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قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

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  )24( من  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.

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





المبادئ الصادرة عن أحكام 
محكمة القضاء االداري

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�ساأن هذا القانون
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قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

المادة ) 5(

وزير القوى العاملة ب�سفته رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمينات 
االجتماعية - رف�س الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى �سفة .

العامة  الهيئة  االجتماعية  التاأمينات  قانون  من   )5  ( املادة  يف  امل�سرع  منح 
للتاأمينات االجتماعية ال�سخ�سية االعتبارية ، وما ي�ستتبعه ذلك من ا�ستقالل 
تبعية  اأي�ساً  حدد  كما   ، املذكورة  املادة  ذات  يف  عليه  التاأكيد  مت  واإداري  مايل 
املادة )9( من القانون املذكور  اأن  ، كما  الهيئة للوزير )وزير القوى العاملة( 
عالقاتها  يف  ميثلها  اأنه  للهيئة  العام  املدير  اخت�سا�سات  �سمن  من  اأن  بينت 
بالغري واأمام الق�ساء ، ومفاد ذلك اأنه هو من ميثل الهيئة اأمام الق�ساء متى 
ما رفعت منها اأو �سدها  دعوى معينة ، كاأ�سل عام وثابت مبوجب ن�ض �سريح 
، اإال اأنه من ناحية اأخرى فاإن قانون التاأمينات االجتماعية امل�سار اإليه تتوزع 
للتاأمينات  العام  الهيئة  عام  ومدير  االإدارة  جمل�ض  بني  االخت�سا�سات  فيه 
االجتماعية ، وهذا وا�سح من خالل ن�ض املادة )2( املحدد تبعية الهيئة لوزير 
رئي�ساً  العاملة  القوى  وزير  جعلت  التي   )6( املادة  وكذلك   ، العاملة  القوى 
اإدارة  االإدارة  ملجل�ض  اأعطت  التي   )7( واملادة   ، املذكورة  الهيئة  اإدارة  ملجل�ض 
�سوؤون الهيئة واالإ�سراف على اأعمالها واأناط به لتحقيقه هذا الغر�ض جميع 
ال�سالحيات واملهام الالزمة . وبذلك فاإن وزير القوى العاملة وبحكم �سفته 
تلك هو من وقع عقد العمل من املدعي باعتباره رئي�ساً ملجل�ض اإدارة الهيئة ، 
كما اأنه هو الذي اأ�سدر القرار املطعون فيه باإنهاء عقد عمل املدعي بناًء على 
قرار جمل�ض االإدارة ومن ثم يكون للمدعى عليه )وزير القوى العاملة ب�سفته 
اإدارة الهيئة( �سفة يف الدعوى ويكون املدعي حمقاً يف توجيه  رئي�ض جمل�ض 
اخل�سومة اإليه )ب�سفته تلك( ، وبذلك يكون الدفع املبدى بعدم قبول الدعوى 



- 16 -

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

لرفعها على غري ذي �سفة بالن�سبة لوزير القوى العاملة )رئي�ض جمل�ض اإدارة 
الهيئة( يف غري حملة متعيناً االلتفات عنه. 

)حكم محكمة الق�ساء االإداري في الدعوى االبتدائية رقم47 ل�سنة4 ق بجل�سة 
2004/3/15م، �س 554 و555(

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



الفتاوى الصادرة عن وزارة 
الشؤون القانونية

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�ساأن هذا القانون
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قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

فتاوى المادة رقم )2(

فباالإ�سارة اإىل الكتاب رقم .... بتاريخ ..... فى �ساأن طلب الراأي حول 
تطبيق البند 9 من املادة 2 من قانون التاأمينات االجتماعية على احلادث الذى 

وقع لعدد من املوؤمن عليهم لدى �سركة عمان للتعدين بتاريخ 2000/6/2 م 

فى  – اأنه  اإليه  امل�سار  الكتاب  من  يبني  – ح�سبما  املو�سوع  عنا�سر  وحا�سل 
منت�سف  بعد   12.45 ال�ساعة  حدود  – فى  م   2000/6/2 املوافق  اجلمعة  يوم 
الليل كان عدد من املوؤمن عليهم لدى �سركة عمان للتعدين ي�ستقلون �سيارة 
ال�سركة قادمني من مقر اإقامتهم الدائم فى واليتهم ومناطقهم املختلفة اإىل 
العادة كل  القبائل ( ح�سبما جرت عليه  نقطة جتمع فى والية �سحار ) فلج 
اأ�سبوع متجهني اإىل والية ينقل مرورا بوالية الربميي ثم مدينة العني بدولة 
االإمارات العربية املتحدة فى طريقهم اإىل والية عربي ، ومن ثم والية ينقل 
العمل  مكان  فى  العاملني  لهوؤالء  ال�سركة  وفرته  الذى  ال�سكن  يوجد  حيث 
هوؤالء  و�سول  وقبل  التايل  اليوم  �سباح  عملهم  ال�ستئناف   ) الذهب  )م�سنع 
تدهورها  اإىل  اأدى  مما  ال�سيارة  اإطارات  اأحد  انفجر  ال�سكن  مقر  اإىل  العمال 
ونتج عن ذلك وفاة �ستة منهم واإ�سابة اثنني اآخرين ولدى تطبيق البند 9 من 
املادة 2 من قانون التاأمينات االجتماعية على حالتهم ذهب راأى اإىل اأنه ميكن 
اعتبار احلادث الذى وقع لهوؤالء العمال اإ�سابة عمل ، على اأ�سا�ض اأنهم كانوا 
متجهني اإىل العمل فى واقع االأمر ، بينما ذهب راأى اأخر اإىل اأنه يلزم العتبار 
العمل  مقر  اإىل  مبا�سرة  متجهني  العمال  يكون  اأن  عمل  اإ�سابة  احلادث  هذا 

ولي�ض اإىل ال�سكن الذى وفرته ال�سركة لهم قبل ا�ستئناف العمل .

وتطلبون االإفادة بالراأي . وردا على ذلك نفيد باأن املادة 2 من قانون 
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قوانين البيئة والقوانين البحرية وقوانين االتصاالت وقوانين 
حقوق الملكية وحماية التراث وقوانين التعدين وتنظيم التعليم

اأن  التاأمينات االجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/72 تن�ض على 
املعاين  التالية  والعبارات  بالكلمات  يق�سد  القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  فى   «
والتف�سريات املو�سحة قرين كل منها ، ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اأخر  . 

 ................. 1 

 1 رقم  باجلدول  املبينة  املهنية  االأمرا�ض  باأحد  االإ�سابة   : العمل  اإ�سابة   -9
املرافق ، اأو االإ�سابة نتيجة حادث وقع للموؤمن عليه اأثناء تاأدية العمل اأو ب�سببه 
توافرت  متى  اإ�سابة عمل  االإرهاق  اأو  االإجهاد  الناجتة عن  االإ�سابة  وتعترب   ،
املخت�سة  الطبية  اللجنة  من  قرار  بها  ي�سدر  التي  والقواعد  ال�سروط  فيها 

طبقا لهذا القانون .

  ويعترب فى حكم ذلك كل حادث يقع للموؤمن عليه خالل فرتة ذهابه ملبا�سرة 
عمله اأو عودته منه ، اأو اأثناء طريقه من حمل عمله اإىل املكان الذى يتناول 
فيه طعامه داخل مكان العمل ، وي�سرتط دائما اأن يكون الذهاب واالإياب دون 
توقف اأو تخلف اأو انحراف عن الطريق الطبيعي وكذلك اأثناء تنقالته التي 
يقوم بها بناء على تعليمات �ساحب العمل ، اأو اأثناء ال�سفر بتكليف منه اأو ممن 

يقوم مكانه« . 

خالل  عليه  املوؤمن  بالعامل  تلحق  التي  االإ�سابة  اأن  ذلك  من  ويبني   
فرتة ذهابه ملبا�سره عمله اأو عودته منه تعترب اإ�سابة عمل ، طاملا كان الذهاب 
واالإياب دون توقف اأو انحراف عن الطريق الطبيعي ، وملا كان ذلك وكان الثابت 
للعاملني  وقع  املذكور  احلادث  اأن  املعرو�سة  احلالة  واقعات  ا�ستعرا�ض  من 
ب�سركة عمان للتعدين اإبان ذهابهم بوا�سطة �سيارة ال�سركة ح�سبما جرت عليه 
العادة كل اأ�سبوع – من مقار اإقامتهم بالواليات واملناطق املختلفة اإىل م�سنع 
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قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

اإ�سابة  اأو  وفاة  من  لبع�سهم  وقع  ما  فاإن  ثم  ومن   ، عملهم  ملبا�سره  الذهب 
قانون  املادة  2 من  البند 9 من  اإ�سابة عمل فى تطبيق  جراء احلادث يعترب 
التاأمينات االجتماعية امل�سار اإليه ، وال ينال من ذلك اأن هوؤالء العاملني كانوا 
فى طريقهم اأوال اإىل مقر ال�سكن الذى وفرته ال�سركة لهم متهيداً ال�ستئناف 
املعرو�سة  احلالة  فى  يعد  ال  املقر  هذا  اأن  اإذ   ، التايل  اليوم  �سباح  فى  العمل 
حمل اإقامة العاملني املذكورين الذى يتحدث البند 9 من املادة 2 من قانون 
واإمنا  اإليه  العودة  اأو  العمل  ملبا�سره  منه  الذهاب  عند  االجتماعية  التاأمينات 
هو فى حقيقة االأمر فى هذه احلالة جزء من مكان العمل ) م�سنع الذهب ( 

يتجمع فيه العمال متهيدا ال�ستئناف عملهم . 

لذلك انتهى الراأي اإىل اأن حاالت الوفاة واالإ�سابة التي حلقت بالعمال 
املعرو�سة حالتهم تعترب اإ�سابة عمل فى تطبيق البند )9( من املادة من قانون 

التاأمينات االجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 91/72. 

فتوى رقم ) و �س ق / م و / 4 / 15 / 848 / 2001 م فى 16 / 2001/6 م (

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

فتاوى المادة رقم )3(

الفتوى االأوىل :

باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعية  التاأمينات  قانون  من  )3/اأ(  املادة  اإن 
ال�سلطاين رقم 91/72 تن�ض على اأنه )ت�سرى اأحكام هذا القانون على العمال 
العمانيني الذين يعملون بالقطاع اخلا�ض مبوجب عقود عمل دائمة ب�سرط اأن 



- 22 -

قوانين البيئة والقوانين البحرية وقوانين االتصاالت وقوانين 
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ال يقل �سن العامل عن 15 عاما وال يزيد على 59 عاما ... ( 

طبيعي  �سخ�ض  يديرها  من�ساأة  كل  اإىل  اخلا�ض  القطاع  مدلول  ين�سرف  واإذ 
ال�سفارات  تندرج  ال  املثابة  وبهذه   ، اخلا�ض  القانون  اأ�سخا�ض  من  معنوي  اأو 
والقن�سليات فى عداد جهات القطاع اخلا�ض على اعتبار اأنها جزء من التنظيم 
هذه  لدى  العمانيني  العاملني  فاإن  وعليه   ، لها  املوفدة  الدول  فى  االإداري 
ال�سفارات والقن�سليات ال يندرجون فى عداد املخاطبني باأحكام القانون امل�سار 

اإليه وبالتاىل ال ت�سرى عليهم اأحكامه . 

فتوى رقم و �س ق / م و / 4 /4//96/568/6 م بتاريخ 
1996/5/21م

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

الفتوى الثانية :

للتاأمينات  العامة  الهيئة  فى مدى جواز ح�سول  الراأي  وت�ستطلعون 
االجتماعية على املكافاأة املقررة عن خدمة املوظف ال�سابقة على تاريخ ح�سوله 

على اجلن�سية العمانية . 

ونفيد اأن ا�ستحقاق الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية لقيمة املكافاأة 
املذكورة ، مناطه جواز �سم مدة خدمة املوظف املذكور ال�سابقة على ح�سوله 
قانون  الأحكام  طبقا  التاأمني  فى  ا�سرتاكه  مدة  اإىل  العمانية  اجلن�سية  على 
التاأمينات االجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/72 ، واإذ خلت مواد 
هذا القانون وتعديالته املتعاقبة من ن�ض يق�سى ب�سم مثل هذه املدة ، فاإنه 

من ثم ينتفي ا�ستحقاق الهيئة لتلك املكافاأة . 
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قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

هذا  من   20 املادة  من   4 الفقرة  عليه  تن�ض  ما  ذلك  من  يغري  وال 
القانون ، معدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97/60 ، من اأن ميول فرع التاأمني 
�سد ال�سيخوخة والعجز والوفاة من :«املبالغ التي يوؤديها �ساحب العمل نظري 
مكافاأة نهاية اخلدمة املح�سوبة وفقاً لقانون العمل اأو املن�سو�ض عليها فى عقد 
ال�سابقة  اخلدمة  مدة  عن  وذلك  لل�سركات  االأ�سا�سية  النظم  لوائح  اأو  العمل 
مبا�سرة على اال�سرتاك فى هذا القانون » . اإذ اأنه حكم وقتي ال يخاطب اإال مدد 
العمل ال�سابقة على تاريخ العمل بالقانون ، وهو التاريخ املحدد وفقا للمادة 3/ 
اأ منه بقرار من الوزير خالل مدد اأق�ساها �سنة من تاريخ ن�سره فى 91/7/1 ، 
ولي�ض حكما دائما بجواز �سم مدة العمل ال�سابقة لكل من ي�سرتك فى تاريخ 
الحق لتاريخ العمل بالقانون ، اإذ اأن مثل هذا ال�سم ال بد من اأن يتقرر �سراحة 
، وال ي�ستفاد �سمنا ، مثلما هو مقرر فى ن�سو�ض املواد 17 ، 18 ، 19 ، 21 من 
قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ، ال�سادر 
 ،  90/33 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  معدال   ،  82/26 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 
واملر�سوم ال�سلطاين رقم 95/64 ، وعلى اأيه حال ، فقد جاء ن�ض املادة 22 مكررا 
 ،  97/60 رقم  ال�سلطاين  بالر�سوم  امل�سافة  االجتماعية  التاأمينات  قانون  من 
قاطعا فى اأن حكم الفقرة 4 من املادة 20 من القانون هو حكم وقتي ال ين�سرف 
اإال اإىل مدد العمل ال�سابقة على تاريخ العمل بالقانون ، حيث ين�ض على اأن : » 
حت�سب للموؤمن عليه �سمن املدة املح�سوبة لتقدير معا�ض ال�سيخوخة والعجز 
بقانون  العمل  تاريخ  على  ال�سابقة  اخلدمة  مدد   ، املكافاأة  لتقدير  اأو  والوفاة 
التاأمينات االجتماعية ، �سريطة اأن يكون �ساحب العمل قد �سدد عن تلك املدد 

للهيئة مكافاأة نهاية اخلدمة املن�سو�ض عليها فى الفقرة 4 من املادة 20 »

وبناء على ما تقدم فقد انتهى الراأي اإىل اأنه ال �سند من اأحكام قانون   
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على  ح�سوله  على  ال�سابقة  املذكور  عمل   مدة  ل�سم   االجتماعية  التاأمينات 
من  اأ�سا�ض  فال  ثم  ومن   ، التاأمني  فى  ا�سرتاكه  مدة  اإىل  العمانية  اجلن�سية 

القانون ال�ستحقاق الهيئة لقيمه املكافاأة امل�ستحقة عنها . 

فتوى رقم ) و �س ق / م و / 2001/806/7/8 فى 2001/6/10 م( 

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

فتاوى المادة رقم )5(

الفتوى االأوىل :

ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعية  التاأمينات  قانون  من   )5( املادة 
العامة  الهيئة   « ت�سمى  – تن�ساأ هيئة عامة  اأ   ( اأنه  تن�ض على  رقم )91/72( 
باال�ستقالل  ، وتتمتع  اعتبارية  لها �سخ�سية  " وتكون  للتاأمينات االجتماعية 

املايل واالإداري ، وتتبع الوزير . 

ب - ..................... ( .

وتن�ض املادة )71( من هذا القانون على اأنه » تعفى من ال�سرائب والر�سوم اأيا 
كان نوعها متى وجدت : 

اأ – اال�سرتاكات امل�ستحقة وفقاً الأحكام هذا القانون . 

