره .

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم اأحقية املعرو�سة حالته يف احل�سول على 
تذاكر �سفر ال�ستقدام اأفراد اأ�سرته املتواجدين بال�سلطنة .

فتوى و �ص ق رقم /م و/2008/1950/1/7بتاريخ 2008/12/15م  

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

فتاوى الملحق رقم )1( البند رقم )10(
باالإ�سارة اإىل الكتاب رقم ب�ساأن طلب االإفادة بالراأي فى تطبيق البند 10 من 

امللحق رقم 1 املرفق بالالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية .

اإعمال البند املذكور فى  اأن اخلالف فى الراأي قد ثار عند  وتذكرون 
�سنة وذلك من حيث مدى  املتعاقدين على 12  زيادة مدة خدمة بع�ض  حالة 
ما  ح�ساب  وكيفية  �سنة  راتب  يجاوز  مبا  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  �سرف  جواز 
يقابل االأيام التي يتم خ�سم راتبها والتى متنح كاإجازة بدون راتب عند ح�ساب 

مكافاأة نهاية اخلدمة .
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الثاين  الطرف  ي�ستحق  باأن  يق�سى  اإليه  امل�سار   10 البند  اأن  ونفيد 
)املتعاقد( عند انتهاء خدمته مكافاأة نهاية خدمة مقدراها راتب �سهر عن كل 
�سنة بحيث ال يزيد جمموعها على راتب �سنة وحت�سب على اأ�سا�ض اآخر راتب 
التي يتم خ�سم راتبها واالأيام  االأيام  اأ�سا�سي تقا�ساه ويخ�سم منها ما يقابل 

التي متنح له كاإجازة بدون راتب .

واإذا كان مفاد هذا البند اأن مكافاأة نهاية اخلدمة التي ت�سرف للموظف 
تزيد  مدة  اأية  دخول  عدم  موؤداه  مبا  �سنة  راتب  على  تزيد  اأال  يجب  املتعاقد 
على اثنتي ع�سرة �سنة من مدة خدمة املتعاقد فى ح�ساب مكافاأة نهاية خدمته 
فى  املنعقدة   89/27 رقم  بجل�سته  قرارا  اأ�سدر  املوقر  الوزراء  جمل�ض  اأن  اإال 
1989/10/17 وامل�سدق عليه باجلل�سة رقم 89/28 فى 1989/10/24 ويق�سى 
الوزارات  طلبات  فى  البت  اأمر  املدنية  اخلدمة  جمل�ض  بتخويل  القرار  هذا 
على  املوافقة  ب�ساأن  املدنية  اخلدمة  لقانون  اخلا�سعة  احلكومية  واجلهات 
�سرف مكافاأة نهاية اخلدمة لبع�ض موظفيها من غري العمانيني ممن انتهت 
االأق�سى  ا�ستثناء من احلد  بالكامل وذلك  خدماتهم لديها عن فرتة عملهم 
الوارد باملالحق 1 ، 2 ، 3 املرفقة بالالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية .

اإليها بحيث اأ�سبح  واإذ ينطوي هذا القرار على تعديل املالحق امل�سار 
من اجلائز اأن حت�سب مكافاأة نهاية خدمة املوظف املتعاقد من غري العمانيني 
عن كامل مدة خدمته حتى لو جتاوزت تلك املدة اثنتي ع�سرة �سنة ، وبالتاىل 

كان من اجلائز اأن تزيد قيمة تلك املكافاأة على راتب �سنة .

فى  البت  فى  املوقر  املدنية  اخلدمة  جمل�ض  املذكور  القرار  خول  واإذ 
الطلبات املتعلقة بهذا ال�ساأن ، فانه يكون �سحيحا ما ي�سدره هذا املجل�ض من 
فيها  تزيد  اأية فرتة  نهاية اخلدمة عن  باملوافقة على ح�ساب مكافاأة  قرارات 
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مدة اخلدمة على اثنتي ع�سر �سنة ا�ستنادا اإىل ال�سلطة التي خولها اإليه جمل�ض 
الوزراء على ما �سلف بيانه ولي�ض على اأ�سا�ض ما �ساقته وزارة اخلدمة املدنية 

من مربرات فى هذا ال�ساأن.

التي يتم خ�سم راتبها  االأيام  اأما فيما يتعلق بكيفية خ�سم ما يقابل 
واالأيام التي متنح كاإجازة بدون راتب عند ح�ساب مكافاأة نهاية اخلدمة ، فاإنه 
ملا كان الوا�سح من �سياق البند 10 من امللحق رقم 1 املرفق بالالئحة التنفيذية 
لقانون اخلدمة املدنية اأنه يتناول اأحكام مكافاأة نهاية خدمة املوظف املتعاقد 
اأ�سا�سه تلك  من حيث مقدارها وحدها االأق�سى ، والراتب الذى حت�سب على 
املكافاأة ، وحاالت اخل�سم منها وعدم ا�ستحقاقها ، وفى �سوء ذلك يكون تف�سري 
التي  واالأيام  راتبها  خ�سم  يتم  التي  االأيام  يقابل  ما  منها  ويخ�سم   (( عبارة 
متنح له كاإجازة بدون راتب (( اإذ اأن املعنى املتبادر من هذه العبارة هي اخل�سم 
اأنه ف�سال عما  اإذ   ، من املكافاأة ولي�ض خ�سم االأيام املذكورة من مدة اخلدمة 
�سلف بيانه فاإن ال�سمري الوارد فى عبارة )) ويخ�سم منها (( يعود اإىل املكافاأة 

ولي�ض اإىل مدة اخلدمة. 

وترتيبا على ما تقدم فاإن التطبيق ال�سليم للعبارة امل�سار اإليها يكون 
املكافاأة  هذه  قيمة  من  يخ�سم  ثم   ، كاملة  اخلدمة  مدة  عن  املكافاأة  بح�ساب 
حم�سوبة على هذا االأ�سا�ض مقابل املكافاأة التي كانت ت�ستحق عن االأيام التي 

خ�سم راتبها واأيام االإجازات بدون راتب .

 ) فتوى رقم �ص ق /ت/93/735/7/22 فى 1993/6/29 م (

---------------------
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فتاوى الملحق رقم )1( البند رقم )12(

يرجى االإحاطة باأن البند )12( من امللحق رقم )1( املرفق بالالئحة 
 84/52 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادرة  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية 
يق�سى با�ستحقاق املوظف غري العماين املتعاقد معه من اخلارج اأو املعار املعني 
على فئة اأو درجة من فئات اأو درجات اجلدولني امللحقني بقانون اخلدمة املدنية 
لتذاكر �سفر له ولزوجته ولثالثة من اأوالده حتى �سن احلادية والع�سرين فى 
ال�سفر جوا ع�سرين كيلو  اأنه ي�ستحق فى حالة  ، كما  بالبند  الواردة  االأحوال 
جراما من العف�ض الزائد له وع�سرة كيلو جرامات لزوجته وخم�سة لكل ولد ، 

وذلك عند بدء اخلدمة وانتهائها .