ب – البدالت والتعوي�سات واملعا�سات واملنح واالإعالنات التي ت�ستحق 
طبقاً الأحكام هذا القانون .   
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كما تعفى اأموال الهيئة الثابتة واملنقولة وجميع عملياتها اال�ستثمارية مهما 
كان نوعها من ال�سرائب وذلك ملدة ع�سر �سنوات تبداأ من تاريخ العمل بهذا 

القانون " . 

باملر�سوم  ال�سادر  العامة  واملوؤ�س�سات  الهيئات  نظام  من   )  2  ( املادة  وتن�ض 
ال�سلطاين رقم )91/116( على اأنه " تن�ساأ الهيئات العامة واملوؤ�س�سات العامة 
مبر�سوم �سلطاين وتكون لها ال�سخ�سية االعتبارية ، وتتمتع باال�ستقالل املايل 
وحدات  من  وتعترب   ، باإن�سائها  ال�سادر  واملر�سوم  النظام  حدود  يف  واالإداري 
اجلهاز االإداري للدولة ، وتخ�سع الإ�سراف اجلهة التي يحددها مر�سوم اإن�سائها 

 . "

كما تن�ض املادة ) 5 ( من هذا النظام على اأنه " تطبق الهيئات والهيئات العامة 
املوؤ�س�سات  وت�سع   ، واالإدارية  املالية  �سوؤونها  يف  احلكومية  والنظم  القواعد 
العامة اللوائح املالية واالإدارية الالزمة لتنظيم عملها مبا يتفق والغر�ض من 
اإن�سائها ، وت�سرى النظم والقواعد احلكومية فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ض خا�ض 
فى تلك اللوائح ، كما يجوز لها اإعداد موازناتها طبقاً للقواعد املقرة واملتبعة 

يف ال�سركات التجارية " 

ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العقاري  ال�سجل  نظام  من   )56( املادة  وتن�ض   
اأو فروعها اإمتام اإجراءات  اأنه :" ال يجوز الأمانة ال�سجل العقاري  98/2 على 
التوثيق والت�سجيل اأو غريها من االإجراءات املن�سو�ض عليها يف هذا النظام اإال 
بعد �سداد الر�سوم املقررة ، وحتدد هذه الر�سوم بقرار من وزير االإ�سكان بعد 

موافقة وزارة املالية."

االإداري  » تعفى وحدات اجلهاز   : اأنه  النظام على  املادة )57( من هذا  وتن�ض 
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للدولة من ر�سوم الت�سجيل والتوثيق التي ت�ستحق عليها تطبيقاً الأحكام هذا 
النظام ، كما تعفى من ر�سوم ا�ستخراج ال�سور اأو ال�سهادات اأو امللخ�سات التي 

تطلب وفقاً له  . 

واأخرياً تن�ض املادة ) 58 ( على اأنه : » ال يجوز رد الر�سوم التي مت حت�سيلها 
طبقاً لهذا النظام اإال يف احلاالت التي حتددها الالئحة التنفيذية » . 

اأن�ساأها القانون  اأن الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية التي  ومفاد ما تقدم 
ومنحها �سخ�سية اعتبارية وا�ستقالاًل مالياً واإدارياً ، واأناط بها االإ�سراف على 
تنفيذ قانون التاأمينات االجتماعية وفقاً الأحكامه ، تعترب من وحدات اجلهاز 
واملوؤ�س�سات  الهيئات  نظام  من   )2( املادة  ن�ض  ل�سريح  طبقا  للدولة  االإداري 
العامة امل�سار اإليه ، واأن على الهيئات العامة تطبيق القواعد والنظم احلكومية 
طبقاً  ميزانياتها  تعد  اأن  العامة  للموؤ�س�سات  يجوز  واأنه   ، املالية  �سوؤونها  يف 

للقواعد املقررة واملتبعة يف ال�سركات التجارية .  

ومن حيث اإن من االأ�سول امل�ستقرة اأن الدولة وم�ساحلها وفروعها ال 
يقع على عاتقها عبء اأداء ال�سرائب والر�سوم اإال اإذا ن�ض القانون �سراحة على 
ال�سليم  ، وهو ما يعترب وفق التكيف القانوين   اأو ر�سم  باأداء �سريبة  اإلزامها 

عدم خ�سوع الدولة لل�سريبة اأو الر�سم . 

يت�سمن  عام  تكليف  اإال  هما  ما  الر�سم  اأو  ال�سريبة  اأن  ذلك  ومرد 
اأن تخاطب الدولة وم�ساحلها  ، وال يعقل  املالية للدولة  امل�ساهمة يف االأعباء 
وفروعها بهذا التكليف اإذ ال جدوى من قيام الدولة باأداء ال�سريبة اأو الر�سم 

لنف�سها . 

وملا كانت الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية تعد من وحدات اجلهاز 
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من  وغريها  والوزارات  الوزراء  جمل�ض  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنها  للدولة  االإداري 
املادة )1( من قانون تنظيم اجلهاز  املبينة يف  االإداري للدولة  وحدات اجلهاز 
االإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )75/26( فتغدو غري خماطبة 
باأحكام القوانني التي تفر�ض �سرائب اأو ر�سوم اإال فيما ن�ض عليه �سراحة فيها 

باإلزامها باالأداء . 

وبالبناء على ما تقدم تكون الهيئة غري خماطبة باالأحكام التي تقرر 
فر�ض ر�سوم حت�سلها املديرية العامة للربيد بوزارة النقل واالت�ساالت مقابل 
اخلدمات التي توؤديها للهيئة والتى تتمثل يف الر�سوم الربيدية عن املكاتبات 
اأو غريها من  واملعامالت املتعلقة بتنفيذ اأحكام قانون التاأمينات االجتماعية 
واالت�ساالت  لنقل  لوزارة  للربيد  العامة  املديرية  اإىل  االأداء  الواجبة  الر�سوم 

مقابل اخلدمة التي توؤديها للهيئة. 

مقابل  املذكورة  املديرية  حت�سله  ما  ت�سمية  قانونا  اجلائز  غري  ومن 
الذى  املال  مبلغ  اأن  بح�سبان  بامل�ساهمات  توؤديها  التي  اإليها  امل�سار  اخلدمات 
توؤديه من خدمات ال يخرج  ما  للربيد كرها نظري  العامة  املديرية  ت�ستاأديه 
عن كونه ر�سماً باملعنى القانوين ، وخللو القانون من ن�ض يلزم الهيئة ب�سداده 

تكون املطالبة به يف غري حملها . 

كما ال يحق لبلدية م�سقط مطالبة الهيئة باأداء الر�سوم املقررة ل�سالح 
البلدية �سواء كانت هذه الر�سوم مقابل الت�سريح للهيئة باللوحات االإر�سادية 
التي تدل على موقع الهيئة الأول مرة وكذلك عند جتديد هذا الت�سريح ، اأو 
الهيئة وتوؤجرها طاملا كان  التي متلكها  العقارات  اإيجار  مقابل ت�سجيل عقود 
املقرر وهو عدم خ�سوع  لالأ�سل  ا�ستناداً   ، املالك  يقع على عاتق  الر�سم  عبء 
الدولة لل�سريبة اأو الر�سم بح�سبان اأن الهيئة اإحدى وحدات اجلهاز االإداري 
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للدولة وفقاً ملا �سلف بيانه ، ولعدم وجود ن�ض قانوين �سريح يف اإلزام الهيئة 
باأداء اأنواع الر�سوم امل�سار اإليها للبلدية .  

امل�سار  الر�سوم  ب�سداد  واإلزامها  الهيئة  الإخ�ساع  �سنداً  ينه�ض  وال 
اأن االإعفاء بالن�سبة  املوؤرخ 2002/5/11 من  اإليها ما ورد بكتاب بلدية م�سقط 
الأموال الهيئة وعملياتها اال�ستثمارية املن�سو�ض عليه يف املادة )17( من قانون 
التاأمينات االجتماعية يقت�سر على ال�سرائب وينح�سر عن الر�سوم واأنه موؤقت 
غري  االجتماعية  التاأمينات  العامة  الهيئة  باأن  مردود  فذلك   ، �سنوات  بع�سر 
خماطبة بح�سب االأ�سل باأحكام القوانني التي تقرر الر�سوم ، وال يوجد ن�ض 
قانوين يلزمها باأداء اأنواع الر�سوم التي تطالب بها بلدية م�سقط ، واأنه يجب 
تف�سري ما ورد بن�ض املادة )71( �سالفة االإ�سارة وفقاً لالأ�سل ال�سالف االإ�سارة 

اإليه ، والقول بغري ذلك يغدو زعماً ال ي�سانده قانون اأو واقع .

واأخرياً فاإنه ال يحق الأمانة ال�سجل العقاري بوزارة االإ�سكان والكهرباء 
واملياه اإلزام الهيئة باأداء ر�سوم ت�سجيل قطعتي االأر�ض اللتني ا�سرتتهما الهيئة 
، وذلك ا�ستناداً اإىل االأ�سل املقرر لعدم خ�سوع الهيئة لهذه الر�سوم اإال اإذا ن�ض 
�سراحة على اإلزامها باالأداء وهو ما مل يحدث ، واإىل اأن املادة )57( من نظام 
ال�سجل العقاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )98/2( تن�ض على اأنه » تعفى 
ت�ستحق  التي  والتوثيق  الت�سجيل  ر�سوم  من  للدولة  االإداري  اجلهاز  وحدات 
العامة  الهيئة  اأن  الثابت  كان  وملا   ،  «  .... النظام  هذا  الأحكام  تطبيقاً  عليها 
للتاأمينات االجتماعية تعد من وحدات اجلهاز االإداري للدولة فاإنها وبفر�ض 
خ�سوعها – وهو غري �سحيح قانوناً – لالأحكام التي تقرر هذه الر�سوم ، فقد 
اأعفاها الن�ض من اأداء هذه الر�سوم املقررة وفقاً الأحكام نظام ال�سجل العقاري . 

املوؤرخ  العقاري  ال�سجل  اأمانة  بكتاب  ورد  ما  تقدم  فيما  يقدح  وال 
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وحدات  من  باعتبارها  الهيئة  باأن  عليه  مردود  به  ورد  ما  فكل   2002/4/27
اأمانة  توؤديه  ما  مقابل  املقررة  للر�سوم  خا�سعة  غري  للدولة  االإداري  اجلهاز 
ال�سجل العقاري من خدمات ، واأن نظام ال�سجل العقاري ين�ض يف املادة )57( 
اأداء هذه  منه على اإعفاء وحدات اجلهاز االإداري للدولة مبا فيها الهيئة من 

الر�سوم.

بوزارة  للربيد  العامة  املديرية  اأحقية  عدم  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
النقل واالت�ساالت ، وبلدية م�سقط ، واأمانة ال�سجل العقاري بوزارة االإ�سكان 
والكهرباء واملياه يف ا�ستئداء الر�سوم امل�سار اإليها – وعلى النحو املف�سل �سلفاً 
– من الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية ،  مع مراعاة احلكم الوارد يف املادة 
)58( من نظام ال�سجل العقاري فيما يتعلق برد ما مت حت�سيله من الهيئة من 

ر�سوم . 

فتوى رقم و �س ق / م و/2002/973/15/52م بتاريخ 2002/6/24م

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

الفتوى الثانية :

اإن قانون التاأمينات االجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/72 اأورد 
يف الباب الثاين منه االأحكام اخلا�سة بالهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية ، 

وا�ستمل الف�سل الثاين من هذا الباب

 ) املواد 10و11و12( على » النظام املايل للهيئة » وي�ستفاد من ذلك اأن امل�سرع 
مل ي�ساأ اأن يخ�سع الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية للنظام املايل للهيئات 
العامة ال�سادر باملن�سور املايل رقم 85/6 واإمنا اأفرد لها –العتبارات قدرها – 
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نظاما ماليا خا�سا �سمنه الف�سل الثاين من الباب الثاين من قانون التاأمينات 
االجتماعية ، وعليه فاإن هذا النظام اخلا�ض هو وحده الذي ي�سرى على الهيئة 
دون النظام املايل للهيئات العامة ال�سادر باملن�سور املايل رقم 85/6 وذلك عمال 

بالقاعدة االأ�سولية يف التف�سري والتي تق�سى باأن اخلا�ض يقيد العام 

وملا كان ذلك ؛ واإذ خال الف�سل الثاين من الباب الثاين من قانون التاأمينات 
االجتماعية من اأى حكم يوجب على الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية اأن 
التجارية  ال�سركات  املتبعة يف  املالية  املحا�سبة  لقواعد  وفقا  مت�سك ح�ساباتها 
االإيرادات  تت�سمن  ال�سهرية  ك�سوفا بح�ساباتها  املالية  وزارة  اإىل  تقدم  اأن  اأو   ،
وامل�سروفات واملركز املايل للهيئة ، فمن ثم تكون الهيئة قد �سادفها ال�سواب 
اإن هي امتنعت عن القيام بهذا االإجراء اأو ذاك ، وال حجة يف القول باأن نظام 
الهيئات  »تطبق  اأن  على  منه   )5( املادة  يف  ن�ض  العامة  واملوؤ�س�سات  الهيئات 
 « واالإدارية  املالية  �سوؤونها  يف  احلكومية  والنظم  القواعد  العامة  والهيئات 
واأن الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية تخ�سع – مبوجب هذه االإحالة – 
الأحكام النظام املايل للهيئات العامة ال�سادر باملن�سور املايل رقم 85/6 ذلك اأن 
اأحكام هذا النظام االأخري ال تندرج يف عموم » القواعد والنظم املالية احلكومية 
» يف جمال تطبيق حكم االإحالة امل�سار اإليه نظرا خل�سوع الوحدات احلكومية 
امل�ستقلة لنظام مايل خا�ض بها �سادر به املن�سور املايل رقم 85/5 ، وهذا النظام 
– �ساأنه �ساأن النظام املايل للهيئات العامة – يعترب نظاما عاما يقيده النظام 
املايل للهيئة والوارد يف الف�سل الثاين من الباب الثاين من قانون التاأمينات 

االجتماعية .

بالفعل  تعد  للتاأمينات االجتماعية  العامة  الهيئة  باأن  للقول  اأنه ال وجه  كما 
التاأمينات  قانون  من   5/9 املادة  حلكم  وفقا  ال�سهرية  بح�ساباتها  ك�سوفا 
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االجتماعية التي ن�ست على اأن : »ميثل الرئي�ض التنفيذي الهيئة يف عالقاتها 
اإعداد   –  5  ........  : يلى  ما  االأخ�ض  على  ويتوىل  الق�ساء  واأمام  بالغري 
املايل  واملركز  واالإيرادات  امل�سروفات  موقف  تو�سح  التي  ال�سهرية  احل�سابات 

للهيئة وتقدميها ملجل�ض االإدارة »

وبني  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  على  الك�سوف  تلك  عر�ض  بني  تعار�ض  ال  واإنه   
التي  للهيئة  اخلتامية  باحل�سابات  اأ�سوة  املالية  وزارة  اإىل  ذلك  بعد  تقدميها 
اإر�سالها اإىل اجلهات املخت�سة  اإليها »  اأوجبت الفقرة )6( من املادة )9( امل�سار 
خالل �سهر من تاريخ موافقة جمل�ض االإدارة عليها » ، فذلك مردود عليه باأنه 
املالية  وزارة  اإىل  للهيئة  ال�سهرية  احل�سابات  تقدمي  يق�سد  كان  امل�سرع  اأن  لو 
بعد عر�سها على جمل�ض االإدارة لكان قد ن�ض على ذلك �سراحة يف املادة 5/9 
�سالفة الذكر و�سكوته عن ذلك ي�ستفاد منه اجتاه نيته اإىل املغايرة يف احلكم 
اأخرى  ال�سهرية من جهة وبني احل�سابات اخلتامية من جهة  بني احل�سابات 
بحيث يكتفي بالن�سبة لالأوىل بعر�سها على جمل�ض االإدارة يف حني يلزم اإر�سال 
االإدارة  جمل�ض  موافقة  تاريخ  من  �سهر  خالل  املخت�سة  اجلهات  اإىل  الثانية 

عليها 

العامة  الهيئة  مطالبة  املالية  لوزارة  يجوز  ال  اأنه  اإىل  �سبق  مما  ونخل�ض 
املالية  املحا�سبة  لقواعد  وفقا  ح�ساباتها  مت�سك  باأن  االجتماعية  للتاأمينات 

املتبعة يف ال�سركات التجارية اأو اأن تقدم اإليها ك�سوفا بح�ساباتها ال�سهرية . 

) فتوى رقم و �س ق / م و/ 97/1022/1/10م بتاريخ 1997/9/20م (

) وقد تاأيدت هذه الفتوى بالكتاب رقم و �س ق / م و/97/1242/1/20 في 
1997/11/22 م(
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الفتوى الرابعة :

املوافق..........ب�ساأن  بتاريخ...........   .......... رقم  الكتاب  اإىل  باالإ�سارة 
االإفادة بالراأي عن ماهية القواعد والنظم احلكومية التي ال تتقيد بها الهيئة 
العامة للتاأمينات االجتماعية، وهل ت�سمل اخت�سا�ض وزارة ال�سوؤون القانونية 

مبراجعة م�سروعات اللوائح والقرارات ون�سرها يف اجلريدة الر�سمية.

وتتلخ�ض الوقائع ح�سبما يبني من كتاب معاليكم امل�سار اإليه واملكاتبات   
التي متت بني جهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة والهيئة العامة للتاأمينات 
االجتماعية اإىل اأنه لدى قيام املخت�سني بجهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة 
بفح�ض بع�ض االأعمال املالية واالإدارية بالهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية 
اأو�ساع  تنظم  الئحة  )مبثابة  اخلدمة  الئحة  باإ�سدار  قامت  الهيئة  اأن  تبني 
و�سوؤون موظفي الهيئة( ف�ساًل عن اأنظمة اإدارية ومالية دون اأن تتم مراجعتها 

من قبل وزارة ال�سوؤون القانونية ودون ن�سرها يف اجلريدة الر�سمية.

معر�ض  يف  اأفادت-  االجتماعية  للتاأمينات  العامة  الهيئة  اأن  وتبدون   
من  بن�سخة  مبوافاته  للدولة  واالإدارية  املالية  الرقابة  جهاز  طلب  على  ردها 
االإدارة  قناعة  اأن  ن�سرها-  لعدم  بالهيئة  املوظفني  ب�سوؤون  اخلا�سة  االأنظمة 
غري  ممار�سة  يعد  الالئحة  من  لن�سخ  املوظف  اقتناء  باأن  للهيئة  التنفيذية 
اجلهاز  قام  ذلك  �سوء  ويف  للهيئة،  التنفيذية  االإدارة  نظر  وجهة  من  عملية 
بالرد على الهيئة ب�سرورة اتخاذ اإجراءات ت�سحيح الو�سع القانوين الأنظمة 
الهيئة مبا يتفق والقوانني النافذة بال�سلطنة، اإال اأن الهيئة العامة للتاأمينات 
اأفادت باأن امل�سرع قد منح الهيئة اال�ستقالل االإداري واملايل على  االجتماعية 
ال�سلطاين رقم  باملر�سوم  ال�سادر  التاأمينات االجتماعية  بقانون  الوارد  النحو 
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اللوائح اخلا�سة ب�سوؤون  اإ�سدار  اأحقيتها يف  اإىل  91/72 وانتهت يف �سوء ذلك 
تلك  باإ�سدار  قامت  واأنها  احلكومية  والنظم  بالقواعد  التقيد  دون  املوظفني 

االأنظمة ا�ستناداً لهذا الن�ض املوؤيد بفتاوى وزارة ال�سوؤون القانونية.

واإزاء ما دار بني جهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة والهيئة العامة   
للتاأمينات االجتماعية من خالف فاإنكم ت�ستطلعون راأي وزارة ال�سوؤون القانونية 
عن ماهية القواعد والنظم احلكومية التي ال تتقيد بها الهيئة، وهل من بينها 
عدم مراجعة الالئحة من قبل وزارة ال�سوؤون القانونية، ومدى تعار�ض مثل 
هذا الن�ض مع النظام االأ�سا�سي للدولة الذي ناط بالقانون حتديد اجلهة التي 
تقوم ب�سياغة القوانني واللوائح والقرارات ومراجعتها والتي حددها املر�سوم 

ال�سلطاين رقم 94/14 بوزارة ال�سوؤون القانونية.

ورداً على ذلك نفيد باأن املادة )69( من النظام االأ�سا�سي للدولة ال�سادر   
اأن » يحدد القانون اخت�سا�سات  باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 تن�ض على 
اجلهة التي تـتوىل اإبداء الراأي القانوين للوزارات واجلهات احلكـومية االأخـرى 

، وتقوم ب�سياغة م�سروعـات القـوانني واللـوائح والقـرارات ومراجـعتهــا...« .

وتن�ض املادة )74( من هذا النظام على اأن »تـن�سر القوانـني يف اجلريـدة   
الر�سـمية خالل اأ�سبوعني من يوم اإ�سدارها،ويعمل بهامن تـاريخ ن�سرهامامل 

ين�ض فيهاعلىتاريخ اآخر«.

اأنه »اليجـوز الأيةجهـة يف  املادة )80( من ذات النظام  على  كما تن�ض   
القـوانني  اأحكـام  تخالف  اأوتعليمات  قـرارات  اأو  اأنظمةاأولوائح  اإ�سدار  الدولـة 
التي هي جزءمن قانون  الدوليـة  اأواملعـاهدات واالتـفاقيات  النافذة  واملرا�سيم 

البالد«.
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وتن�ض املادة )3( من قانون التف�سريات والن�سو�ض العامة رقم 3 ل�سنة   
1973 على اأنه » يف هذا القانون ويف اأي قانون اآخر، تكون للكلمات والتعبريات 
اأو ما مل  اآخر  اأمام كل منها ما مل يقت�ض الن�ض معنى  املبينة  التالية املعاين 

ين�ض على معنى اأو تف�سري مغاير يف ذلك القانون االآخر:

........

قرار  واأي  �سلطاين  مر�سوم  اأي  اأو  نظام  اأو  ت�سريع  اأي  تعني  قانون:   
الت�سريعية  واالأوامر  والقواعد  اللوائح  وكل  ت�سريعية  طبيعة  ذي  �سلطاين 

ال�سادرة مبوجب اأي قانون«.

باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعية  التاأمينات  قانون  من   )5( املادة  وتن�ض   
العامة  )الهيئة  ت�سمى  عامة  هيئة  تن�ساأ  اأ-   « اأن  على   91/72 رقم  ال�سلطاين 
باال�ستقالل  وتتمتع  اعتبارية  �سخ�سية  لها  وتكون  االجتماعية(  للتاأمينات 

املايل واالإداري وتتبع الوزير...«.

كما تن�ض املادة )7( من ذات القانون على اأن » يتوىل املجل�ض اإدارة �سوؤون   
ال�سالحيات  جميع  الغر�ض  لهذا  به  وتناط  اأعمالها،  على  واالإ�سراف  الهيئة 

واملهام الالزمة مبا يف ذلك:...

اإ�سدار القرارات واللوائح الداخلية املتعلقة بال�سوؤون املالية واالإدارية والفنية 
للهيئة و�سوؤون املوظفني دون التقيد بالقواعد والنظم احلكومية«

وزارة  اخت�سا�سات  بتحديد   94/14 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وين�ض   
ال�سوؤون القانونية على اأن من بني اخت�سا�ساتها، »مراجعة م�سروعات املرا�سيم 
ال�سلطانية والقوانني واللوائح والقرارات الوزارية املقدمة من الوزارات وكافة 
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الوحدات احلكومية قبل اإ�سدارها ون�سرها يف اجلريدة الر�سمية«.

باملر�سوم  ال�سادر  الر�سمية  اجلريدة  قانون  من   )3( املادة  وتن�ض   
ال�سلطاين رقم 84/ 2011 على اأن »ين�سر يف اجلريدة الر�سمية املواد االآتية:

.......

5- اللوائح..«.

كما تن�ض املادة )5( من ذات القانون على اأن »يعمل بالقوانني واملرا�سيم   
اجلريدة  يف  ن�سرها  تاريخ  من  واللوائح  الت�سريعية  الطبيعة  ذات  ال�سلطانية 
قرينة  الن�سر  ويعد  اآخر،  تاريخ  فيها على  ين�ض  ما مل  اأو مالحقها  الر�سمية 

على علم الكافة بها وال يقبل دليل على خالف ذلك«.

للدولة  االأ�سا�سي  النظام  اأن  الذكر  ال�سالفة  الن�سو�ض  من  وامل�ستفاد   
الر�سمية خالل  القوانني يف اجلريدة  ن�سر  اأ�ساًل عاماً مفاده وجوب  قد قرر 
مل  ما  ن�سرها  تاريخ  من  بها  يعمل  اأن  على  �سدورها  تاريخ  من  اأ�سبوعني 
القوانني  جانب  اإىل  لي�سمل  االأ�سل  هذا  وميتد  اآخر،  تاريخ  على  فيها  ين�ض 
اللوائح   ، �سلطانية  مرا�سيم  ومبوجب  الت�سريعية  ال�سلطة  من  ت�سدر  التي 
والقرارات ذات ال�سبغة الت�سريعية ، وهو ما اأف�سحت عنه املادة )3( من قانون 
التف�سريات والن�سو�ض العامة ، والتي قطعت باأن م�سطلح القوانني ميتد يف 
تف�سريه لي�سمل اللوائح ال�سادرة بناء على تفوي�ض ت�سريعي، ويوؤكد ذلك ما 
اأوجبه قانون اجلريدة الر�سمية من ن�سر اللوائح التي ت�سدرها وحدات اجلهاز 
االإداري للدولة ، وقرر القانون نتيجة لذلك قرينة العلم اليقيني بتلك االأحكام 

مبجرد ن�سرها يف اجلريدة الر�سمية وال يجوز االإتيان بدليل على خالفها.
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مبراجعة  القانونية  ال�سوؤون  وزارة  باخت�سا�ض  يت�سل  فيما  اأما   
اأن  جند   ، للدولة  االإداري  اجلهاز  وحدات  من  ال�سادرة  والقرارات  اللوائح 
اأحكام املادة )69( منه يف  النظام االأ�سا�سي للدولة قد فو�ض القانون مبوجب 
تقومب�سياغةم�سروعاتالقوانينواللوائحوالقراراتومراجـ التي  اجلهة  حتديد 
عتها، ومن بني اخت�سا�سات وزارة ال�سوؤون القانونية املحددة مبوجب املر�سوم 
والقوانني  ال�سلطانية  املرا�سيم  م�سروعات  مراجعة   94/14 رقم  ال�سلطاين 
واللوائح والقرارات الوزارية املقدمة من الوزارات وكافة الوحدات احلكومية 
االأ�سا�سي  النظام  توخى  وقد   ، الر�سمية  اجلريدة  يف  ون�سرها  اإ�سدارها  قبل 
للدولة يف تقريره لهذا االأ�سل العام الذي ي�سمل كافة القرارات التي ت�سطبغ 
بال�سبغة الت�سريعية املقدمة من �سائر وحدات اجلهاز االإداري للدولة حت�سني 
هذه القرارات من مظنة خمالفتها الأحكام النظام االأ�سا�سي للدولة اأو تعار�سها 
مع القوانني واللوائح ال�سارية مما ي�ستوجب خ�سوعها للمراجعة من قبل جهة 
- وهي بطبيعة احلال وزارة ال�سوؤون القانونية - تتوىل التاأكد من ات�ساق هذه 
القرارات واللوائح مع القوانني ال�سارية يف ال�سلطنة ف�ساًل عن عدم تعار�سها 

مع النظام االأ�سا�سي للدولة.

واإذ ا�ستبان ذلك ، وبتطبيق ما �سلف على الواقعة املعرو�سة ، فاإن الهيئة   
العامة للتاأمينات االجتماعية تعد وفقاً للتكييف القانوين ال�سليم وحدة من 
وباال�ستقالل  االعتبارية  بال�سخ�سية  تتمتع   ، للدولة  االإداري  وحدات اجلهاز 
وحدة  كونها  عنها  ينفي  ال  الهيئة  ا�ستقالل  فاإن  ثم  ومن   ، واالإداري  املايل 
االإدارية  القرارات  ، وال يغري من طبيعة  للدولة  االإداري  من وحدات اجلهاز 
التي ت�سدرها من اعتبارها قرارات اإدارية على النحو امل�ستقر عليه يف تعريف 
التي ت�سدرها خا�سعة  اللوائح والقرارات   ، ومن ثم تغدو  االإدارية  القرارات 
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 ، للرقابة امل�سبقة من قبل وزارة ال�سوؤون القانونية على النحو ال�سالف بيانه 
اأبدته الهيئة  اأنه من الواجب ن�سرها يف اجلريدة الر�سمية ، وال حجة ملا  كما 
العامة للتاأمينات االجتماعية من اأن الن�سر يعد ممار�سة غري عملية ، باعتبار 
اأن الن�سر يعد الو�سيلة التي ر�سمها القانون لن�سر اللوائح  وهو القرينة على 

العلم بها والتي ال يجوز التذرع بعدم العلم بها على النحو املبني �سالفاً.

قيامها بطلب مراجعة  اأن عدم  الهيئة من  اأبدته  ملا  اأنه ال حجة  كما   
لعدم  يرجع  واالإدارية  املالية  لوائحها  عن  ف�ساًل  موظفيها  �سوؤون  الئحة 
خ�سوعها للقواعد والنظم احلكومية على النحو املبني يف البند )3( من املادة 
)7( من قانون التاأمينات االجتماعية ، بح�سبان اأن هذا  الن�ض و�سع للخروج 
على بع�ض القواعد العامة لتتمكن الهيئة من حتقيق اأهدافها ومهامها على 
الكافية  املرونة  الهيئة  كما مينح   ، العامة  امل�سلحة  االأكمل مبا يحقق  الوجه 
يف اإ�سدار قواعد منظمة لل�سوؤون الوظيفية واالإدارية واملالية بها دون التقيد 
ال�سارية  القوانني  من  وغريه  املدنية  اخلدمة  وقانون  املايل  القانون  باأحكام 
القواعد  لي�سمل  ذلك ال ميتد  اأن  على   ، للدولة  االإداري  على وحدات اجلهاز 
عن  ف�ساًل  القانونية  ال�سوؤون  وزارة  قبل  من  القرارات  تلك  ملراجعة  املقررة 
النظام  اأحكام  اأ�سل عام مقرر مبوجب  الر�سمية باعتباره  ن�سرها يف اجلريدة 
العامة يف عدم  امل�سلحة  امل�سرع من خالله حتقيق  ، يتوخى  االأ�سا�سي للدولة 
اإ�سدار وحدات اجلهاز االإداري للدولة لوائح وقرارات من �ساأنها خمالفة اأحكام 
النظام االأ�سا�سي للدولة اأو التعار�ض مع  اأحكـام القـوانني واملرا�سيم النافذة اأو 

املعـاهدات واالتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البالد.

االجتماعية  للتاأمينات  العامة  الهيئة  التزام  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك   
بعر�ض الئحة �سوؤون موظفيها ف�ساًل عن لوائحها االإدارية واملالية على وزارة 
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حتقيقاً  الر�سمية  اجلريدة  يف  لن�سرها  توطئة  ملراجعتها  القانونية  ال�سوؤون 
للعلم اليقيني بها.

فتوى رقم و �س ق/ م و/ 2012/2124/7/22 بتاريخ 2012/12/12م

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

فتاوى المادة رقم )6(

الفتوى االأوىل :

املادة ) 6 ( من قانون التاأمينات االجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
91/72 ن�ست فى فقرتها )اأ( على ت�سكيل جمل�ض اإدارة الهيئة برئا�سة الوزير 
وع�سوية من حددتهم ب�سفاتهم ، وق�ست فى الفقرة )ب( باأن حتدد اللوائح 
الداخلية للهيئة نظام العمل باملجل�ض وقواعد واإجراءات ومواعيد اجتماعاته 
واالأغلبية الالزمة ل�سحة انعقاده والإ�سدار قراراته ومكافاأة ح�سور جل�ساته 
جمل�ض  اخت�سا�سات   )  7  ( املادة  اأوردت  ثم   ، عنه  املتفرعة  اللجان  وجل�سات 

االإدارة .