ويتبني من البند املتقدم اأن حق املوظف غري العماين لتذاكر ال�سفر 
له ولزوجته ولثالثة من اأوالده الذين مل يبلغوا من العمر الواحد والع�سرين 
املبنية  احلدود  وفى   - العف�ض  من  الزائد  للوزن  اال�ستحقاق  مناط  هو  �سنة 
الزائد  الوزن  فى  ، فريتبط احلق  ونهاية اخلدمة  بداية  وذلك عن   - بالبند 
نهاية  ال�سفر عند  لتذاكر  با�ستحقاقهم  املذكورين  االأ�سرة  الأفراد  العف�ض  من 
الأحدهم  يتوافر  مل  فاإذا   - ا�ستخدامها  تاريخ  عن  النظر  ب�سرف   - اخلدمة 
الزائد  الوزن  انتفى تبعا لذلك احلق فى  ال�سروط الالزمة لهذا اال�ستحقاق 

من العف�ض بالن�سبة له .

وبناء عليه فاإنه اإذا ما رجع ولد املوظف غري العماين اإىل وطنه وبلغ 
�سن احلادية والع�سرين فاإنه ال ي�ستحق تذكرة �سفر له وتبعا لذلك فاإنه بالتايل 

ال ي�ستحق املوظف غري العماين الوزن الزائد من العف�ض لهذا الولد .

) فتوى �ص ق رقم /ت/90/1306/10/22 في 1990/12/8 م  
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---------------------

فتاوى الملحق رقم )3(

لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )3( رقم  امللحق  من   )10( البند  اأن 
غري  من  وامل�ستخدمني  والعمال  املهنيني  ا�ستخدام  عقد   ( املدنية  اخلدمة 
رقم  امللحق  بتعديل   94/5 رقم  القرار  من   )3( باملادة  معدال  ؛   ) العمانيني 
)1( ورقم )3( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ، ين�ض على اأن 
تذاكر  قيمة  من   )%75( بن�سبة  يقدر  نقديا  تعوي�سا  الثانى  الطرف  ي�ستحق 
.... وبالعك�ض عند  اإىل  بال�سلطنة  العمل  ال�سياحية من مقر  بالدرجة  ال�سفر 
قيامه باالإجازة االعتيادية ملرة واحدة كل �سنتني تعاقديتني ، واإذ تن�ض املادة 
)4( من القرار رقم )94/5( امل�سار اإليه على اأن » ت�سرى التعديالت املبينة فى 
العمانيني  املوظفني غري  التى تربم مع  ال�سابقة على عقود اال�ستخدام  املواد 
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار ،اأما بالن�سبة للموظفني غري العمانيني 
ا�ستخدامهم  عقود  ،فتبقى  القرار  بهذا  العمل  وقت  اخلدمة  فى  املوجودين 

�سارية حلني انتهائها ،ثم يتم جتديدها مبوجب عقود اال�ستخدام املعدلة ».

 فالريب فى ا�ستحقاق العامل املذكور لتذكرة ال�سفر التى منحت له 
طبقا   93/10/23 فى  املنتهيتني  التعاقديتني  ال�سنتني  عن   94/6/18 بتاريخ 
ل�سروط عقده املق�سي  با�ستمرار �سريانها ب�سريح عبارة املادة )4( من القرار 
)94/5( امل�سار اإليه، وال يغري من ا�ستحقاقه لها وفقا ملا �سبق بيانة تاأخر منحها 
له اإىل تاريخ الحق النتهاء عقده ب�سبب ظروف العمل اإذ  جتب التفرقة بني 
وقت ن�سوء احلق ووقت الوفاء به وبديهي اأن التباعد بينهما ال يوؤثر البتة فى 
االأحكام  فى  واالأ�سل   ، بخالفه  يق�سى  ن�ض  يوجد  ال  طاملا  اال�ستحقاق  اأ�سل 
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ال�سابق بيانها املتعلقة با�ستحقاق تذكرة ال�سفر عند القيام باالإجازة االعتيادية 
احتاد وقت ن�سوء احلق فيها مع وقت الوفاء به ، اإذ االأ�سل قيام املوظف باإجازته 
االعتيادية فى موعدها فاإذا حدث اأن تاأخر قيامه بها ب�سبب ظروف العمل كما 
اأن تراخى  ا�ستحقاقه وبديهي  هو احلال تراخى وقت الوفاء باحلق عن وقت 

الوفاء باحلق ال يغري من اأ�سل ا�ستحقاقه .

وبالبناء عى ما تقدم فاإنه ال ريب فى ا�ستحقاق املوظف املذكور لتذكرة 
ال�سفر التى منحت له بتاريخ 1994/6/18 عن ال�سنتني التعاقديتني املنتهيتني 

فى 93/10/23 مبنا�سبة قيامه باالإجازة االعتيادية بتاريخ 1994/7/16م.

) فتوى رقم و �ص ق / م و /94/1183/1/21 م بتاريخ 1994/11/15 م (

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

فتاوى الملحق رقم )7( البند رقم )11(

التنفيذية  بالالئحة   )  7  ( رقم  امللحق  من   )11( البند  باأن  ونفيد 
لقانون اخلدمة املدنية حدد �سروط تخ�سي�ض امل�ساكن احلكومية للموظفني 
غري العمانيني من ذوي العقدين )3/1( ، ومن بني هذه ال�سروط ن�ست الفقرة 
) د ( منه على اأنه » يوفر ملوظفي الدرجات الرابعة واخلام�سة وال�ساد�سة من 
االأوىل من  �سنوات  الثالث  اأعزب فى  �سكن  العام  الثانية من اجلدول  احللقة 
نوم واحدة  ذات غرفة  �سقة  اأو  اإما غرفة فى م�سكن م�سرتك  اخلدمة ويكون 

ويجوز تخ�سي�ض �سكن عائلي ابتداء من ال�سنة الرابعة من اخلدمة ».

واإذا كانت هذه ال�سروط واالأو�ساع هي التي مت تطبيقها على املوظفني 
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ال�سروط  ،فاإنه واحلال كذلك تطبق  اإليها  امل�سار  الدرجات  تلك  املعينني على 
الواردة فى الفقرتني ) ب / ج ( من البند ذاته على املوظفني الذين ي�سغلون 
واالأو�ساع  ال�سروط  نف�ض  تطبق  اأن  البديهي  من  فاإن  ثم  ومن  اأعلى،  درجات 
على املوظفني املعاد تعيينهم فى ذات الدرجات التي كانوا ي�سغلونها �سابقا ولو 
كان اإعادة التعيني على درجة اأعلى لكان من الطبيعي اأن تنطبق عليهم �سروط 

واأو�ساع هذه الدرجة.

جديدة  بعقود  تعيينهم  املعاد  املوظفني  فاإن  كذلك  االأمر  كان  ومتى 
يطبق  �سابقا  ي�سغلونها  كانوا  والتى  اإليها  امل�سار  الدرجات  تلك  اإحدى  على 
عليهم نظام االإ�سكان املن�سو�ض عليه فى الفقرة )د( امل�سار اإليها ولو كان قد 
خ�س�ض لهم �سكن عائلي اأثناء خدمتهم ال�سابقة فالعربة بالدرجة املالية التي 
هنا  والعالقة  باخلدمة  املوظف  ق�ساها  التي  باملدة  ولي�ض  عليها  التعيني  مت 
لي�ست عالقة خربة يكت�سبها املوظف واإمنا العالقة مرتبطة بالدرجة املالية 
التي ي�سغلها املوظف وهو ما يبني من ق�سد امل�سرع بن�سه على الدرجات املالية 
فى كل فقرة مبا يتنا�سب واملدة الزمنية التي يق�سيها املوظف بال�سكن االأعزب 

والتي على اإثر انق�سائها يجوز تخ�سي�ض ال�سكن العائلي له .