واملعنى املتبادر من هذه الن�سو�ض اأنها تتعلق مبجل�ض اإدارة الهيئة ، وهى واإن 
العمل  بنظام  اخلا�سة  االأمور  للهيئة  الداخلية  اللوائح  اإىل  اأحالت  قد  كانت 
اأمور  من  ذلك  غري  اإىل   ، اجتماعاته  ومواعيد  واإجراءات  وقواعد  باملجل�ض 
ومنها حتديد مكافاأة ح�سور جل�ساته وجل�سات اللجان املتفرعة عنه اإال اأن هذه 
اللوائح يجب اأن تتقيد فى ن�سو�سها واأحكامها بنطاق الفقرة ) ب ( من املادة ) 
6 ( بحيث تتناول ما يخ�ض جمل�ض االإدارة دون غريه فيما خولته هذه الفقرة 
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لتلك اللوائح ومن ذلك حتديد مكافاأة ح�سور جل�سات املجل�ض وجل�سات اللجان 
املتفرعة عنه .

وملا كانت املادة ) 8 ( من قانون التاأمينات االجتماعية تن�ض على اأن يتوىل اإدارة 
�سلطاين  مر�سوم  خم�س�ساته  وحتديد  بتعيينه  ي�سدر  تنفيذي  رئي�ض  الهيئة 
ويختار  االإدارة  ملجل�ض  ال�سر  واأمني  مقررا  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  ويكون 

الوزير من يحل حمله فى ممار�سة اخت�سا�ساته وذلك ب�سفة موؤقتة .

التنفيذي  الرئي�ض  بتعيني  ال�سادر  ال�سلطاين  املر�سوم  اأن  ذلك  من  والوا�سح 
يتكفل بتحديد خم�س�ساته ، وكذلك فاإنه واإن كان الرئي�ض التنفيذي هو مقرر 
جمل�ض االإدارة واأمني �سره اإال اأنه يح�سر اجتماعات هذا املجل�ض بهذه ال�سفة 

ولو اأنه من غري اأع�سائه الذين حددتهم الفقرة ) اأ ( من املادة ) 6 ( .

جل�سات  ح�سور  مكافاأة  ي�ستحق  ال  التنفيذي  الرئي�ض  فاإن  تقدم  ما  كان  واإذا 
جمل�ض االإدارة وجل�سات اللجان املتفرعة عنه باعتبار اأن هذه املكافاأة ال ت�سرف 
اإال الأع�ساء جمل�ض االإدارة على التف�سيل ال�سابق بيانه – وجميعهم من خارج 
الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية – وال ت�سرف الأي ممن يح�سر اجتماعات 
املجل�ض ولي�ض ع�سو فيه ، فاإذا ما اأ�سيف اإىل ذلك اأن الرئي�ض التنفيذي للهيئة 
يعترب من العاملني بالهيئة وله خم�س�ساته التي يحددها املر�سوم ال�سلطاين 
ملكافاأة ح�سور جل�سات  ا�ستحقاقه  لعدم  تاأكيد  هذا  فى  كان   ، بتعيينه  ال�سادر 

جمل�ض االإدارة باعتباره مقررا واأمينا ل�سره .

ومتى كان االأمر كذلك بالن�سبة للرئي�ض التنفيذي للهيئة فاإن من يحل حمله 
عند غيابه ال ي�ستحق مكافاأة ح�سور جل�سات جمل�ض االإدارة اأو اللجان املتفرعة 

عنه .
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) فتوى رقم و �س ق / م و / 94/92/1/4 فى 1994/1/29 م (

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

الفتوى الثانية :

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعية  التاأمينات  قانون  )5( من  املادة 
للتاأمينات  العامة  الهيئة   ( ت�سمى  عامة  هيئة  تن�ساأ   « اأن  على  تن�ض   91/72
االجتماعية  ( وتكون لها �سخ�سية اعتبارية وتتمتع باال�ستقالل املايل واالإداري 

وتتبع الوزير »

الداخلية  اللوائح  – حتدد  :«  ب  اأن  القانون على  ذات  املادة )6( من   وتن�ض 
للهيئة نظام العمل باملجل�ض وقواعد واإجراءات ومواعيد اجتماعاته واالأغلبية 
الالزمة ل�سحة انعقاده والإ�سدار قراراته ومكافاآت ح�سور جل�ساته وجل�سات 

اللجان املتفرعة عنه  » .

�سوؤون  اإدارة  املجل�ض  يتوىل   »: اأن  على  القانون  ذات  من   )7( املادة  تن�ض  كما 
ال�سالحيات  الغر�ض جميع  لهذا  به  وتناط   ، اأعمالها  واالإ�سراف على  الهيئة 
واملهام الالزمة مبا فى ذلك : .................................................... 

واالإدارية  املالية  بال�سوؤون  املتعلقة  الداخلية  واللوائح  القرارات  اإ�سدار   –  3
والنظم  بالقواعد  التقييد  دون  وذلك   ، املوظفني  و�سوؤون  للهيئة  والفنية 

احلكومية .

.................................................................................
على  والت�سديق  الهيئة  اأموال  ال�ستثمار  العامة  اخلطة  – و�سع   8...........
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االإجراءات  واتخاذ  واالقت�ساد  املالية  وزارة  مع  بالتن�سيق  توظيفها  جماالت 
الالزمة لتنفيذها.

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

10 – ا�ستثمار اأموال الهيئة »

وين�ض البند اخلام�ض من قرار جمل�ض الوزراء ال�سادر بجل�سة 85/9 وامل�سدق 
عليه بجل�سة 85/10 ب�ساأن منح وحتديد املكافاأة ملوظفي احلكومة عن ع�سويتهم 
فى املجال�ض والهيئات العامة واللجان وال�سركات على اأن ي�ستحق املوظف عن 
ع�سويته فى اللجان امل�سرتكة الدائمة والهيئات العامة بحد اأق�سى قدره 1000 
التي يعني  اللجان والهيئات  اأال تزيد عدد  ريال �سنويا عن كل جلنة �سريطة 
�سنويا عن ع�سويته فى  ريال  للمكافاأة 2500  اأق�سى  ، وبحد  فيها على ثالث 

اللجان الثالث .

وموؤدى هذه الن�سو�ض اأن امل�سرع اأفرد لهيئة التاأمينات االجتماعية تنظيما على 
النحو املقرر فى قانون الهيئات واملوؤ�س�سات العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
اإ�سدار اللوائح الداخلية للهيئة لتحديد  اإدارتها  رقم 91/116 وناط مبجل�ض 
امل�سائل املن�سو�ض عليها فى الفقرة )ب( من املادة )6( من قانون الهيئة امل�سار 
االإدارة  جمل�ض  جل�سات  ح�سور  مكافاأة  حتديد  امل�سائل  هذه  بني  ومن   ، اإليه 
وجل�سات اللجان املتفرعة عنه ، دون اأن ي�ستطيل اإليها احلظر املن�سو�ض عليه 
باأحكامه  املخاطبني  غري  من  باعتبارها  اإليه  امل�سار  الوزراء  جمل�ض  قرار  فى 
واإعماال للقواعد اخلا�سة التي ت�سمنها قانون اإن�سائها ، وعلى ذلك فاإنه يجوز 
حتديد مكافاأة لع�سوية جمل�ض االإدارة ومكافاأة لع�سوية اللجان املتفرعة عنه 

دون التقيد باأحكام قرار جمل�ض الوزراء امل�سار اإليه .
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وبالن�سبة ملدى تقيد مكافاأة ع�سوية جمل�ض االإدارة ومكافاأة جلنة اال�ستثمار 
من   )5( بالبند  عليه  املن�سو�ض  االأق�سى  باحلد  االإدارة  جمل�ض  عن  املتفرعة 
قرار جمل�ض الوزراء امل�سار اإليها فقد جرى اإفتاء وزارة ال�سوؤون القانونية على 
اأنه ال يجوز لع�سو جمل�ض االإدارة اأن يحتفظ لنف�سه باأكرث من احلد املن�سو�ض 
عليه بالبند )5( من قرار جمل�ض الوزراء امل�سار اإليه من جمموع املبالغ التي 
ت�سرفها الهيئة �سواء كانت مكافاآت ح�سور جمل�ض االإدارة اأو مكافاآت ح�سور 
جل�سات اللجان املتفرعة عن جمل�ض االإدارة اأو كانت ت�سرف اإليه كبدل ح�سور 
ذلك  باعتبار   ، �سرفها  �سبب  اأو  ت�سميتها  كانت  اأيا  البدالت  من  ذلك  غري  اأو 
التي تزيد  املبالغ  يلتزم برد  االإدارة ثم  االأ�سلي كع�سو جمل�ض  امتدادا لعمله 
على ذلك اإىل اخلزانة العامة للدولة  ) الكتاب رقم �ض ق / ت / 20 / 1 / 133 

/ 90 م ( . 

رقم  ال�سلطاين  للمر�سوم  التنفيذية  الالئحة  ب�سدور  اأنه  البيان  عن  وغنى 
الهيئة العامة  اأموال كل من  96/31 ب�ساأن حتديد القواعد املنظمة ال�ستثمار 
رقم  املالية  وزير  بقرار  والتقاعد  املعا�سات  و�سناديق  االجتماعية  للتاأمينات 
98/8 ؛ يتعني ت�سكيل جلنة اال�ستثمار وفقا للقواعد املن�سو�ض عليها بالالئحة 

امل�سار اإليها .

والالئحة  لقانونها  طبقا  الهيئة  تقيد  عدم  اإىل  الراأي  انتهى  فقد  لذلك 
التزام  مع  اإليه  امل�سار  الوزراء  جمل�ض  قرار  فى  مقرر  هو  مبا  لها  الداخلية 
موظفي احلكومة من اأع�ساء جمل�ض االإدارة برد املبالغ التي تزيد على احلد 

االأق�سى اإىل اخلزانة العامة للدولة ح�سبما ورد فى القرار امل�سار اإليه .

 ) فتوى رقم  و �س ق / م و / 4 / 4 / 6 / 1382 /98 فى 20 / 12 / 98 م (



- 43 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

الفتوى اخلام�سة :

املادة )5( من قانون التاأمينات االجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 91/72 تن�ض على اأن« تن�ساأ هيئة عامة ت�سمى ) الهيئة العامة للتاأمينات 
االجتماعية( وتكون لها �سخ�سية اعتبارية وتتمتع باال�ستقالل املايل واالإداري 
– يكون للهيئة  اأ  اأن«   وتتبع الوزير ، وتن�ض املادة )6( من ذات القانون على 
واالأغلبية  اجتماعاته  ومواعيد  واإجراءات  وقواعد  باملجل�ض  للعمل  نظام 
الالزمة ل�سحة انعقاده والإ�سدار قراراته ومكافاآت ح�سور جل�ساته وجل�سات 

اللجان املتفرعة عنه« .

كما تن�ض املادة )7( من ذات القانون على اأن » يتوىل املجل�ض اإدارة �سوؤون 
ال�سالحيات  جميع  الغر�ض  لهذا  به  ،وتناط  اأعمالها  على  واالإ�سراف  الهيئة 

واملهام الالزمة مبا يف ذلك:  

املالية  بال�سوؤون  املتعلقة  الداخلية  واللوائح  القرارات  اإ�سدار   –  3
واالإدارية والفنية للهيئة و�سوؤون املوظفني وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم 

احلكومية .

على  والت�سديق  الهيئة  اأموال  ال�ستثمار  العامة  اخلطة  و�سع   –  8
االإجراءات  واتخاذ  واالقت�ساد  املالية  وزارة  مع  بالتن�سيق  توظيفها  جماالت 

الالزمة لتنفيذها.

10 – ا�ستثمار اأموال الهيئة .

وين�ض البند اخلام�ض من قرار جمل�ض الوزراء ال�سادر بجل�سة 85/9 
وامل�سدق عليه بجل�سة 85/10 ب�ساأن منح وحتديد املكافاأة ملوظفي احلكومة عن 
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ي�ستحق  اأن  على  وال�سركات  واللجان  العامة  والهيئات  املجال�ض  يف  ع�سويتهم 
املوظف عن ع�سويته يف اللجان امل�سرتكة الدائمة والهيئات العامة بحد اأق�سى 
قدره 1000 ريال �سنويا عن كل جلنة �سريطة اأال تزيد عدد اللجان والهيئات 
التي يعني فيها على ثالث وبحد اأق�سى للمكافاأة 2500 ريال �سنويا عن ع�سويته 

يف اللجان الثالث.

االجتماعية  التاأمينات  لهيئة  اأفرد  امل�سرع  اأن  الن�سو�ض  هذه  وموؤدى 
تنظيما على النحو املقرر يف قانون الهيئات واملوؤ�س�سات العامة ال�سادر باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم 91/116 وناط مبجل�ض اإدارتها اإ�سدار اللوائح الداخلية للهيئة 
قانون  من   )6( املادة  من  )ب(  الفقرة  يف  عليها  املن�سو�ض  امل�سائل  لتحديد 
الهيئة امل�سار اإليه ومن بني هذه امل�سائل حتديد مكافاأة ح�سور جل�سات جمل�ض 
االإدارة وجل�سات اللجان املتفرعة عنه ، دون اأن ي�ستطيل اإليها احلظر املن�سو�ض 
عليه يف قرار جمل�ض الوزراء امل�سار اإليه باعتبارها من غري املخاطبني باأحكامه 
واإعماال للقواعد اخلا�سة التي ت�سمنها قانون اإن�سائها، وعلى ذلك فاإنه يجوز 
حتديد مكافاأة لع�سوية جمل�ض االإدارة ومكافاأة لع�سوية اللجان املتفرعة عنه 

دون التقيد باأحكام قرار جمل�ض الوزراء امل�سار اإليه .

جلنة  ومكافاأة  االإدارة  جمل�ض  ع�سوية  مكافاأة  تقيد  ملدى  وبالن�سبة 
اال�ستثمار املتفرعة عن جمل�ض االإدارة باحلد االأق�سى املن�سو�ض عليه بالبند 
ال�سوؤون  وزارة  افتاء  جرى  فقد  اإليها  امل�سار  الوزراء  جمل�ض  قرار  من   )5(
باأكرث  لنف�سه  يحتفظ  اأن  االإدارة  جمل�ض  لع�سو  يجوز  ال  اأنه  على  القانونية 
من احلد املن�سو�ض عليه بالبند )5( من قرار جمل�ض الوزراء امل�سار اإليه من 
جمموع املبالغ التي ت�سرفها الهيئة �سواء كانت مكافاآت ح�سور جمل�ض االإدارة 
اأو مكافاآت ح�سور جل�سات اللجان املتفرعة عن جمل�ض االإدارة اأو كانت ت�سرف 
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اإليه كبدل ح�سور اأو غري ذلك من البدالت اأيا كانت ت�سميتها اأو �سبب �سرفها 
باعتبار امتدادا لعمله االأ�سلي كع�سو جمل�ض االإدارة ثم يلتزم برد املبالغ التي 
تزيد على ذلك اإىل اخلزانة العامة للدولة . ) الكتاب رقم �ض ق / ت / 20 / 1 

/ 133 / 90 م ( . 

وغنى عن البيان اأنه ب�سدور الالئحة التنفيذية للمر�سوم ال�سلطاين 
الهيئة  من  كل  اأموال  ال�ستثمار  املنظمة  القواعد  حتديد  ب�ساأن   96/31 رقم 
العامة للتاأمينات االجتماعية و�سناديق املعا�سات والتقاعد بقرار وزير املالية 
عليها  املن�سو�ض  للقواعد  وفقا  اال�ستثمار  جلنة  ت�سكيل  يتعني   98/8 رقم 

بالالئحة امل�سار اإليها .

لذلك فقد انتهى الراأي اإىل عدم تقيد الهيئة طبقا لقانونها والالئحة 
الداخلية لها مبا هو مقرر يف قرار جمل�ض الوزراء امل�سار اإليه مع التزام موظفي 
احلكومة من اأع�ساء جمل�ض االإدارة برد املبالغ التي تزيد على احلد االأق�سى 

اإىل اخلزانة العامة للدولة ح�سبما ورد يف القرار امل�سار اإليه .

) فتوى رقم  : و �س ق / م و / 4 / 4 / 6 / 1382 /98 في 20 / 12 / 98 م (

---------------------
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فتاوى المادة رقم )7(

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعية  التاأمينات  قانون  )5( من  املادة 
للتاأمينات  العامة  الهيئة   ( ت�سمى  عامة  هيئة  تن�ساأ   « اأن  على  تن�ض   91/72
االجتماعية  ( وتكون لها �سخ�سية اعتبارية وتتمتع باال�ستقالل املايل واالإداري 

وتتبع الوزير »

الداخلية  اللوائح  – حتدد  :«  ب  اأن  القانون على  ذات  املادة )6( من   وتن�ض 
للهيئة نظام العمل باملجل�ض وقواعد واإجراءات ومواعيد اجتماعاته واالأغلبية 
الالزمة ل�سحة انعقاده والإ�سدار قراراته ومكافاآت ح�سور جل�ساته وجل�سات 

اللجان املتفرعة عنه  » .

�سوؤون  اإدارة  املجل�ض  يتوىل   »: اأن  على  القانون  ذات  من   )7( املادة  تن�ض  كما 
ال�سالحيات  الغر�ض جميع  لهذا  به  وتناط   ، اأعمالها  واالإ�سراف على  الهيئة 
واملهام الالزمة مبا فى ذلك : .................................................... 

واالإدارية  املالية  بال�سوؤون  املتعلقة  الداخلية  واللوائح  القرارات  اإ�سدار   –  3
والنظم  بالقواعد  التقييد  دون  وذلك   ، املوظفني  و�سوؤون  للهيئة  والفنية 

احلكومية .

.................................................................................
على  والت�سديق  الهيئة  اأموال  ال�ستثمار  العامة  اخلطة  – و�سع   8...........
االإجراءات  واتخاذ  واالقت�ساد  املالية  وزارة  مع  بالتن�سيق  توظيفها  جماالت 

الالزمة لتنفيذها.

..................................................
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10 – ا�ستثمار اأموال الهيئة »

وين�ض البند اخلام�ض من قرار جمل�ض الوزراء ال�سادر بجل�سة 85/9 وامل�سدق 
عليه بجل�سة 85/10 ب�ساأن منح وحتديد املكافاأة ملوظفي احلكومة عن ع�سويتهم 
فى املجال�ض والهيئات العامة واللجان وال�سركات على اأن ي�ستحق املوظف عن 
ع�سويته فى اللجان امل�سرتكة الدائمة والهيئات العامة بحد اأق�سى قدره 1000 
التي يعني  اللجان والهيئات  اأال تزيد عدد  ريال �سنويا عن كل جلنة �سريطة 
�سنويا عن ع�سويته فى  ريال  للمكافاأة 2500  اأق�سى  ، وبحد  فيها على ثالث 

اللجان الثالث .

وموؤدى هذه الن�سو�ض اأن امل�سرع اأفرد لهيئة التاأمينات االجتماعية تنظيما على 
النحو املقرر فى قانون الهيئات واملوؤ�س�سات العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
اإ�سدار اللوائح الداخلية للهيئة لتحديد  اإدارتها  رقم 91/116 وناط مبجل�ض 
امل�سائل املن�سو�ض عليها فى الفقرة )ب( من املادة )6( من قانون الهيئة امل�سار 
االإدارة  جمل�ض  جل�سات  ح�سور  مكافاأة  حتديد  امل�سائل  هذه  بني  ومن   ، اإليه 
وجل�سات اللجان املتفرعة عنه ، دون اأن ي�ستطيل اإليها احلظر املن�سو�ض عليه 
باأحكامه  املخاطبني  غري  من  باعتبارها  اإليه  امل�سار  الوزراء  جمل�ض  قرار  فى 
واإعماال للقواعد اخلا�سة التي ت�سمنها قانون اإن�سائها ، وعلى ذلك فاإنه يجوز 
حتديد مكافاأة لع�سوية جمل�ض االإدارة ومكافاأة لع�سوية اللجان املتفرعة عنه 

دون التقيد باأحكام قرار جمل�ض الوزراء امل�سار اإليه .

وبالن�سبة ملدى تقيد مكافاأة ع�سوية جمل�ض االإدارة ومكافاأة جلنة اال�ستثمار 
من   )5( بالبند  عليه  املن�سو�ض  االأق�سى  باحلد  االإدارة  جمل�ض  عن  املتفرعة 
قرار جمل�ض الوزراء امل�سار اإليها فقد جرى اإفتاء وزارة ال�سوؤون القانونية على 
اأنه ال يجوز لع�سو جمل�ض االإدارة اأن يحتفظ لنف�سه باأكرث من احلد املن�سو�ض 
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عليه بالبند )5( من قرار جمل�ض الوزراء امل�سار اإليه من جمموع املبالغ التي 
ت�سرفها الهيئة �سواء كانت مكافاآت ح�سور جمل�ض االإدارة اأو مكافاآت ح�سور 
جل�سات اللجان املتفرعة عن جمل�ض االإدارة اأو كانت ت�سرف اإليه كبدل ح�سور 
ذلك  باعتبار   ، �سرفها  �سبب  اأو  ت�سميتها  كانت  اأيا  البدالت  من  ذلك  غري  اأو 
التي تزيد  املبالغ  يلتزم برد  االإدارة ثم  االأ�سلي كع�سو جمل�ض  امتدادا لعمله 
على ذلك اإىل اخلزانة العامة للدولة  ) الكتاب رقم �ض ق / ت / 20 / 1 / 133 

/ 90 م ( . 

رقم  ال�سلطاين  للمر�سوم  التنفيذية  الالئحة  ب�سدور  اأنه  البيان  عن  وغنى 
الهيئة العامة  اأموال كل من  96/31 ب�ساأن حتديد القواعد املنظمة ال�ستثمار 
رقم  املالية  وزير  بقرار  والتقاعد  املعا�سات  و�سناديق  االجتماعية  للتاأمينات 
98/8 ؛ يتعني ت�سكيل جلنة اال�ستثمار وفقا للقواعد املن�سو�ض عليها بالالئحة 

امل�سار اإليها .

والالئحة  لقانونها  طبقا  الهيئة  تقيد  عدم  اإىل  الراأي  انتهى  فقد  لذلك 
التزام  مع  اإليه  امل�سار  الوزراء  جمل�ض  قرار  فى  مقرر  هو  مبا  لها  الداخلية 
موظفي احلكومة من اأع�ساء جمل�ض االإدارة برد املبالغ التي تزيد على احلد 

االأق�سى اإىل اخلزانة العامة للدولة ح�سبما ورد فى القرار امل�سار اإليه .

 ) فتوى رقم  و �س ق / م و / 4 / 4 / 6 / 1382 /98 فى 20 / 12 / 98 م (

---------------------
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فتاوى المادة رقم )8(

باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعية  التاأمينات  قانون  من   )  6  ( املادة  باأن  نفيد 
ال�سلطاين رقم 91/72 ن�ست فى فقرتها )اأ( على ت�سكيل جمل�ض اإدارة الهيئة 
)ب(  الفقرة  فى  وق�ست   ، ب�سفاتهم  حددتهم  من  وع�سوية  الوزير  برئا�سة 
واإجراءات  وقواعد  باملجل�ض  العمل  نظام  للهيئة  الداخلية  اللوائح  حتدد  باأن 
قراراته  والإ�سدار  انعقاده  ل�سحة  الالزمة  واالأغلبية  اجتماعاته  ومواعيد 
ومكافاأة ح�سور جل�ساته وجل�سات اللجان املتفرعة عنه ، ثم اأوردت املادة ) 7 ( 

اخت�سا�سات جمل�ض االإدارة .

واملعنى املتبادر من هذه الن�سو�ض اأنها تتعلق مبجل�ض اإدارة الهيئة ، وهى واإن 
العمل  بنظام  اخلا�سة  االأمور  للهيئة  الداخلية  اللوائح  اإىل  اأحالت  قد  كانت 
اأمور  من  ذلك  غري  اإىل   ، اجتماعاته  ومواعيد  واإجراءات  وقواعد  باملجل�ض 
ومنها حتديد مكافاأة ح�سور جل�ساته وجل�سات اللجان املتفرعة عنه اإال اأن هذه 
اللوائح يجب اأن تتقيد فى ن�سو�سها واأحكامها بنطاق الفقرة ) ب ( من املادة ) 
6 ( بحيث تتناول ما يخ�ض جمل�ض االإدارة دون غريه فيما خولته هذه الفقرة 
لتلك اللوائح ومن ذلك حتديد مكافاأة ح�سور جل�سات املجل�ض وجل�سات اللجان 

املتفرعة عنه .

وملا كانت املادة ) 8 ( من قانون التاأمينات االجتماعية تن�ض على اأن يتوىل اإدارة 
�سلطاين  مر�سوم  خم�س�ساته  وحتديد  بتعيينه  ي�سدر  تنفيذي  رئي�ض  الهيئة 
ويختار  االإدارة  ملجل�ض  ال�سر  واأمني  مقررا  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  ويكون 

الوزير من يحل حمله فى ممار�سة اخت�سا�ساته وذلك ب�سفة موؤقتة .

التنفيذي  الرئي�ض  بتعيني  ال�سادر  ال�سلطاين  املر�سوم  اأن  ذلك  من  والوا�سح 
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يتكفل بتحديد خم�س�ساته ، وكذلك فاإنه واإن كان الرئي�ض التنفيذي هو مقرر 
جمل�ض االإدارة واأمني �سره اإال اأنه يح�سر اجتماعات هذا املجل�ض بهذه ال�سفة 

ولو اأنه من غري اأع�سائه الذين حددتهم الفقرة ) اأ ( من املادة ) 6 ( .

جل�سات  ح�سور  مكافاأة  ي�ستحق  ال  التنفيذي  الرئي�ض  فاإن  تقدم  ما  كان  واإذا 
جمل�ض االإدارة وجل�سات اللجان املتفرعة عنه باعتبار اأن هذه املكافاأة ال ت�سرف 
اإال الأع�ساء جمل�ض االإدارة على التف�سيل ال�سابق بيانه – وجميعهم من خارج 
الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية – وال ت�سرف الأي ممن يح�سر اجتماعات 
املجل�ض ولي�ض ع�سو فيه ، فاإذا ما اأ�سيف اإىل ذلك اأن الرئي�ض التنفيذي للهيئة 
يعترب من العاملني بالهيئة وله خم�س�ساته التي يحددها املر�سوم ال�سلطاين 
ملكافاأة ح�سور جل�سات  ا�ستحقاقه  لعدم  تاأكيد  هذا  فى  كان   ، بتعيينه  ال�سادر 

جمل�ض االإدارة باعتباره مقررا واأمينا ل�سره .

ومتى كان االأمر كذلك بالن�سبة للرئي�ض التنفيذي للهيئة فاإن من يحل حمله 
عند غيابه ال ي�ستحق مكافاأة ح�سور جل�سات جمل�ض االإدارة اأو اللجان املتفرعة 

عنه .

) فتوى رقم و �س ق / م و / 94/92/1/4 فى 1994/1/29 م (

---------------------
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فتاوى المادة رقم )9(

اإن قانون التاأمينات االجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/72 اأورد 
يف الباب الثاين منه االأحكام اخلا�سة بالهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية ، 

وا�ستمل الف�سل الثاين من هذا الباب

 ) املواد 10و11و12( على » النظام املايل للهيئة » وي�ستفاد من ذلك اأن امل�سرع 
مل ي�ساأ اأن يخ�سع الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية للنظام املايل للهيئات 
العامة ال�سادر باملن�سور املايل رقم 85/6 واإمنا اأفرد لها –العتبارات قدرها – 
نظاما ماليا خا�سا �سمنه الف�سل الثاين من الباب الثاين من قانون التاأمينات 
االجتماعية ، وعليه فاإن هذا النظام اخلا�ض هو وحده الذي ي�سرى على الهيئة 
دون النظام املايل للهيئات العامة ال�سادر باملن�سور املايل رقم 85/6 وذلك عمال 

بالقاعدة االأ�سولية يف التف�سري والتي تق�سى باأن اخلا�ض يقيد العام 

وملا كان ذلك ؛ واإذ خال الف�سل الثاين من الباب الثاين من قانون التاأمينات 
االجتماعية من اأى حكم يوجب على الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية اأن 
التجارية  ال�سركات  املتبعة يف  املالية  املحا�سبة  لقواعد  وفقا  مت�سك ح�ساباتها 
االإيرادات  تت�سمن  ال�سهرية  ك�سوفا بح�ساباتها  املالية  وزارة  اإىل  تقدم  اأن  اأو   ،
وامل�سروفات واملركز املايل للهيئة ، فمن ثم تكون الهيئة قد �سادفها ال�سواب 
اإن هي امتنعت عن القيام بهذا االإجراء اأو ذاك ، وال حجة يف القول باأن نظام 
الهيئات  »تطبق  اأن  على  منه   )5( املادة  يف  ن�ض  العامة  واملوؤ�س�سات  الهيئات 
 « واالإدارية  املالية  �سوؤونها  يف  احلكومية  والنظم  القواعد  العامة  والهيئات 
واأن الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية تخ�سع – مبوجب هذه االإحالة – 
الأحكام النظام املايل للهيئات العامة ال�سادر باملن�سور املايل رقم 85/6 ذلك اأن 
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اأحكام هذا النظام االأخري ال تندرج يف عموم » القواعد والنظم املالية احلكومية 
» يف جمال تطبيق حكم االإحالة امل�سار اإليه نظرا خل�سوع الوحدات احلكومية 
امل�ستقلة لنظام مايل خا�ض بها �سادر به املن�سور املايل رقم 85/5 ، وهذا النظام 
– �ساأنه �ساأن النظام املايل للهيئات العامة – يعترب نظاما عاما يقيده النظام 
املايل للهيئة والوارد يف الف�سل الثاين من الباب الثاين من قانون التاأمينات 

االجتماعية .

بالفعل  تعد  للتاأمينات االجتماعية  العامة  الهيئة  باأن  للقول  اأنه ال وجه  كما 
التاأمينات  قانون  من   5/9 املادة  حلكم  وفقا  ال�سهرية  بح�ساباتها  ك�سوفا 
االجتماعية التي ن�ست على اأن : »ميثل الرئي�ض التنفيذي الهيئة يف عالقاتها 
اإعداد   –  5  ........  : يلى  ما  االأخ�ض  على  ويتوىل  الق�ساء  واأمام  بالغري 
املايل  واملركز  واالإيرادات  امل�سروفات  موقف  تو�سح  التي  ال�سهرية  احل�سابات 

للهيئة وتقدميها ملجل�ض االإدارة »

وبني  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  على  الك�سوف  تلك  عر�ض  بني  تعار�ض  ال  واإنه   
التي  للهيئة  اخلتامية  باحل�سابات  اأ�سوة  املالية  وزارة  اإىل  ذلك  بعد  تقدميها 
اإر�سالها اإىل اجلهات املخت�سة  اإليها »  اأوجبت الفقرة )6( من املادة )9( امل�سار 
خالل �سهر من تاريخ موافقة جمل�ض االإدارة عليها » ، فذلك مردود عليه باأنه 
املالية  وزارة  اإىل  للهيئة  ال�سهرية  احل�سابات  تقدمي  يق�سد  كان  امل�سرع  اأن  لو 
بعد عر�سها على جمل�ض االإدارة لكان قد ن�ض على ذلك �سراحة يف املادة 5/9 
�سالفة الذكر و�سكوته عن ذلك ي�ستفاد منه اجتاه نيته اإىل املغايرة يف احلكم 
اأخرى  ال�سهرية من جهة وبني احل�سابات اخلتامية من جهة  بني احل�سابات 
بحيث يكتفي بالن�سبة لالأوىل بعر�سها على جمل�ض االإدارة يف حني يلزم اإر�سال 
االإدارة  جمل�ض  موافقة  تاريخ  من  �سهر  خالل  املخت�سة  اجلهات  اإىل  الثانية 
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عليها 

العامة  الهيئة  مطالبة  املالية  لوزارة  يجوز  ال  اأنه  اإىل  �سبق  مما  ونخل�ض 
املالية  املحا�سبة  لقواعد  وفقا  ح�ساباتها  مت�سك  باأن  االجتماعية  للتاأمينات 

املتبعة يف ال�سركات التجارية اأو اأن تقدم اإليها ك�سوفا بح�ساباتها ال�سهرية . 

) فتوى رقم و �س ق / م و/ 97/1022/1/10م بتاريخ 1997/9/20م (

) وقد تاأيدت هذه الفتوى بالكتاب رقم و �س ق / م و/97/1242/1/20 في 
1997/11/22 م(

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

فتاوى المادة رقم )20(

للتاأمينات  العامة  الهيئة  فى مدى جواز ح�سول  الراأي  وت�ستطلعون 
االجتماعية على املكافاأة املقررة عن خدمة املوظف ال�سابقة على تاريخ ح�سوله 

على اجلن�سية العمانية . 