على اأنه واإن كان ما تقدم فقد جتدر االإ�سارة اإىل وجوب التفرقة بني 
باخلدمة  �سلته  وانقطعت  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  وا�ستلم  خدمته  انتهت  من 
الدرجات  اإحدى  فى  اأعلى  مالية  درجة  ل�سغل  تعيينه  اأعيد  من  وبني  نهائيا 
املن�سو�ض عليها بالفقرة ) د ( �سالفة البيان ففي هذه احلالة االأخرية ال ميكن 
التغا�سي عن املدة التي ق�ساها املوظف فى اخلدمة وعليه ال ميكن حرمانه 

من ال�سكن العائلي الذى كان قد خ�س�ض له .

وبالبناء على ما تقدمفاإنه ال يجوز تخ�سي�ض �سكن عائلي للموظفني 
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ممن انتهت خدمتهم وانقطعت �سلتهم بالوظيفة ثم اأعيد تعيينهم فى اإحدى 
الدرجات الرابعة واخلام�سة وال�ساد�سة من احللقة الثانية من اجلدول العام 
اإذا كانت  اأما  �سنوات باخلدمة  �سابقا دون ق�ساء ثالث  ي�سغلونها  كانوا  والتي 
اإعادة التعيني قد متت وهم فى اخلدمة دون فا�سل زمني بني مدة خدمتهم 
فاإن  ال�سابقة  عقودهم  ت�سفية  ودون  تعيينهم  الإعادة  الالحقة  واملدة  ال�سابقة 
مدة خدمتهم تعترب مت�سلة مبا من �ساأنه ا�ستمرارهم  فى ال�سكن العائلي على 

نحو ما �سلف بيانه .

 ) فتوى رقم و �ص ق / م و / 21 / 1 / 807 / 98 فى 4 / 7 / 1998م(  

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

فتاوى الملحق رقم )7( البند رقم )14(

نفيد باأن :املادة الثانية من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 باإ�سدار 
قانون اخلدمة املدنية تن�ض على اأن :«ي�سدر جمل�ض اخلدمة املدنية الالئحة 
بعد  الوظائف  وترتيب  ت�سنيف  نظام  ي�سدر  كما   ، القانون  لهذا  التنفيذية 
العمل  ي�ستمر  التنفيذية  الالئحة  ت�سدر  اأن  واإىل   ، الوزراء  جمل�ض  موافقة 
بالالئحة ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم84/52 فيما ال يتعار�ض مع اأحكام 

القانون املرافق ».

كما ن�ض البند )14( من ثالثا من امللحق رقم )7( يف �ساأن تنظيم بدل 
الالئحة  من  املدنية  اخلدمة  ملوظفي  والتاأثيث  احلكومي  واالإ�سكان  ال�سكن 
التنفيذية لقانون اخلدمة ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/52 على اأنه : 
» يتم ا�ستبدال االأثاث وفقا للمدد الواردة بالك�سف اخلا�ض با�ستبدال االأثاث ».
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ك�سف ا�ستبدال االأثاث

يتم ا�ستبدال االأثاث وفقا للمدد التالية :

املدد القانونية من تاريخ ال�سراء نوع االأثاث 

املكيفات   خم�ض �سنوات

الثالجات  اأربع �سنوات

«  .............................................................

الالئحة  باإ�سدار   2010/9 رقم  القرار  من  الثالثة  املادة  وتن�ض 
القرار يف اجلريدة  ين�سر هذا   «  : اأنه  املدنية على  لقانون اخلدمة  التنفيذية 

الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره »

ال�سادر   922 رقم  الر�سمية  اجلريدة  عدد  يف  القرار  هذا  ن�سر  وقد 
بتاريخ 2010/11/1م. كما تن�ض املادة )51( من ذات القرار على اأنه : »  ال يجوز 
�سرف قيمة التاأثيث امل�سار اإليها يف املادة ال�سابقة اإال ملرة واحدة طوال خدمة 

املوظف........

واإذا انق�سى على خدمة املوظف املتعاقد معه قبل العمل بهذه الالئحة 
اأربع �سنوات من تاريخ التعاقد اآلت اإليه ملكية االأثاث ، اأما اإذا انتهت خدمته 

قبل انق�ساء هذه املدة وجب رد االأثاث اإىل الوحدة  ».

حتكمها  تنظيمية  عالقة  هي  االإدارة  بجهة  املوظف  عالقة  كانت  وملا 
تنظيمي  مركز  املوظف  فمركز   ، ال�ساأن  هذا  يف  ال�سادرة  واللوائح  القوانني 
الئحي، وبناًء عليه فاإن كل تنظيم جديد ي�ستحدث ي�سري على املوظف باأثر 
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املراكز  على  رجعي  باأثر  ي�سري  ال  ولكنه   ، به  العمل  تاريخ  من  مبا�سر  حال 
القانونية الذاتية التي تكون قد حتققت ل�سالح املوظف نتيجة لتطبيق الن�ض 
القدمي عليه قانونا كان اأو الئحة ، اإذ اأن القانون يعمل به يف جمال تطبيقه 
الزمني باأثر فورى فيحكم الوقائع واملراكز القانونية التي متت حتت �سلطانه ، 
اأي يف الفرتة من تاريخ العمل به حتى تاريخ اإلغائه ، وال ي�سري باأثر رجعي على 
الوقائع واملراكز القانونية ال�سابقة عليه اإال بن�ض خا�ض يقرر االأثر الرجعي ، 
كما اأن القوانني اجلديدة حتكم االآثار التي ترتبت من وقت نفاذها ولو كانت 
للقانون  امل�ستقبلية  االآثار  فتخ�سع  عليها  �سابقة  قانونية  مراكز  عن  نا�سئة 

اجلديد بحكم اأثره املبا�سر. 

وامل�ستفاد من ن�ض البند )14( امل�سار اإليه اأن اال�ستبدال حق للموظف 
متى ا�ستوفى املدد املن�سو�ض عليها يف ك�سف ا�ستبدال االأثاث املرفق بالالئحة 
 ، ال�سلطانى رقم 84/52  التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة باملر�سوم 
ومل يعلق هذا احلق على اأي اإجراء يتخذ من قبل املوظف ، وذلك ان�سجاماً مع 
طبيعة العالقة التي حتكمه بجهة االإدارة ، واإن تراخيه يف طلب اال�سرتداد اإىل 
اأن تداركته اأحكام الالئحة التنفيذية ال�سادرة بالقرار رقم 2010/9  ال يغري 
يف حقه املكت�سب قبل تاريخ العمل بها ،  وال يغري من ذلك ما ق�ست به تلك 
الذي  الالئحة  باأحكام  العمل  قبل  معه  املتعاقد  املوظف  اأحقية  من  الالئحة 
انق�سى على خدمته اأربع �سنوات احلق يف ملكية االأثاث ، باعتبار اأن هذا الن�ض 
تخ�سي�ض  على  ينق�ض  مل  الذين  اخلدمة  يف  املوجودين  املوظفني  يخاطب 
االأثاث لهم املدة املحددة لال�ستبدال يف الالئحة التنفيذية ال�سابقة ، ومن ثم 
فاإن املوظف املعرو�سة حالته ي�ستحق ا�ستبدال اأثاثه بعد م�سي املدد املن�سو�ض 
اخلدمة  لقانون  التنفيذية  بالالئحة  املرفق  االأثاث  ا�ستبدال  ك�سف  يف  عليها 
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املدنية ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/52، وال ميكن اتخاذ تراخي جهة 
االإدارة يف ا�ستبدال االأثاث املخ�س�ض للموظف �سبباً حلرمان املوظف منه.