ونفيد اأن ا�ستحقاق الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية لقيمة املكافاأة 
املذكورة ، مناطه جواز �سم مدة خدمة املوظف املذكور ال�سابقة على ح�سوله 
قانون  الأحكام  طبقا  التاأمني  فى  ا�سرتاكه  مدة  اإىل  العمانية  اجلن�سية  على 
التاأمينات االجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/72 ، واإذا خلت مواد 
هذا القانون وتعديالته املتعاقبة من ن�ض يق�سى ب�سم مثل هذه املدة ، فاإنه 

من ثم ينتفي ا�ستحقاق الهيئة لتلك املكافاأة . 

هذا  من   20 املادة  من   4 الفقرة  عليه  تن�ض  ما  ذلك  من  يغري  وال 
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القانون ، معدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97/60 ، من اأن ميول فرع التاأمني 
�سد ال�سيخوخة والعجز والوفاة من :«املبالغ التي يوؤديها �ساحب العمل نظري 
مكافاأة نهاية اخلدمة املح�سوبة وفقاً لقانون العمل اأو املن�سو�ض عليها فى عقد 
ال�سابقة  اخلدمة  مدة  عن  وذلك  لل�سركات  االأ�سا�سية  النظم  لوائح  اأو  العمل 
مبا�سرة على اال�سرتاك فى هذا القانون » . اإذ اأنه حكم وقتي ال يخاطب اإال مدد 
العمل ال�سابقة على تاريخ العمل بالقانون ، وهو التاريخ املحدد وفقا للمادة 3/ 
اأ منه بقرار من الوزير خالل مدد اأق�ساها �سنة من تاريخ ن�سره فى 91/7/1 ، 
ولي�ض حكما دائما بجواز �سم مدة العمل ال�سابقة لكل من ي�سرتك فى تاريخ 
الحق لتاريخ العمل بالقانون ، اإذ اأن مثل هذا ال�سم ال بد من اأن يتقرر �سراحة 
، وال ي�ستفاد �سمنا ، مثلما هو مقرر فى ن�سو�ض املواد 17 ، 18 ، 19 ، 21 من 
قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ، ال�سادر 
 ،  90/33 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  معدال   ،  82/26 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 
واملر�سوم ال�سلطاين رقم 95/64 ، وعلى اأيه حال ، فقد جاء ن�ض املادة 22 مكررا 
 ،  97/60 رقم  ال�سلطاين  بالر�سوم  امل�سافة  االجتماعية  التاأمينات  قانون  من 
قاطعا فى اأن حكم الفقرة 4 من املادة 20 من القانون هو حكم وقتي ال ين�سرف 
اإال اإىل مدد العمل ال�سابقة على تاريخ العمل بالقانون ، حيث ين�ض على اأن : » 
حت�سب للموؤمن عليه �سمن املدة املح�سوبة لتقدير معا�ض ال�سيخوخة والعجز 
بقانون  العمل  تاريخ  على  ال�سابقة  اخلدمة  مدد   ، املكافاأة  لتقدير  اأو  والوفاة 
التاأمينات االجتماعية ، �سريطة اأن يكون �ساحب العمل قد �سدد عن تلك املدد 

للهيئة مكافاأة نهاية اخلدمة املن�سو�ض عليها فى الفقرة 4 من املادة 20 «

وبناء على ما تقدم فقد انتهى الراأي اإىل اأنه ال �سند من اأحكام قانون   
على  ح�سوله  على  ال�سابقة  املذكور  عمل   مدة  ل�سم   االجتماعية  التاأمينات 
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من  اأ�سا�ض  فال  ثم  ومن   ، التاأمني  فى  ا�سرتاكه  مدة  اإىل  العمانية  اجلن�سية 
القانون ال�ستحقاق الهيئة لقيمه املكافاأة امل�ستحقة عنها . 

فتوى رقم ) و �س ق / م و / 2001/806/7/8 فى 2001/6/10 م( 

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

فتاوى المادة رقم )20 مكرر(

اإن البني من اأحكام قانون التاأمينات االجتماعية ، ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
، االأول : فرع تاأمني ال�سيخوخة  اأنه يت�سمن فرعني للتاأمني  رقم )91/72 ( 
والعجز والوفاة ل�سبب غري مهني ، الذي وردت اأحكامه يف املواد من )20( اإىل 
)30( وت�سمنها الباب الرابع من القانون ، فحددت املادة )20( م�سادر متويل 

هذا الفرع ، وبينت باقي املواد اال�ستحقاقات النا�سئة عنه .

وردت  الذي  املهنية  واالأمرا�ض  العمل  اإ�سابات  �سد  التاأمني  فرع   : والثاين 
 ، القانون  الباب اخلام�ض من  اإىل )50( وت�سمنها  املواد من )31(  اأحكامه يف 
فحددت املادة )30( م�سادر متويله ، وبينت باقي املواد اال�ستحقاقات النا�سئة 

عنه . 

ومن نافلة القول انطباق اأحكام كل من فرعى التاأمني على املخاطبني باأحكام 
القانون ، �سواء من حيث اال�سرتاكات اأو اال�ستحقاقات ، اإال ما ا�ستثنى من هذه 
االأحكام بالن�ض ال�سريح ، ومن امل�سلمات القانونية اقت�سار اال�ستثناء على ما 

ورد به الن�ض دون اأن يتعداه اإىل غريه .

واإذ كان ذلك وكانت املادة )20مكررا ( ، امل�سار اإليها قد اأ�سيفت باملر�سوم 
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ال�سلطاين رقم )96/72( اإىل اأحكام الفرع االأول ، فاإن ما ورد بعجزها من ق�سر 
الأحكام  وفقا  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  على  باأحكامها  املخاطبني  ا�ستحقاقات 
املادتني )25( و) 26( من القانون ، دون اأية مبالغ اأخرى اإمنا ين�سرف بداهة 
 ، التاأمني املذكور  اأخرى م�ستحقة بالتطبيق الأحكام مواد فرع  اأية مبالغ  اإىل 
العمل  اإ�سابات  التاأمني �سد  اإىل خ�سوعهم الأحكام فرع  البته  اأن يتعداه  دون 
تن�ض  التي  اال�ستحقاقات  اأو  اال�سرتاكات  �سواء من حيث   ، املهنية  واالأمرا�ض 

عليها اأحكام هذا الفرع .

 اأكد ذلك اأن املادة )58 مكررا ( امل�سافة بذات املر�سوم ال�سلطاين رقم 
)96/72( تن�ض على  عدم �سريان االأحكام املن�سو�ض عليها يف الباب ال�سابع من 
هذا القانون على من تنطبق عليه اأحكام املادة )20 مكررا ( منه ، مبا مفاده – 
بو�سوح – انطباق باقي اأحكام القانون عليهم ، ومنها – بال �سبهة – اأحكام 

فرع التاأمني �سد اإ�سابات العمل واالأمرا�ض املهنية . 

) فتوى و �س ق رقم/ م و / 97/1332/15/4م بتاريخ 1997/12/23 م(

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

فتاوى المادة رقم )22(

الفتوى االأوىل :

 ..... املوؤرخ   ....... رقم   بالكتاب  املنتهية  املتبادلة  الكتب  اإىل  باالإ�سارة 
املوؤمن  اأحقية  القانوين حول مدى  بالراأي  االإفادة  ب�ساأن طلب  املوافق.......  

عليهما / ...... و..... فـي معا�ض العجز النا�سئ عن �سبب غري مهني . 
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وتخل�ض وقائع املو�سوع - ح�سبما يبني من االأوراق - يف اأن املوؤمن عليه ........ 
التحق بالعمل بتاريخ ........... ، واأنهيت خدمته بتاريخ ......... ، وبناًء على 
العجز  بتقرير  املخت�سة  الطبية  اللجنة  على  عر�سه  مت   ........ املوؤرخ  طلبه 
الطبي ؛ حيث قررت اإ�سابته بعجز ب�سبب غري مهني قدمي يرجع تاريخه اإىل 
........ ، وت�سخي�ض احلالة ك�سر بالعمود الفقري ، واأن املوؤمن عليه ......... 
التحق بالعمل بتاريخ ....... ، واأنهيت خدمته بتاريخ ..... ، وبناًء على طلبه 
اإ�سابته  قررت  ؛ حيث  املذكورة  الطبية  اللجنة  على  ........ مت عر�سه  املوؤرخ 
بعجز يرجع تاريخه اإىل ....... ، وت�سخي�ض احلالة انف�سام عقلي مزمن ب�سبب 

غري مهني . 

املعرو�سة حالتاهما  اأحقية  الراأي حول مدى  فاإنكم تطلبون   ، واإزاء ما تقدم 
يف معا�ض العجز غري املهني يف �سوء اأن العجز غري املهني الثابت اإ�سابتهما به 
اأنهيت فيها العالقة الوظيفية وبعد  التي  ال�سنة  اإىل ذات  يرجع تاريخ ثبوته 
العالقة  تلك  انتهاء  تاريخ  وقبل  لالأول  بالن�سبة  العالقة  هذه  انتهاء  تاريخ 

بالن�سبة للثاين .

ورداً على ذلك نفيد باأن املادة )22( من قانون التاأمينات االجتماعية ال�سادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/72 تن�ض على اأنه " اإذا انتهت خدمة املوؤمن عليه 
للعجز اأو للوفاة ب�سبب غري مهني قبل بلوغه �سن ال�ستني اأو قبل بلوغ املوؤمن 
اأي  يف  الوفاة  ب�سبب  اخلدمة  انتهت  اإذا  اأو  واخلم�سني  اخلام�سة  �سن  عليها 
باأحد  امل�ستحقني عنهما  اأو  املوؤمن عليها  اأو  املعا�ض للموؤمن عليه  ا�ستحق  �سن 

ال�سروط االآتية : 

اإذا بلغت مدة اال�سرتاك يف التاأمني �ستة اأ�سهر مت�سلة على االأقل قبل  اأ - 
حدوث العجز اأو وقوع الوفاة مبا�سرة .
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على  منها  متقطعة  �سهراً   )12( التاأمني  يف  اال�سرتاك  مدة  بلغت  اإذا  ب - 
الوفاة  اأو  العجز  قبل حدوث  مت�سلة  التاأمني  يف  ا�سرتاك  اأ�سهر  االأقل ثالثة 

مبا�سرة .

فاإذا مل يحدث العجز اأو مل تقع الوفاة بعد ا�ستيفاء احلد االأدنى ملدد اال�سرتاك 
يف  اال�سرتاك  عن  اأيهما  وانقطع  ال�سابقني  )ب(  اأو  )اأ(  بالبند  اإليها  امل�سار 
التاأمني الأي �سبب من االأ�سباب كان الأيهما اأو للم�ستحقني عنهما ح�سب احلالة 
احلق يف املعا�ض اإذا حدث العجز خالل �سنة من تاريخ االنقطاع عن اال�سرتاك 
يف التاأمني وقبل بلوغ املوؤمن عليه �سن ال�ستني اأو املوؤمن عليها �سن اخلام�سة 
واخلم�سني اأو اإذا وقعت الوفاة خالل �سنة من تاريخ االنقطاع عن اال�سرتاك 
يف التاأمني بغ�ض النظر عن ال�سن ما مل تكن قد توافرت يف �ساأن اأيهما حالة 
ا�ستحقاق املعا�ض املن�سو�ض عليها يف البند )2( من املادة  )21( ال�سابقة وكان 
ال�سحة  وزير  التن�سيق مع  بعد  الوزير  ، وي�سدر قرار من  اأف�سل  املعا�ض  هذا 

بكيفية اإثبات العجز اأو الوفاة  .
وحيث اأن مفاد هذا الن�ض ، اأن ا�ستحقاق معا�ض العجز ل�سبب غري مهني 
يكون يف حالة واحدة ؛ وهى احلالة التي تنتهي فيها خدمة املوؤمن عليه للعجز 
ب�سبب غري مهني اإذا ما توافر يف حقه اأحد ال�سرطني االآتيني : اأن يكون له مدة 
ا�سرتاك يف التاأمني ال تقل عن �ستة اأ�سهر مت�سلة قبل حدوث العجز مبا�سرة اأو 
مدة ا�سرتاك ال تقل عن اثني ع�سر �سهراً  متقطعة منها ثالثة اأ�سهر مت�سلة 
ت�سبق حدوث العجز مبا�سرة ، ورعاية للموؤمن عليه الذي اأنهيت خدمته للعجز 
ب�سبب غري مهني وكان ثمة فا�سل زمني بني املدة املت�سلة ال�سرتاكه يف التاأمني 
وبني ثبوت العجز لديه اأياً كان �سبب انقطاعه عن اال�سرتاك يف التاأمني ق�سى 
امل�سرع با�ستحقاقه معا�ض العجز ل�سبب غري مهني �سريطة اأن يكون العجز قد 
التاأمني وقبل بلوغه  انقطاعه عن اال�سرتاك يف  حدث خالل �سنة من تاريخ 
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�سن التقاعد ما مل يكن قد ا�ستحق معا�ض ال�سيخوخة وفقاً للبند رقم )2( من 
املادة )21( من قانون التاأمينات االجتماعية امل�سار اإليه وكان هذا املعا�ض اأف�سل 

بالن�سبة له .  

وبتطبيق ما تقدم على احلالتني املعرو�ستني ، يبني اأن املوؤمن عليه / 
....... قد اأنهيت خدمته بتاريخ ........ ، واأن اللجنة الطبية املخت�سة قررت 
ثبوت اإ�سابته بعجز ب�سبب غري مهني يرجع تاريخه اإىل .......... ، وبالتايل 
فاإن واقعة اإنهاء خدمة املعرو�سة حالته حتققت قبل حدوث العجز ، وموؤدى 
ذلك تخلف مناط ا�ستحقاق معا�ض العجز وهو انتهاء اخلدمة للعجز ب�سبب 

غري مهني ، ومن ثم عدم ا�ستحقاق املعرو�سة حالته هذا املعا�ض . 

اأما فيما يخ�ض املوؤمن عليه/ .........  فاإن الثابت باالأوراق اأن خدمته 
اأنهيت بتاريخ ....... ،  واأن اللجنة الطبية املخت�سة قررت ثبوت اإ�سابته بعجز 
ب�سبب غري مهني يرجع تاريخه اإىل .......... ، اأي يف تاريخ �سابق على اإنهاء 
اخلدمة ، على نحو يقطع باأن اإنهاء خدمة املعرو�سة حالته كان ب�سبب العجز 
- الذي اأثبته تقرير اللجنة الطبية املخت�سة - فـي ظل خلو االأوراق من �سبب 
اآخر الإنهاء اخلدمة ، وعليه فال ريب فـي توافر مناط ا�ستحقاق معا�ض العجز 
املعرو�سة حالته هذا  ا�ستحقاق  ، ومن ثم  ب�سبب غري مهني فـي احلالة هـذه 

املعا�ض 

لذلك انتهى الراأي اإىل االآتي :

ـ عدم اأحقية املوؤمن عليه /...... معا�ض العجز النا�سئ عن �سبب غري 
مهني ، مع عدم االإخالل مبا ع�سى اأن يكون له من حقوق تاأمينية اأخرى .

ـ اأحقية املوؤمن عليه / ........  فـي معا�ض العجز النا�سئ عن �سبب غري 
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مهني.  

فتوى رقم ) و �س ق/م و/2008/890/15/52م بتاريخ 2008/5/31م(

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

الفتوى الثانية:

االإفادة  طلب  �ساأن  يف   ..... بتاريخ   ...... رقم  الكتاب  اإىل  فباالإ�سارة   
ال�سادر  االجتماعية  التاأمينات  قانون  من   )22( املادة  تطبيق  حول  بالراأي 
 ..... املتويف  عليه  املوؤمن  حالة  على   ،  )91/72( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 

واحلاالت املماثلة.

املوؤمن  اأن  – يف  اإليه  امل�سار  بالكتاب  – ح�سبما ورد  املو�سوع  ويخل�ض 
عليه املتويف....... التحق بالعمل لدى عدة �سركات ، وله مدة ا�سرتاك مت�سلة 
اإليه ،  يف التاأمني تزيد على املدد التي تطلبتها املادة )22( من القانون امل�سار 
غري اأن هذه املدة املت�سلة مل تقع قبل حدوث الوفاة مبا�سرة على النحو الوارد 

بالفقرة )اأ( من املادة )22( من القانون . 