االأثاث  ا�ستبدال  يف  حالته  املعرو�سة  اأحقية  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
باأحكام  العمل  تاريخ  قبل  لال�ستبدال  املحددة  املدة  م�ست  متى  له  املخ�س�ض 

الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة بالقرار رقم 2010/9.

)فتوى رقم : و �ص ق / م و / 32 / 1 /  943 /2011م بتاريخ 2011/5/18م(

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

فتاوى الملحق رقم )9(

نفيد باأنه اإذا كان واجبا على العامل اأداء اأعمال وظيفته ، فاإن من حقه 
اأن ي�سرتد ما يتكبده فى �سبيل اأداء هذه االأعمال من م�سروفات ، فاإذا اقت�سى 
ينفقه من م�ساريف  تعوي�سه عما  ، تعني  االنتقال خارج مقر وظيفته  عمله 
�سفر اأو انتقال اأو م�ساريف اإ�سافية اقت�ساها اغرتابه عن مقر وظيفته املعتاد 
حتيق  التي  االأ�سرار  جرب  هي   ، احلالة  هذه  فى  التعوي�ض  تقرير  فحكمة   ،
باملوظف ب�سبب قيامه بوظيفته ، وما تكبده فى �سبيل ذلك من نفقات ، ومن 
ثم يكون جرب ال�سرر بقدره، ال مبا يزيد عليه واإال كان فى هذا اجلزء الزائد 
اإثراء بال �سبب ، ولهذا يكون املبداأ االأ�سا�سي فى التعوي�ض اأنه ال يجوز اأن يكون 

م�سدر اإثراء اأو ربح للموظف .

وتاأكيدا لهذا املبداأ فاإن كال من امللحق رقم 9 من الالئحة التنفيذية 
، وامللحق رقم )10( ب�ساأن بدل  لقانون اخلدمة املدنية - ب�ساأن بدل التدريب 
ال�سفر، بعد اأن قرر البدل للموظف املوفد للتدريب فى اخلارج اأو بدل ال�سفر 
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اإليها  للموظف املوفد فى مهمة خارج ال�سلطنة ، مبراعاة املنطقة التي يوفد 
اإيفاده ، ق�سى بتخفي�ض البدل املقرر بن�سب معينة فى حالة  املوظف ، ومدة 
االإيفاد  عند   - معا  بهما  اأو  املاأكل  اأو  بال�سكن  التكفل   حالة  فى  ،اأو  ال�سيافة 
للتدريب- اأو قدمت اجلهة التي تتوىل التدريب للمتدرب منحة مالية ، وذلك 

على التف�سيل الوارد بالبند )3( من امللحق رقم )9(  امل�سار اإليه.

واإذا كانت االأحكام ال�سابقة تظهر احلر�ض على تعوي�ض املوظف عما 
يتكبده من نفقات عند اإيفاده للخارج فى مهمة ر�سمية اأو للتدريب ، فاإنها تقطع 
كذلك باحلر�ض على اأال يتجاوز هذا التعوي�ض ذلك احلد بحيث ي�سرف بال 
زيادة تتحملها اخلزانة العامة دون مربر ،وهو ما يقت�سى اإعمال رقابة اجلهات 
املخت�سة �سواء قبل �سرف التعوي�ض اأو بعده ، وتاأتي الرقابة قبل ال�سرف من 
وجوب التحقق من قيام �سببه ، وذلك بوجود املهمة الر�سمية لالإيفاد للخارج اأو 
تقرير اإيفاد املوظف للتدريب يف اخلارج ، واملدة التي ت�ستغرقها املهمة الر�سمية 
اأو فرتة التدريب ، واملنطقة اأو الدولة التي يوفد اإليها املوظف فى احلالتني ، 

ومبلغ التعوي�ض اأو البدل امل�ستحق للموظف مبراعاة قيمته املحددة قانونا .

قد  املوظف  اأن  من  التحقق  �سورها  فمن  ال�سرف  بعد  الرقابة  اأما   
اأوفد  التي  الدولة  ، وفى  التدريب فعال  اأدى  اأنه  اأو  الر�سمية  املهمة  باأداء  قام 
اإليها ، م�ستغرقا املدة كاملة فى كلتا احلالتني ، فاإذا مل تتطابق كل من الرقابة 
ال�سابقة والالحقة اأعيدت ت�سوية قيمة التعوي�ض ح�سب الواقع الفعلي ملا مت .

وال �سك اأن كل ذلك يقع فى املقام االأول على اجلهة التي يتبعها املوظف 
�سرف  اأن  من  التحقق  وم�ستندات  وثائق  من  لديها  يتوافر  مبا  عليها  فاإن   ،
والقواعد  القانون  واأحكام  يتفق  و�سحيحا  م�سروعا  جاء  البدل  اأو  التعوي�ض 
التي  القانونية  الو�سائل  اتباع جميع  ذلك  �سبيل  فى  وعليها   ، ال�سارية  املالية 
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توؤدي اإىل التثبت من ذلك .

فاإذا كان ذلك ، فاإنه يكون للجهة التي يتبعها املوظف املوفد اأن تطلب 
منه تقدمي جواز �سفره للتحقق على وجه اليقني من تاريخ �سفره وعودته من 
املدة  بيان  �ساأنه  اإليها مبا من  اأوفد  التي  الدولة  واإىل  فيها  اأوفد  التي  املهمة 
التي ق�ساها فى مهمته على نحو وا�سح وقاطع ، مع االحتفاظ ب�سورة كل من 
تاأ�سرية اخلروج والدخول عند بدء املهمة وعند انتهائها ، حتى اإذا جاء دور كل 
من وزارة املالية ومن بعدها االأمانة العامة للرقابة املالية للدولة ، كان كل ما 
اأمام كل  يتعلق مبهمة املوظف فى اخلارج وما ي�ستحقه من بدل عنها وا�سح 

منهما مبا ي�سمح باإعمال رقابته من واقع توؤيده الوثائق وامل�ستندات .

وملا كان ما تقدم واإزاء ما تك�سف لالأمانة العامة للرقابة املالية للدولة 
االأمانة  لهذه  يكون  فاإنه   - للخارج  االإيفاد  بدل  ب�سرف  تتعلق  خمالفات  من 
اأن تو�سي وزارة املالية باإ�سدار تعميم يت�سمن اإلزام الوحدات االإدارية باإرفاق 
�سورة من �سفحات جوازات ال�سفر املوؤ�سر عليها بتاريخ املغادرة وتاريخ الو�سول 
اإيفادهم  حتى يتم التحقيق من �سحة البدالت التي ت�سرف للموظفني عند 
للخارج ، وتكون تو�سية االأمانة العامة للرقابة املالية فى هذا ال�ساأن مقبولة 

ت�ستهدف امل�سلحة العامة التي ت�سعى كل اجلهات اإىل حتقيقها .

وال ينال من وجوب قبول تلك التو�سية ما قالت به وزارة املالية من 
اأن �سرف البدل يتم قبل ال�سفر واأنه عند عودة املوظف يقوم الق�سم املخت�ض 
بدائرة �سوؤون املوظفني بالوحدة بالتحقق من اأنه ا�ستوفى ال�سروط فى فرتة 
املهمة باالطالع على جواز ال�سفر وت�سوية البدل على اأ�سا�ض من الواقع ، اإذ ال 
تاأ�سرية اخلروج والعودة  ي�سري ق�سم �سوؤون املوظفني احل�سول على �سورتي 
اأنهما من م�ستندات ال�سرف ودليل �سحته االأمر الذى يوؤيد تو�سية  باعتبار 
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االأمانة العامة للرقابة املالية للدولة باإ�سدار التعميم .

ال�سخ�سية  بالبطاقة  يتم  الدول قد  بع�ض  اإىل  ال�سفر  باأن  القول  اأما 
اأو اأية وثيقة ر�سمية فمردود مبا قالت به االأمانة العامة » من اأن ذلك ميثل 
ا�ستثناء ال يقا�ض عليه على اأن تتم مراجعة امل�ستندات املت�سلة بتلك املهمات مبا 
يتالءم وظروفها دون اأن يكون ذلك مربرا لعدم اإ�سدار التعميم املو�سي به«  .

املالية  للرقابة  العامة  االأمانة  تو�سية  فاإن  تقدم  ما  على  وبالبناء 
للدولة باإ�سدار تعميم يلزم اجلهات االإدارية باحل�سول على �سورتي تاأ�سرية 
مغادرة املوظف املوفد فى مهمة ر�سمية اأو للتدريب فى اخلارج وتاأ�سرية عودته 
امل�ستحق لهذا  البدل  ، واعتبار ال�سورتني من م�ستندات �سرف  ال�سلطنة  اإىل 
املوظف ، وذلك فى �سبيل اإعمال رقابتها القانونية والتحقق من �سحة املبالغ 
التي �سرفت للموظف دون زيادة ، هذه التو�سية تكون قد �سادفت حملها مبا 
تتحقق معه امل�سلحة العامة وما توجبه من تعاون جميع اجلهات امل�سوؤولة - 

كل فيما يخ�سه - باملحافظة عليها .

 ) فتوى و �ص ق رقم/ م و / 22 / 7 / 622 / 98 فى 1 / 6 / 1998 م (

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

فتاوى الملحق رقم )9( البند رقم )2(

فباالإ�سارة اإىل الكتاب رقم ....... بتاريخ ....... فى �ساأن طلب االإفادة 
بالراأي فى مدى اإمكانية �سرف بدل التدريب للموظف عن يوم العودة .

وتخل�ض وقائع املو�سوع فى اأنه ثار خالف فى الراأي حول مدى اإمكانية �سرف 
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بدل التدريب للموظف عن يوم العودة طبقا للبندين 1 و 2 من امللحق رقم ) 9 
( فى �ساأن بدل التدريب ، فعلى حني يذهب راأى اإىل عدم اإمكانية �سرف البدل 
عن يوم العودة ب�سند من اأن هذا البدل ي�ستحق عن كل ليلة يتجه راأى ثان اإىل 

اإمكانية ذلك اإعماال ل�سريح البند ) 2 ( . 

 واإزاء اخلالف فى الراأي طلبتم طرح املو�سوع على ال�سوؤون القانونية .

وردا على ذلك نفيد اأن البند ) 1 ( من امللحق رقم ) 9 ( املرفق بالالئحة 
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ين�ض على : 

» ي�ستحق املوظف املوفد للتدريب خارج ال�سلطنة بدل تدريب عن كل 
ليلة ........ » فى حني ين�ض البند ) 2 ( من ذات امللحق على  : » يح�سب بدل 
التدريب خارج ال�سلطنة من يوم �سفر املوظف حتى يوم عودته اأو اليوم الثالث 

بعد انتهاء مدة التدريب املقررة اأيهما اأقرب » .

ا�ستحقاق املوظف  اأ�سا�ض  اأن  اإليه  امل�سار   ) البند ) 1   والبني من ن�ض 
لبدل التدريب يكون عن كل ليلة يق�سيها خارج ال�سلطنة ، وبني البند ) 2 ( 
الكيفية التي يح�سب بها بدل التدريب وحددها بيوم ال�سفر وحتى يوم العودة 

اأو اليوم الثالث بعد انتهاء مدة التدريب اأيهما اقرب .

 ومعنى ذلك اأنه واإذا كان يوم العودة يدخل عند ح�ساب بدل التدريب 
اإال اأنه ال ي�ستحق املوظف عنه هذا البدل اإال اإذا ق�سى ليلته فى خارج ال�سلطنة 
ينفى  الذى  االأمر  ال�سفر  جواز  اإىل  ذلك  فى  واملرجع   ، البالد  دخوله  وقبل 
الزعم بوجود مفارقة بني البندين 1 ، 2 امل�سار اإليهما والقول بغري ذلك يجعل 
من بدل التدريب م�سدر ثراء للموظف زيادة على راتبه بحيث يرثى منه على 

ح�ساب امل�سلحة العامة بدون مقت�ض .
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وترتيبا على ما تقدم فاإن ا�ستحقاق املوظف لبدل التدريب يكون على 
اأ�سا�ض كل ليلة يكون قد ق�ساها خارج ال�سلطنة من يوم �سفره حتى يوم عودته 

وذلك على النحو املتقدم .

) فتوى و �ص ق رقم / م و/ 21/ 1/ 358/ 2000فى 13 / 3 / 2000(

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

فتاوى الملحق رقم )10(

الفتوى الأوىل :

نفيد اأن امللحق رقم )10( املرفق بالالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة 
ثانيا منه  الق�سم  9 من  البند  اأن حدد فى  بعد  ال�سفر  ببدل  املدنية واخلا�ض 
خارج  ر�سمية  مهمة  فى  املوفد  املوظف  ي�ستحقه  الذى  ال�سفر  بدل  قيمة   ،
توؤدى  التي  الدولة  فيها  تقع  التي  واملنطقة  املوظف  درجة  ال�سلطنة مبراعاة 
فيها املهمة ، ن�ض فى البند )11( على اأن ي�سمل بدل ال�سفر م�ساريف االإقامة 
واملاأكل واالنتقال الداخلي واالإكراميات وامل�ساريف النرثية االأخرى ، ثم ق�سى 
فى البند )12(على اأن يخف�ض بدل ال�سفر مبقدار الن�سف فى حالة ال�سيافة .

بدل  خ�س�ض  التي  االأوجه  حدد  اأن  بعد  امل�سرع  اأن  ذلك  من  ويت�سح 
ال�سفر ملواجهتها  ارتاأى اأن هذه االأوجه ال تتوافر فى حالة ال�سيافة ومن ثم 

ق�سى بتخفي�ض البدل فى هذه  احلالة مبقدار الن�سف .

واإذا كانت ال�سيافة مبعناها املتعارف عليه ت�سمل املاأكل واالإقامة ، فاإن 
هذه ال�سيافة ال تكون كذلك اإذا مل يتوفر فيها اأحد هذين العن�سرين ، اإذ ال 
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يعدو االأمر عندئذ عن تقدمي امل�سكن اأو املاأكل ، وهو ما ال يتحقق معه معنى 
ال�سيافة التي يوفر امل�سيف فيها ل�سيفه - كما �سبق القول - كال العن�سرين .

ومما ال �سك فيه اأن امل�سرع عندما ق�سي بتخفي�ض بدل �سفر املوظف 
الدولة  املوظف فى �سيافة  كان  اإذا   ، ال�سلطنة  ر�سمية خارج  املوفد فى مهمة 
املوفد اإليها ، كان يق�سد تلك ال�سيافة مبعناها املتعارف عليه ، اأي تلك التي 

توفر فيها الدولة امل�سيفة لهذا املوظف االإقامة واملاأكل .