الوفاة  العملي بع�ض حاالت  التطبيق  الهيئة يف  اأنه �سادف  وتذكرون 
يتوافر للموؤمن عليهم فيها مدد ا�سرتاك فد تزيد كثريا عن املدد الواردة بتلك 
املادة يكون من بينها مدة ا�سرتاك يف التاأمني قدرها �ستة اأ�سهر مت�سلة اأو )12( 
اأ�سهر املت�سلة مل تقع قبل الوفاة مبا�سرة  اأن مدة ال�ستة  �سهرا متقطعة غري 
كما ورد بالبند )اأ( من الفقرة االأوىل من املادة املذكورة ، واأن مدة )12( �سهراً 
اأ�سهر ا�سرتاك يف التاأمني مت�سلة قبل  ا�سرتاك املتقطعة لي�ض من بينها )3( 

حدوث الوفاة مبا�سرة ، كما ورد يف البند )ب ( من الفقرة املذكورة . 



- 61 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

وتطلبون الراأي . 

ونفيد باأن املادة )22( من قانون التاأمينات االجتماعية تن�ض على اأنه » اإذا انتهت 
خدمة املوؤمن عليه للعجز اأو للوفاة ب�سب غري مهني قبل بلوغه �سن ال�ستني 
اأو قبل بلوغ املوؤمن عليها �سن اخلام�سة واخلم�سني اأو اإذا انتهت اخلدمة ب�سب 
اأو امل�ستحقني  اأو املوؤمن عليها  الوفاة يف اأي �سن ا�ستحق املعا�ض للموؤمن عليه 

عنهما باأحد ال�سروط االآتية : 

اأ – اإذا بلغت مدة اال�سرتاك يف التاأمني �ستة اأ�سهر مت�سلة على االأقل 
قبل حدوث العجز اأو وقوع الوفاة مبا�سرة . 

على  متقطعة  �سهراً   )12( التاأمني  يف  اال�سرتاك  مدة  بلغت  – اإذا  ب 
الوفاة  اأو  العجز  قبل حدوث  مت�سلة  التاأمني  يف  ا�سرتاك  اأ�سهر  االأقل ثالثة 

مبا�سرة . 

 فاإذا مل يحدث العجز اأو مل تقع الوفاة بعد ا�ستيفاء احلد االأدنى ملدد اال�سرتاك 
يف  اال�سرتاك  عن  اأيهما  وانقطع  ال�سابقني   ) )ب  اأو  )اأ(  بالبند  اإليها  امل�سار 
التاأمني الأى �سبب من االأ�سباب كان الأيهما اأو للم�ستحقني عنهما ح�سب احلالة 
احلق يف املعا�ض اإذا حدث العجز خالل �سنة من تاريخ االنقطاع عن اال�سرتاك 
يف التاأمني وقبل بلوغ املوؤمن عليه �سن ال�ستني اأو املوؤمن عليها �سن اخلام�سة 
واخلم�سني اأو اإذا وقعت الوفاة خالل �سنة من تاريخ االنقطاع عن اال�سرتاك 
يف التاأمني بغ�ض النظر عن ال�سن ما مل تكن قد توافرت يف �ساأن اأيهما حالة 
ا�ستحقاق املعا�ض املن�سو�ض عليها يف البند )2( من املادة )21( ال�سابقة وكان 

هذا املعا�ض اأف�سل. 

وي�سدر قرار من الوزير بعد التن�سيق مع وزير ال�سحة بكيفية اإثبات 
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العجز اأو الوفاة«. 

وامل�ستفاد من هذا الن�ساأن امل�سرع قرر ا�ستحقاق معا�ض العجز اأو الوفاة 
النا�سئني عن �سبب غري مهني يف حالة انتهاء خدمة املوؤمن عليه للعجز قبل 
�سن اخلام�سة واخلم�سني ويف  بلوغها  قبل  عليها  واملوؤمن  ال�ستني  �سن  بلوغه 
اأي  ، �سريطة بلوغ مدة ا�سرتاك  اأي �سن  انتهاء اخلدمة ب�سب الوفاة يف  حالة 
منهما يف التاأمني �ستة اأ�سهر مت�سلة على االأقل اأو )12( �سهراً متقطعة منها 
على االأقل ثالثة اأ�سهر ا�سرتاك يف التاأمني مت�سلة قبل حدوث العجز اأو وقوع 
الوفاة ، ي�ستوى يف ذلك اأن تكون املدة املت�سلة املطلوب ا�ستيفاوؤها قد حتققت 
فاإذا   ، الوفاة  اأو  العجز  حدوث  على  ال�سابقة  خدمته  فرتات  من  فرتة  اأية  يف 
به  اخلا�سة  التاأمني  ال�سرتاكات  م�سدداً  وكان  اخلدمة  يف  وهو  الوفاة  حدثت 
الوفاة  بعبارة قبل  املق�سود  اأن  اإذ   ، املادة على حالته  اأحكام هذه  وجب تطبيق 
مبا�سرة هو حدوث الوفاة وهو م�سرتك يف التاأمينات وال يق�سد بها اأن تكون 
املدة امل�سرتطة للح�سول على املعا�ض يف هذه احلالة املتوفرة يف اآخر فرتة عمل 
مت �سداد ا�سرتاكات التاأمني عنها ـ مبعنى اأن هذا ال�سرط يتحقق لو مت ا�ستيفاء 
هذه املدة يف اأول فرتة عمل �سدد عنها ا�سرتاكات التاأمني بالرغم من انقطاعه 
بعد ذلك عن �سداد اال�سرتاكات لفرتات متعددة مل ت�ستوف املدة امل�سار اإليها يف 

اآخر فرتة ا�سرتاك �سابقة مبا�سرة على الوفاة . 

يوؤكد ذلك ما ن�ست عليه الفقرة الثانية من املادة )22( امل�سار اإليها من 
ا�ستحقاق املوؤمن عليه اأو املوؤمن عليها اأو امل�ستحقني عن اأي منهما املعا�ض اإذا 
مل يحدث العجز اأو تقع الوفاة بعد ا�ستيفاء احلد االأدنى ملدد اال�سرتاك �سالف 
التاأمني الأي  اال�سرتاك يف  املوؤمن عليها عن  اأو  املوؤمن عليه  وانقطع   ، الذكر 
�سبب ثم حدث العجز اأو وقعت الوفاة خالل �سنة من تاريخ االنقطاع ، فمناط 
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ا�ستحقاق املعا�ض طبقا حلكم الفقرة الثانية من املادة )22( امل�سار اإليها هو اأن 
يكون املوؤمن عليه اأو املوؤمن عليها قد انقطع عن �سداد ا�سرتاكات التاأمني اأو 
ا�ستويف من  ، وكان قد  االنقطاع  �سنة من ذلك  اأو تويف خالل  بالعجز  اأ�سيب 
قبل مدة ال�ستة اأ�سهر  املت�سلة اأو    الـ ) 12( �سهراً املتقطعة من بينها ثالثة 
اأ�سهر ا�سرتاك يف التاأمني مت�سلة دون اأن ي�سرتط القانون ال�ستحقاق املعا�ض 
يف هذه احلالة اأن تكون مدة اال�سرتاك املت�سلة قد ا�ستكملت يف الفرتة ال�سابقة 
مبا�سرة على االنقطاع عن �سداد اال�سرتاكات ، واإمنا اكتفي با�ستيفاء هذه املدد 
املن�سو�ض عليها يف اأي من البندين ) اأ ( اأو ) ب ( من الفقرة االأوىل من هذه 
املادة وهى �ستة اأ�سهر مت�سلة اإذا مل يكن للموؤمن عليه مدة ا�سرتاك اأخرى اأو 
ثالثة اأ�سهر مت�سلة اإذا كان له مدد ا�سرتاك اأخرى يف التاأمني ال تقل عن اثني 

ع�سر �سهراً .

وال يجوز يف هذه احلالة – اإزاء �سكوت الن�ض – ا�ستحداث �سرط مل 
ين�ض عليه القانون يق�سى بوجوب ا�ستيفاء مدة الثالثة اأ�سهر املت�سلة يف فرتة 
اأن  اإذ   ، اال�سرتاك ال�سابقة مبا�سرة على االنقطاع عن �سداد هذه اال�سرتاكات 
من �ساأن هذا ال�سرط اأن يجعل من ا�ستحقاق املعا�ض م�ساألة حظ اأو �سدفة تقع 
يف حالة دون االأخرى بالن�سبة ملوؤمن عليه بعينه ، بالرغم من �سابقة ا�ستيفائه 
التاأمينات  قانون  من  امل�سرع  مق�سد  ينايف  مما   ، اال�سرتاك  ملدد  االأدنى  احلد 

االجتماعية كنظام تاأميني . 

وبتطبيق ذلك على احلالة املعرو�سة يبني اأن املوؤمن عليه املتويف ...... 
تزيد  التاأمني مت�سلة  ا�سرتاك يف  وله مدة  �سركات  لدى عدة  بالعمل  التحق 
�سركة  لدى   1993/10/11 حتى   1991/6/10 من  الفرتة  خالل  �سنتني  على 
.... وله مدد ا�سرتاك متقطعة كان اآخرها خالل فرتة عمله لدى �سركة ..... 
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خالل الفرتة من 1998/4/19م حتى 1998/6/11م ، ثم انقطع عن اال�سرتاك 
حلني وفاته بتاريخ 1999/2/16م ، وبهذا يكون قد تويف خالل �سنة من تاريخ 
املادة )22( امل�سار  االنقطاع وا�ستويف من قبل مدد اال�سرتاك التي ا�سرتطتها 
اإليها ، ومن ثم ي�ستحق معا�ض الوفاة ب�سبب غري مهني طبقا الأحكام هذه املادة 

 .

ب�سبب  الوفاة  ملعا�ض  حالته  املعرو�سة  اأحقية  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
غري مهني طبقا الأحكام املادة )22( من قانون التاأمينات االجتماعية ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/72 . 

فتوى رقم ) و �س ق / م و/ 2002/1180/15/52م بتاريخ 2002/8/7م (

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

فتاوى المادة رقم )22 مكرر(

للتاأمينات  العامة  الهيئة  فى مدى جواز ح�سول  الراأي  وت�ستطلعون 
االجتماعية على املكافاأة املقررة عن خدمة املوظف ال�سابقة على تاريخ ح�سوله 

على اجلن�سية العمانية . 

ونفيد اأن ا�ستحقاق الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية لقيمة املكافاأة 
املذكورة ، مناطه جواز �سم مدة خدمة املوظف املذكور ال�سابقة على ح�سوله 
قانون  الأحكام  طبقا  التاأمني  فى  ا�سرتاكه  مدة  اإىل  العمانية  اجلن�سية  على 
التاأمينات االجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/72 ، واإذا خلت مواد 
هذا القانون وتعديالته املتعاقبة من ن�ض يق�سى ب�سم مثل هذه املدة ، فاإنه 

من ثم ينتفي ا�ستحقاق الهيئة لتلك املكافاأة . 
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هذا  من   20 املادة  من   4 الفقرة  عليه  تن�ض  ما  ذلك  من  يغري  وال 
القانون ، معدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97/60 ، من اأن ميول فرع التاأمني 
�سد ال�سيخوخة والعجز والوفاة من :«املبالغ التي يوؤديها �ساحب العمل نظري 
مكافاأة نهاية اخلدمة املح�سوبة وفقاً لقانون العمل اأو املن�سو�ض عليها فى عقد 
ال�سابقة  اخلدمة  مدة  عن  وذلك  لل�سركات  االأ�سا�سية  النظم  لوائح  اأو  العمل 
مبا�سرة على اال�سرتاك فى هذا القانون » . اإذ اأنه حكم وقتي ال يخاطب اإال مدد 
العمل ال�سابقة على تاريخ العمل بالقانون ، وهو التاريخ املحدد وفقا للمادة 3/ 
اأ منه بقرار من الوزير خالل مدد اأق�ساها �سنة من تاريخ ن�سره فى 91/7/1 ، 
ولي�ض حكما دائما بجواز �سم مدة العمل ال�سابقة لكل من ي�سرتك فى تاريخ 
الحق لتاريخ العمل بالقانون ، اإذ اأن مثل هذا ال�سم ال بد من اأن يتقرر �سراحة 
، وال ي�ستفاد �سمنا ، مثلما هو مقرر فى ن�سو�ض املواد 17 ، 18 ، 19 ، 21 من 
قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ، ال�سادر 
 ،  90/33 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  معدال   ،  82/26 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 
واملر�سوم ال�سلطاين رقم 95/64 ، وعلى اأيه حال ، فقد جاء ن�ض املادة 22 مكررا 
 ،  97/60 رقم  ال�سلطاين  بالر�سوم  امل�سافة  االجتماعية  التاأمينات  قانون  من 
قاطعا فى اأن حكم الفقرة 4 من املادة 20 من القانون هو حكم وقتي ال ين�سرف 
اإال اإىل مدد العمل ال�سابقة على تاريخ العمل بالقانون ، حيث ين�ض على اأن : » 
حت�سب للموؤمن عليه �سمن املدة املح�سوبة لتقدير معا�ض ال�سيخوخة والعجز 
بقانون  العمل  تاريخ  على  ال�سابقة  اخلدمة  مدد   ، املكافاأة  لتقدير  اأو  والوفاة 
التاأمينات االجتماعية ، �سريطة اأن يكون �ساحب العمل قد �سدد عن تلك املدد 

للهيئة مكافاأة نهاية اخلدمة املن�سو�ض عليها فى الفقرة 4 من املادة 20 »

وبناء على ما تقدم فقد انتهى الراأي اإىل اأنه ال �سند من اأحكام قانون   
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على  ح�سوله  على  ال�سابقة  املذكور  عمل   مدة  ل�سم   االجتماعية  التاأمينات 
من  اأ�سا�ض  فال  ثم  ومن   ، التاأمني  فى  ا�سرتاكه  مدة  اإىل  العمانية  اجلن�سية 

القانون ال�ستحقاق الهيئة لقيمه املكافاأة امل�ستحقة عنها . 

فتوى رقم ) و �س ق / م و / 2001/806/7/8 فى 2001/6/10 م( 

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

فتاوى المادة رقم )30(

الفتوى االأوىل :

 فباالإ�سارة اإىل املكاتبات املتبادلة بالكتاب رقم ...... املوؤرخ ........ فى 
�ساأن طلب اإبداء الراأي القانوين عن مدى اأحقية الفا�سل ....... فى �سم مدة 
اإىل مدة خدمته احلالية فى  العام  القطاع  التي ق�ساها فى  ال�سابقة  خدمته 

القطاع اخلا�ض.

وتتح�سل وقائع املو�سوع فى اأن املذكور كان يعمل لدى الهيئةالعامة 
من1981/2/1م  الفرتة  خالل  والثقافية  الريا�سية  ال�سباب  الأن�سطة 
وحتى1995/9/30وانتهت خدمته منها باال�ستقالة بتاريخ 1995/9/30م ، ومت 
ت�سوية معا�سه وفقا الأحكام قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي 
 ، وتعديالته  رقم86/26  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العمانيني  احلكومة 
و�سرف له معا�ض �سهري من �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية اعتبارا 

من نهاية �سهر اأكتوبر 1995م .

بالقطاع  للعمل  املذكور  التحق  1995/10/17م  بتاريخ  اأنه  وتذكرون 
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اخلا�ض،وبتاريخ 2000/5/6م تقدم بطلب اإىل �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة 
ل�سم مدة خدمته ال�سابقة اإىل مدة خدمته احلالية فى القطاع اخلا�ض.

حالته  املعرو�سة  طلب  اأحال  بدوره  ال�سندوق  اأن  اإىل  وت�سريون 
مبوجب اخلطاب املوؤرخ 2000/5/6م اإىل الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية 
من   )30( املادة  الأحكام  وفقا  الطلب  فى  وللنظر  االخت�سا�ض  جهة  بو�سفها 
 )91/72( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعية  التاأمينات  قانون 
وتعديالته،واأن الهيئة وفى معر�ض ردها على طلب ال�سندوق امل�سار اإليه اأفادت 
اأن املذكور ال تنطبق عليه اأحكام املادة )30( امل�سار اإليها موؤ�س�سة ردها على ما 

ياأتي:

1 ـ اأن اأحكام املادة )30( ال تخاطب املتقاعدين ، واإمنا ت�سرى فى �ساأنهم 
اأحكام املادة ) 20( مكررا من قانون التاأمينات االجتماعية امل�سار اإليه .