اإذ لو اأراد امل�سرع غري ذلك لق�سى بحكم �سريح بتخفي�ض البدل فى 
حالة ما اإذا وفرت اجلهة االأجنبية للموظف اأحد اأو بع�ض االأوجه التي خ�س�ض 
بدل ال�سفر ملواجهتها ،كما هو ال�ساأن فى م�سلك امل�سرع عندما ق�سى بتخفي�ض 
البدل - فى حالة املهمة الر�سمية داخل ال�سلطنة - اإىل الربع اإذا اأمنت احلكومة 

له امل�سكن واملاأكل ، واإىل الن�سف اإذا اأمنت اأحدهما .

وينبني على ما تقدم اأن �سعادة ........ وقد اأوفد فى مهمة ر�سمية اإىل 
اململكة املتحدة على راأ�ض وفد ، واأن احلكومة الربيطانية قد وفرت لهم امل�سكن 
دون املاأكل ، فاإنه ي�ستحق واأع�ساء الوفد بدل ال�سفر كامال ، لعدم توفر حالة 

ال�سيافة التي يخف�ض معها البدل - ب�ساأنهم .

 )فتوى �ص ق رقم /ت/91/198/10/22 فى 1991/2/25م(  

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

الفتوى الثانية :

نفيد باأنه اإذا كان واجبا على العامل اأداء اأعمال وظيفته ، فاإن من حقه 
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اأن ي�سرتد ما يتكبده فى �سبيل اأداء هذه االأعمال من م�سروفات ، فاإذا اقت�سى 
ينفقه من م�ساريف  تعوي�سه عما  ، تعني  االنتقال خارج مقر وظيفته  عمله 
�سفر اأو انتقال اأو م�ساريف اإ�سافية اقت�ساها اغرتابه عن مقر وظيفته املعتاد 
حتيق  التي  االأ�سرار  جرب  هي   ، احلالة  هذه  فى  التعوي�ض  تقرير  فحكمة   ،
باملوظف ب�سبب قيامه بوظيفته ، وما تكبده فى �سبيل ذلك من نفقات ، ومن 
ثم يكون جرب ال�سرر بقدره، ال مبا يزيد عليه واإال كان فى هذا اجلزء الزائد 
اإثراء بال �سبب ، ولهذا يكون املبداأ االأ�سا�سي فى التعوي�ض اأنه ال يجوز اأن يكون 

م�سدر اإثراء اأو ربح للموظف .

وتاأكيدا لهذا املبداأ فاإن كال من امللحق رقم 9 من الالئحة التنفيذية 
، وامللحق رقم )10( ب�ساأن بدل  لقانون اخلدمة املدنية - ب�ساأن بدل التدريب 
ال�سفر، بعد اأن قرر البدل للموظف املوفد للتدريب فى اخلارج اأو بدل ال�سفر 
اإليها  للموظف املوفد فى مهمة خارج ال�سلطنة ، مبراعاة املنطقة التي يوفد 
اإيفاده ، ق�سى بتخفي�ض البدل املقرر بن�سب معينة فى حالة  املوظف ، ومدة 
االإيفاد  عند   - معا  بهما  اأو  املاأكل  اأو  بال�سكن  التكفل   حالة  فى  ،اأو  ال�سيافة 
للتدريب- اأو قدمت اجلهة التي تتوىل التدريب للمتدرب منحة مالية ، وذلك 

على التف�سيل الوارد بالبند )3( من امللحق رقم )9(  امل�سار اإليه.

واإذا كانت االأحكام ال�سابقة تظهر احلر�ض على تعوي�ض املوظف عما 
يتكبده من نفقات عند اإيفاده للخارج فى مهمة ر�سمية اأو للتدريب ، فاإنها تقطع 
كذلك باحلر�ض على اأال يتجاوز هذا التعوي�ض ذلك احلد بحيث ي�سرف بال 
زيادة تتحملها اخلزانة العامة دون مربر ،وهو ما يقت�سى اإعمال رقابة اجلهات 
املخت�سة �سواء قبل �سرف التعوي�ض اأو بعده ، وتاأتي الرقابة قبل ال�سرف من 
وجوب التحقق من قيام �سببه ، وذلك بوجود املهمة الر�سمية لالإيفاد للخارج اأو 
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تقرير اإيفاد املوظف للتدريب يف اخلارج ، واملدة التي ت�ستغرقها املهمة الر�سمية 
اأو فرتة التدريب ، واملنطقة اأو الدولة التي يوفد اإليها املوظف فى احلالتني ، 

ومبلغ التعوي�ض اأو البدل امل�ستحق للموظف مبراعاة قيمته املحددة قانونا .

قد  املوظف  اأن  من  التحقق  �سورها  فمن  ال�سرف  بعد  الرقابة  اأما   
اأوفد  التي  الدولة  ، وفى  التدريب فعال  اأدى  اأنه  اأو  الر�سمية  املهمة  باأداء  قام 
اإليها ، م�ستغرقا املدة كاملة فى كلتا احلالتني ، فاإذا مل تتطابق كل من الرقابة 
ال�سابقة والالحقة اأعيدت ت�سوية قيمة التعوي�ض ح�سب الواقع الفعلي ملا مت .

وال �سك اأن كل ذلك يقع فى املقام االأول على اجلهة التي يتبعها املوظف 
�سرف  اأن  من  التحقق  وم�ستندات  وثائق  من  لديها  يتوافر  مبا  عليها  فاإن   ،
والقواعد  القانون  واأحكام  يتفق  و�سحيحا  م�سروعا  جاء  البدل  اأو  التعوي�ض 
التي  القانونية  الو�سائل  اتباع جميع  ذلك  �سبيل  فى  وعليها   ، ال�سارية  املالية 

توؤدي اإىل التثبت من ذلك .

فاإذا كان ذلك ، فاإنه يكون للجهة التي يتبعها املوظف املوفد اأن تطلب 
منه تقدمي جواز �سفره للتحقق على وجه اليقني من تاريخ �سفره وعودته من 
املدة  بيان  �ساأنه  اإليها مبا من  اأوفد  التي  الدولة  واإىل  فيها  اأوفد  التي  املهمة 
التي ق�ساها فى مهمته على نحو وا�سح وقاطع ، مع االحتفاظ ب�سورة كل من 
تاأ�سرية اخلروج والدخول عند بدء املهمة وعند انتهائها ، حتى اإذا جاء دور كل 
من وزارة املالية ومن بعدها االأمانة العامة للرقابة املالية للدولة ، كان كل ما 
اأمام كل  يتعلق مبهمة املوظف فى اخلارج وما ي�ستحقه من بدل عنها وا�سح 

منهما مبا ي�سمح باإعمال رقابته من واقع توؤيده الوثائق وامل�ستندات .

وملا كان ما تقدم واإزاء ما تك�سف لالأمانة العامة للرقابة املالية للدولة 
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االأمانة  لهذه  يكون  فاإنه   - للخارج  االإيفاد  بدل  ب�سرف  تتعلق  خمالفات  من 
اأن تو�سي وزارة املالية باإ�سدار تعميم يت�سمن اإلزام الوحدات االإدارية باإرفاق 
�سورة من �سفحات جوازات ال�سفر املوؤ�سر عليها بتاريخ املغادرة وتاريخ الو�سول 
اإيفادهم  حتى يتم التحقيق من �سحة البدالت التي ت�سرف للموظفني عند 
للخارج ، وتكون تو�سية االأمانة العامة للرقابة املالية فى هذا ال�ساأن مقبولة 

ت�ستهدف امل�سلحة العامة التي ت�سعى كل اجلهات اإىل حتقيقها .

وال ينال من وجوب قبول تلك التو�سية ما قالت به وزارة املالية من 
اأن �سرف البدل يتم قبل ال�سفر واأنه عند عودة املوظف يقوم الق�سم املخت�ض 
بدائرة �سوؤون املوظفني بالوحدة بالتحقق من اأنه ا�ستوفى ال�سروط فى فرتة 
املهمة باالطالع على جواز ال�سفر وت�سوية البدل على اأ�سا�ض من الواقع ، اإذ ال 
تاأ�سرية اخلروج والعودة  ي�سري ق�سم �سوؤون املوظفني احل�سول على �سورتي 
اأنهما من م�ستندات ال�سرف ودليل �سحته االأمر الذى يوؤيد تو�سية  باعتبار 

االأمانة العامة للرقابة املالية للدولة باإ�سدار التعميم .

ال�سخ�سية  بالبطاقة  يتم  الدول قد  بع�ض  اإىل  ال�سفر  باأن  القول  اأما 
اأو اأية وثيقة ر�سمية فمردود مبا قالت به االأمانة العامة » من اأن ذلك ميثل 
ا�ستثناء ال يقا�ض عليه على اأن تتم مراجعة امل�ستندات املت�سلة بتلك املهمات مبا 
يتالءم وظروفها دون اأن يكون ذلك مربرا لعدم اإ�سدار التعميم املو�سي به«  .

املالية  للرقابة  العامة  االأمانة  تو�سية  فاإن  تقدم  ما  على  وبالبناء 
للدولة باإ�سدار تعميم يلزم اجلهات االإدارية باحل�سول على �سورتي تاأ�سرية 
مغادرة املوظف املوفد فى مهمة ر�سمية اأو للتدريب فى اخلارج وتاأ�سرية عودته 
امل�ستحق لهذا  البدل  ، واعتبار ال�سورتني من م�ستندات �سرف  ال�سلطنة  اإىل 
املوظف ، وذلك فى �سبيل اإعمال رقابتها القانونية والتحقق من �سحة املبالغ 



- 465 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

التي �سرفت للموظف دون زيادة ، هذه التو�سية تكون قد �سادفت حملها مبا 
تتحقق معه امل�سلحة العامة وما توجبه من تعاون جميع اجلهات امل�سوؤولة - 

كل فيما يخ�سه - باملحافظة عليها .

 ) فتوى و �ص ق رقم/ م و / 22 / 7 / 622 / 98 فى 1 / 6 / 1998 م (

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

فتاوى الملحق رقم )12(

ونفيد اأن الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية تق�سى فى البند )2/د( 
من ) اأوال( من امللحق رقم )12( فى �ساأن قواعد الرتحيل با�ستحقاق املوظف 
الرتحيل على نفقة احلكومة داخل ال�سلطنة فى حالة تكليفه مبهمة ر�سمية .

والبني من �سريح عبارة هذا البند اأن مناط ا�ستحقاق املوظف الرتحيل 
على نفقة احلكومة داخل ال�سلطنة هو تكليفه مبهمة ر�سمية خارج مقر عمله .

وال ريب فى اأن ا�ستدعاء املوظف لالإدالء ب�سهادته فى التحقيق خارج 
نفقة  على  الرتحيل  معها  ي�ستحق  ر�سمية  مبهمة  له  تكليف  هو  عمله  مقر 

احلكومة طبقا للبند )2/د( امل�سار اإليه.

وال يختلف احلكم اإذا كان املوظف نف�سه هو امل�ستدعى للتحقيق معه اأو 
ملحاكمته تاأديبيا عما اأ�سند اإليه ، ذلك اأن ا�ستدعاء املوظف للتحقيق اأو املحاكمة 
باأعمال  تت�سل  اأمور  عن  مل�ساءلته  اأو  ل�سوؤاله  هو  عمله  مقر  خارج  التاأديبية 
وظيفته مما يقت�سيه مبداأ انتظام �سري املرفق العام الذي يعمل به ، فيكون هذا 
اال�ستدعاء مبثابة تكليفه مبهمة ر�سمية خارج مقر عمله يتحقق معه مناط 
)2/د(  للبند  طبقا  ال�سلطنة  داخل  احلكومة  نفقة  على  الرتحيل  ا�ستحقاقه 



- 466 -

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

امل�سار اإليه ، وال يغري من ذلك القول باأن املوظف قد ن�سبت اإليه اأفعال ت�سكل 
خروجا على مقت�سى الواجب فى تاأدية اأعمال وظيفته مما اقت�سى ا�ستدعاءه 
للتحقيق معه فيما ن�سب اإليه اأو حماكمته عنه فيعترب طرفا فى اخل�سومة ، 
اإذ ال خ�سومة  فى االأمر الأن اجلهة االإدارية ال تعترب فى خ�سومة مع املوظف 
عندما متار�ض والية التاأديب اإزاءه حتقيقا وحماكمة ، اإذ لو كانت فى خ�سومة 
معه ما جاز لها التحقيق معه اأو جمازاته ، وحتى اإذا ق�سى باإدانة املوظف فيما 
اأ�سند اإليه فاإن حرمانه من الرتحيل على نفقة احلكومة يعترب مبثابة جزاء 

تاأديبي اأو عقوبة تاأديبية مل ين�ض عليها القانون فتقع غري م�سروعة .

وبالبناء على ما تقدم ال ي�ستحق املوظف الرتحيل على نفقة احلكومة 
اأوال ( من امللحق رقم  فى احلالتني حمل طلب الراأي طبقا للبند 2/د من ) 

)12( امل�سار اإليه .

 ) فتوى رقم و �ص ق / م و / 97/1147/1/21م بتاريخ 1997/10/20م(

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

فتاوى الملحق رقم )16(
التنفيذية  الالئحة  من   )16( رقم  امللحق  من   ) رابعا   ( البند  اإن 
ق�سى   )84/52( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادرة  املدنية  اخلدمة  لقانون 
اجلوية  واالأر�ساد  املدين  للطريان  العامة  املديرية  موظفي  كافة  مينح  باأن 
كما   ، اأوردها  التي  واالأو�ساع  وبال�سروط  به  املبنية  بالفئات  بدل طبيعة عمل 
اإىل  عمل  طبيعة  بدل  منح  امللحق  ذات  من  وثالثون(  )ثمانية  البند  ت�سمن 
بال�سروط  وذلك  احلكومية  والدوائر  الوزارات  بكافة  العمانيني  الطباعني 
واالأو�ساع املبنية به ، ومقت�سى ذلك اأنه يجوز للطباعني العمانيني باملديرية 
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اجلمع بني بديل طبيعة العمل امل�سار اإليهما ، كل بال�سروط واالأو�ساع املقررة 
ينطوي  ملا  قانونا  جائز  غري  اجلمع  هذا  باأن  للقول  جمال  وال   ، ال�ستحقاقه 
عليه من تكرار ل�سرف ذات البدل اأكرث من مرة ، ال جمال لهذا القول وذلك 
ال�سفة  ، ف�سال عن اختالف  اأ�سا�ض اال�ستحقاق  البدلني من حيث  الختالف 
التي ي�ستحق بها كل منهما ، اإذ ي�ستحق بدل طبيعة العمل املن�سو�ض عليه فى 
البند ) رابعا( لكل من يندرج فى عداد موظفي املديرية فى حني ي�سرف بدل 
طبيعة العمل املقرر طبقا للبند ) ثمانية وثالثون ( ل�ساغلي وظيفة طباع من 
العمانيني دون النظر جلهات عملهم ، ولو اأن نية امل�سرع كانت قد اجتهت اإىل 
حظر اجلمع بني البدلني لكان قد ن�ض على ذلك �سراحة اأ�سوة مبا اتبعه فى 
حاالت اأخرى مماثلة ، من بينها على �سبيل املثال ما ن�ست عليه املادة )2( من 
البند ) خم�سون( من امللحق رقم )16( امل�سار اإليه واملت�سمن منح بدل طبيعة 
عمل ل�ساغلي بع�ض الوظائف باملديرية حيث ق�ست تلك املادة باأنه » ال يجوز 
اجلمع بني هذا البدل واأي بدل طبيعة عمل اآخر » ، وعليه فاإنه اإذا كان امل�سرع 
مل يورد حظرا مماثال على اجلمع بني بدل طبيعة عمل املن�سو�ض عليه فى 
ثمانية   ( للبند  طبقا  املقرر  العمل  طبيعة  وبدل  الذكر  �سالف  )رابعا(  البند 
وثالثون ( اآنف البيان ، فمن ثم فاإنه ال يجوز القول بحظر اجلمع بني هذين 
البدلني وذلك عمال بالقاعدة االأ�سولية التي تق�سى باأن احلظر اأو احلرمان 

ال يجوز اإال بن�ض �سريح .

العمل  طبيعة  بدل  بني  اجلمع  جواز  تقدم  ما  جماع  من  ا�ستبان  واإذ 
املن�سو�ض عليه فى البند )رابعا( من امللحق رقم )16( من الالئحة التنفيذية 
ثمانية  للبند)  طبقا  املقرر  العمل  طبيعة  وبدل  املدنية  اخلدمة  لقانون 
وثالثون( من ذات امللحق ، فمن ثم فاإن طلب ا�سرتداد ما �سرف اإىل الطباعني 
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العمانيني باملديرية العامة للطريان املدين واالأر�ساد اجلوية قبل 1994/1/1 
ب�سفة بدل طبيعة عمل طبقا للبند )رابعا( امل�سار اإليه ، هذا الطلب يغدو ال 

حمل له.

ونخل�ض مما تقدم اإىل اأنه ال يجوز ا�سرتداد ما �سرف اإىل الطباعني العمانيني 
باملديرية العامة للطريان املدين واالأر�ساد اجلوية قبل 1994/1/1 ب�سفة بدل 
طبيعة عمل طبقا للبند ) رابعا ( من امللحق رقم )16( من الالئحة التنفيذية 

لقانون اخلدمة املدنية .

 )فتوى و �ص ق رقم / م و / 95/1311/1/21م بتاريخ 1995/11/5م(

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

الجدول رقم 9 فى شأن بدل التدريب

الفتوى الأوىل :

نفيد باأنه مما جتدر االإ�سارة اإليه بادئ ذي بدء اأن الدولة حينما تقرر �سرف 
فعلية  نفقات  عن  تعوي�سه  اإما  ذلك  من  ت�ستهدف  فاإمنا  للموظف  ما  بدل 
يتحملها ب�سبب وظيفته �ساأن بديل ال�سفر واالنتقال واإما بق�سد ت�سجيعه على 
العمل فى مكان معني الختالف امل�ستوى املعي�سي واخلدمات املتاحة فيه عن 
غريه من املدن والقرى واملراكز الرئي�سية مثل بدل اخلدمات املن�سو�ض عليه 
فى البند ثاين ع�سر من اجلدول رقم 16 امللحق بالالئحة التنفيذية لقانون 
تقرير  يكون  ، وقد  رقم 84/52  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادرة  املدنية  اخلدمة 
البدل ب�سبب طبيعة الوظيفة ذاتها التي ي�سغلها ولي�ض ا�ستحداث مورد رزق 
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، ولذلك  العامة  امل�سلحة  له يزيد على مرتبه بحيث يرثى منه على ح�ساب 
فاإن الن�سو�ض املنظمة ل�سرف البدالت كثرياً ما تقرر وقف �سرف البدل كله 
اإذا انتفى فى �ساأنه  اأو  اأو باأخرى  اإذا اأمكن تعوي�ض املوظف بطريقة  اأو بع�سه 

مناط ال�سرف .

بالالئحة  امللحق  التدريب  بدل  �ساأن  فى   9 رقم  اجلدول  كان  واإذا 
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليها قد اأورد فى البند )1( منه فئات 
هذا البدل بالن�سبة اإىل املوظف املوفد للتدريب خارج ال�سلطنة وعني فى البند 
دولة  تكفلت  اإذا  اأنه  على   3 البند  فى  ن�ض  فاإنه  البدل  هذا  تاريخ �سرف   )2(
للتدريب  املوفد  املوظف  اإعا�سة  نفقات  بكل  اأو  ببع�ض  اأخرى  هيئة  اأو  اأجنبية 
خارج ال�سلطنة اأو قدمت له منحة مالية مينح البدل امل�سار اإليه فى البند )1( 
بامل�سكن  التكفل  حالة  فى  البدل  من   %50 )ب(   .... )اأ(   : التايل  النحو  على 
املالية من البدل فى حالة  واملاأكل معا )ج(.......)د(......)هـ( تخ�سم املنحة 
تقدمي منحة فقط دون كفالة م�سكن وماأكل ما مل تكن املنحة اكرب من البدل 

فيحتفظ املوظف بها وال مينح البدل فى هذه احلالة .

، وحتى ال يكون م�سدر ثراء  اإليه  امل�سار  البدل  اأن  ووا�سح مما تقدم 
للموظف مينح بن�سب قد يجرى عليها التخفي�ض تبعا ملقدار ما توفره الدولة 
- من مناط  ولو جزئيا   - تنال  اأن  �ساأنها  املوظف من مزايا من  اإليها  املوفد 

تقرير هذا البدل . 

وملا كان البادي من االأوراق اأن الدولة املوفد اإليها املعرو�سة حالته مل 
البند  ( من  هـ   ( للفقرة  وفقا  ي�سوغ معاملته  كان  مالية مما  له منحة  تقدم 
)3( امل�سار اإليه واإمنا تكفلت بنفقات املاأكل وامل�سكن وكذلك امل�سروفات املتعلقة 
االأمريكية   املتحدة  بالواليات  وجودة  فرتة  بالتدريب  ال�سلة  ذات  بالتنقالت 
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ومن ثم فاإن معاملته - على هذا النحو - تتم وفقا للفقرة )ب( من البند )3( 
تتحمله  ما  منه مقدار  ي�ستنزل  اأن  على  البدل  50% من  فيمنح  الذكر  �سالف 
الدولة املوفد اإليها من م�ساريف االنتقاالت املتعلقة بالتدريب ات�ساقاً منه مع 
مقدار ما تتحمله الدولة املوفد اإليها من م�ساريف انتقاالت املتعلقة بالتدريب 
ات�ساقا مع االأ�سل العام الذى يناأى بالبدل عن اأن يكون م�سدر ثراء للموظف 

على ح�ساب الدولة .

بدل  اإىل  بالن�سبة   ..... املوظف  معاملة  اأن  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
التدريب تتم وفقا للفقرة )ب( من البند )3( من امللحق رقم 9 امل�سار اإليه .

 ) فتوى و �ص ق رقم/ م و / 97/910/1/19م بتاريخ 1997/8/11م(

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