وا�ستحقاقه  التقاعد  اإىل  اإحالته  تاريخ  بني  زمنيا  فارقا  هناك  اأن  ـ   2
اإليه  امل�سار  لل�سندوق  خدمته  مدة  �سم  طلب  تقدمي  تاريخ  وبني  للمعا�ض 
وهو 6 / 5 / 2000م ، اأي اأنه تقدم بعد مرور اأكرث من اأربع �سنوات من تاريخ 
ا�ستحقاقه للمعا�ض ، ووفقا الأحكام املادة ) 30 ( امل�سار اإليها فاإنه ي�سرتط ل�سم 
واأن   ، اأ�سهر  �ستة  ال�سم خالل  املذكور بطلب  اأن يتقدم  ال�سابقة  مدة اخلدمة 

يقوم برد مكافاأة نهاية اخلدمة دون �سواها من امل�ستحقات .

ـ  ابتداء  ـ  يتوجب  فاإنه  طلبه  فى  النظر  للهيئة  ميكن  وحتى  اأنه  ـ   3
�سحب قرار االإحالة اإىل التقاعد واإزالة كافة اآثاره القانونية وا�سرتداد املبالغ 
االإحالة  القانونية كون قرار  الناحية  املرتتبة على ذلك،وهذا ال ي�ست�ساغ من 
التقاعد قد �سدر نفاذا الأحكام قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة  اإىل 
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�سالحية  اأو  �سلطة  اأية  متلك  ال  الهيئة  واأن   ، العمانيني  احلكومة  ملوظفي 
لتغيريه اأو �سحبه.

واإذ ت�ستطلعون الراأي

نفيد باأن املادة )30( من قانون التاأمينات االجتماعية امل�سار اإليه تن�ض 
على اأنه : » فى حالة تعيني اأحد االأ�سخا�ض املعاملني بقانون معا�سات ومكافاآت ما 
بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني العاملني بالقطاع اخلا�ض ، وخ�سوعه 
الأحكام هذا القانون اأو العك�ض يلتزم كل من �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة 
املدنية والهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية بتحويل ح�سيلة اال�سرتاك التي 
العامل  ح�سيلة  اأو  حل�سابه  اأديت  التي  احلكومة  وح�سة  مرتبه  من  اقتطعت 
فى ا�سرتاكات تاأمني ال�سيخوخة والعجز والوفاة وح�سة �ساحب العمل وح�سة 
اخلزانة العامة التي اأديت حل�ساب املوؤمن عليه اإىل اجلهة التي يعامل بقانونها 
اإليها احل�سيلة مع �سم  املحولة  اأحكام قانون اجلهة  وتطبق فى هذه احلالة 
املدتني ال�سابقة والالحقة اإذا مل يكن قد �سرف م�ستحقاته وفقا للنظام الذى 

كان يخ�سع له ، ويبداأ با�ستقطاع ن�سبة اال�سرتاك من تاريخ تعيينه .

اأما اإذا كان قد مت �سرف م�ستحقاته فاإنه ي�سرتط ل�سم مدة خدمته 
ال�سابقة اأن يقدم طلبا بذلك خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ تعيينه واأن يقوم برد 

مكافاأة نهاية اخلدمة التي �سرفت له . » 

اخلا�سعني  احلكومة  موظفي  اأحد  تعيني  حالة  فى  اأنه  ذلك  ومفاد 
لقانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة فى القطاع اخلا�ض 
م�ستحقاته  �سرف  قبل  االجتماعية  التاأمينات  لقانون  يخ�سعه  نحو  على 
التقاعدية ، يجب على �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية حتويل ح�سيلة 
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اأديت  اال�سرتاك التي اقتطعت من مرتب هذا املوظف وح�سة احلكومة التي 
حل�سابه اإىل الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية التي تلتزم ب�سم مدة اخلدمة 
ال�سابقة لهذا املوظف اإىل مدة خدمته الالحقة ، وذلك دومنا حاجة اإىل طلب 

منه .

العامة  الهيئة  انتهت خدمته من  املعرو�سة حالته  اأن  الثابت  وملا كان 
عنها  وا�ستحق  بتاريخ1995/9/30م  والثقافية  الريا�سية  ال�سباب  الأن�سطة 
امل�سار  بعد اخلدمة  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  الأحكام  وفقا  تقاعديا  معا�سا 
اإليه �سرف له فى نهاية �سهر اأكتوبر1995م كما يبني من االأوراق املرفقة ، واأنه 
التحق بالعمل فى اإحدى �سركات القطاع اخلا�ض بتاريخ 1995/10/17م التي 
يخ�سع العاملون فيها الأحكام قانون التاأمينات االجتماعية امل�سار اإليه اأي بعد 
مرور )16( يوما على انتهاء خدمته من احلكومة وقبل واقعة �سرف معا�سه 

ال�سهري اإىل نهاية �سهر اأكتوبر 1995م .

من  حالته  للمعرو�سة  التقاعدي  املعا�ض  �سرف  واقعة  كانت  وملا 
ال�سندوق متت بعد التحاقه بالعمل فى اإحدى �سركات القطاع اخلا�ض ، لذلك 
نفاذا  يقوم  اأن  املدنية  اخلدمة  موظفي  تقاعد  �سندوق  على  لزاما  كان  فقد 
اإىل طلب من  ، ودون حاجة  اإليها  امل�سار  املادة )30(  االأوىل من  الفقرة  حلكم 
املعرو�سة حالته بتحويل ح�سيلة اال�سرتاك التي اقتطعت من مرتبه وح�سة 
احلكومة التي اأديت حل�سابه اإىل الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية، واإذ مل 
يقم ال�سندوق بذلك فاإنه يكون قد خالف �سحيح حكم القانون ، ويتعني عليه 
املبادرة اإىل حتويل هذه امل�ستحقات اإىل الهيئة ل�سم مدة خدمته ال�سابقة دون 
اإذ   ، للمعرو�سة حالته  معا�ض  ب�سرف  قام  باأنه  االحتجاج  لل�سندوق  يكون  اأن 
ي�ستوجب  القانون مما  باملخالفة ل�سحيح حكم  ال�سرف قد وقع منه  اأن هذا 
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ت�سحيح هذه املخالفة واتخاذ االإجراءات الالزمة ال�سرتداد ما �سرف ل�ساحب 
العامة  الهيئة  ذكرته  ما  تقدم  فيما  يقدح  وال   ، معا�ض  من  املعرو�سة  احلالة 
اأكرث  اأنه تقدم بطلب �سم مدة خدمته بعد مرور  للتاأمينات االجتماعية من 
من اأربع �سنوات واأنه كان يتعني عليه طلب ال�سم خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ 
تعيينه فى القطاع اخلا�ض ، فذلك مردود عليه باأنه كان يتعني على �سندوق 
تقاعد موظفي اخلدمة املدنية اإحالة امل�ستحقات التقاعدية للمعرو�سة حالته 
اإىل الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية، حيث اأن الثابت على نحو ما �سلف اأنه 
�سرف معا�سه التقاعدي فى نهاية �سهر اأكتوبر1995م اأي بعد التحاقه بالعمل 
بالقطاع اخلا�ض، ي�ساف اإىل ما تقدم اأن الثابت من الكتاب املوؤرخ 2000/2/18م 
واإن مل  للهيئة فى1996/1/7ـ  تبني وجود �سورة �سوئية من طلب مقدم  اأنه 
يعرث على اأ�سله ـ ب�سم مدة اخلدمة ال�سابقة للمذكور ، اأي خالل �ستة اأ�سهر 

من تاريخ تعيينه فى القطاع اخلا�ض.

موظفي  تقاعد  �سندوق  على  يتعني  اأنه  اإىل  الراأي  انتهى  فقد  عليه 
املعرو�سة  التقاعدية فى احلالة  امل�ستحقات  اأن يقوم بتحويل  املدنية  اخلدمة 
اإىل الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية ل�سم مدة اخلدمة ال�سابقة اإىل مدة 
اخلدمة الالحقة للمعرو�سة حالته مع ما يرتتب على ذلك من اآثار ، وذلك 

على التف�سيل ال�سابق .

) فتوى رقم و �س ق / م و / 52 / 15 / 520 / 2003م بتاريخ 12 / 4 / 
2003م ( 

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

باالإ�سارة اإىل كتاب معاليكم رقم : ......... املوؤرخ ....... املوافق.........
ب�ساأن طلب الراأي يف االآتي :

مدى جواز حتويل ا�سرتاكات املوؤمن عليه ................. اإىل �سندوق - 1
قانون  من   )30( املادة  حلكم  تنفيذا  املدنية  اخلدمة  موظفي  تقاعد 
التاأمينات االجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/72، ومدى 
كان  الذي  ب�سبب غري مهني  العجز  معا�ض  قيمة  برد  جواز مطالبته 

يتقا�ساه يف الفرتة من 2006/10/30م وحتى 2007/5/7م.

 مدى جواز �سم مدة خدمة املوؤمن عليه ..................... ال�سابقة - 2
عنها  ا�ستلم  والتي  االجتماعية  التاأمينات  بقانون  العمل  تاريخ  على 

مكافاأة نهاية اخلدمة من الهيئة.

اإىل  اأنه ورد  االأوراق - يف  االأوىل - كما يبني من  وتتح�سل وقائع احلالة 
�سندوق  من   .............. موؤرخ  كتاب  االجتماعية  للتاأمينات  العامة  الهيئة 
تقاعد موظفي اخلدمة املدنية يت�سمن طلب حتويل ا�سرتاكات املوؤمن عليه 
................ اإىل ال�سندوق عن الفرتة من 1992/12/1م اإىل 2006/5/21م 
لقانون  خاللها  يخ�سع  كان  والذى  اخلا�ض  القطاع  يف  خدمته  فرتة  وهي 
التاأمينات االجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/72 وذلك اللتحاقه 
يكون  فاإنه  وبالتايل  2006/10/30م  من  اعتباراً   ............ بوزارة  بالعمل 
احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  الأحكام  خا�سعاً 
العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 ، وبناء عليه قامت الهيئة  
مبراجعة ملفه الـتاأميني ووجدت اأنه كان يتقا�سى معا�ض عجز غري مهني يف 
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الفرتة من مايو 2006م اإىل يونيو 2007م، و باإعادة عر�سه على اللجنة الطبية 
املوؤمن عليه الئق طبياً ومبوجب هذا  اأن  بتاريخ 2007/5/7م قررت  املخت�سة 
القرار مت اإيقاف �سرف املعا�ض امل�سار اإليه ب�سفة نهائية لزوال �سبب ا�ستحقاقه 
، مع العلم باأن الهيئة مل تعلم بواقعة التحاقه بالعمل بالقطاع احلكومي اإال 
من خالل اخلطاب الوارد من �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية ال�سادر 

يف 2008/2/20م.

املوؤمن  اأن  يف   - االأوراق  من  يبني  كما   - الثانية  احلالة  وقائع  وتتح�سل 
 ................ ب�سركة  اخلا�ض  القطاع  يف  يعمل  كان   ................. عليه/ 
، وكان يخ�سع الأحكام  الفرتة من 1984/3/18م وحتى 1992/12/20م  خالل 
عند   91/72 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعية  التاأمينات  قانون 
�سريانه بتاريخ 1992/7/1م ، وتنفيذا حلكم الفقرة )4( من املادة )20( من ذلك 
القانون قام �ساحب العمل باأداء مكافاأة نهاية اخلدمة امل�ستحقة له اإىل الهيئة 
عن مدة خدمته ال�سابقة على تاريخ �سريان اأحكام قانون التاأمينات امل�سار اإليها 
وهي الفرتة من 1984/3/18م وحتى 1992/6/30م، و بتاريخ 1994/5/14م ورد 
خطاب اإىل الهيئة من قبل �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية مت�سمناً 
اإىل ال�سندوق تنفيذاً حلكم  اآنفا  املوؤمن عليه املذكور  طلب حتويل ا�سرتاكات 
بوزارة  بالعمل  اللتحاقه  وذلك  اإليه  امل�سار  التاأمينات  قانون  من   )30( املادة 
قانون  الأحكام  ما يجعله خا�سعا  وهو  اعتبارا من 1993/1/27م   ..............
ال�سادر  العمانيني  احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات 
للتاأمينات  العامة  الهيئة  قامت  عليه  وبناء   ،86/26 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 
عليه  املوؤمن  ح�سة  ت�سمل  والتي  ا�سرتاكاته  ح�سيلة  بتحويل  االجتماعية 
والعجز  ال�سيخوخة  تاأمني  يف  العامة  اخلزانة  وح�سة  العمل  �ساحب  وح�سة 
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وحتى   - القانون  اأحكام  �سريان  تاريخ   - 1992/7/1م  الفرتة من  والوفاة عن 
1992/12/20م - تاريخ انتهاء خدمته بالقطاع اخلا�ض -  اإىل �سندوق تقاعد 
ت�سمل  يتم حتويلها ال  التي  لكون احل�سيلة  ونظرا  املدنية،  موظفي اخلدمة 
التاأمينات  لقانون  وفقا  اال�سرتاك  تاريخ  ال�سابقة على  نهاية اخلدمة  مكافاأة 
مدة  عن  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  قيمة  ب�سرف  الهيئة  قامت  فقد  اإليه  امل�سار 
االجتماعية  التاأمينات  قانون  الأحكام  خ�سوعه  تاريخ  على  ال�سابقة  اخلدمة 
امل�سار اإليه وهي الفرتة من 1984/3/18م وحتى 1992/6/30م اإىل املوؤمن عليه 
�سخ�سياً، و بتاريخ 2008/10/1م عاد املعرو�سة حالته للعمل يف القطاع اخلا�ض 
التاأمينات  قانون  الأحكام  جمددا  بذلك  وخ�سع   ................... بال�سركة 
مدة  ل�سم  2009م  ابريل   23 بتاريخ  بطلب  تقدم  ثم  اإليه  امل�سار  االجتماعية 
اخلدمة ال�سابقة على تاريخ العمل بقانون التاأمينات االجتماعية والتي ا�ستلم 
عنها مكافاأة نهاية اخلدمة مبديا ا�ستعداده لرد قيمتها م�ستندا يف ذلك اإىل اأن 
مدة خدمته بالقطاع العام �سوف يتم �سمها اإىل الهيئة طبقاً الأحكام املادة )30( 

من قانون التاأمينات االجتماعية امل�سار اإليه.

واإذ ت�ستطلعون معاليكم الراأي يف احلالتني - يف �سوء ما �سبق - نفيدكم :

ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  من   )4( املادة  باأن 
احلكومة العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 تن�ض على اأنه »ال 
يجوز اجلمع بني الراتب واملعا�ض، كما ال يجوز �سرف اأكرث من معا�ض واحد 
من اخلزانة العامة ، �سواء كان املعا�ض م�ستحقا طبقا الأحكام هذا القانون اأو اأي 

قانون اآخر، واإذا ا�ستحق اأكرث من معا�ض �سرف االأكرب ».

باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعية  التاأمينات  قانون  من   )2( املادة  وتن�ض 
ال�سلطاين رقم 91/72 على اأنه » يف تطبيق اأحكام هذا القانون يق�سد بالكلمات 
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والعبارات التالية املعاين والتف�سريات املو�سحة قرين كل منها ، ما مل يقت�ض 
�سياق الن�ض معنى اآخر:

.....-1

....-2

10- العجز غري املهني :  كل عجز يحدث قبل بلوغ املوؤمن عليه �سن ال�ستني 
اأو قبل بلوغ املوؤمن عليها اخلام�سة واخلم�سني وي�ستحيل معه ، ب�سبب  �سنة ، 
برت اأحد االأع�ساء اأو االإ�سابة بعاهة ، اأو ب�سبب احلالة ال�سحية املتاأخرة ج�سدياً 
اأو عقلياً اأو نف�سياً ك�سب ثلث االأجر ال�سابق من املهنة االعتيادية اأو مهنة مماثلة 

ويتم ذلك ح�سب تقدير اللجنة الطبية املخت�سة.

................................- 13 ...................- 12   ............ -11

وزير  من  بقرار  امل�سكلة  الطبية  اللجنة  هي    : املخت�سة  الطبية  اللجنة   -14
ال�سحة لتقدير العجز ونوعه ودرجته ».

وتن�ض املادة )21( من القانون املذكور على اأنه » ي�ستحق املوؤمن عليه 
من الهيئة معا�ض ال�سيخوخة وفقاً ملدد ا�سرتاكه يف التاأمني ابتداء من تاريخ 

العمل بهذا القانون، �سواء كانت مت�سلة اأو منف�سلة يف احلاالت االآتية .... »

اإذا انتهت خدمة   « اأن  اإليه على  املادة )22( من القانون امل�سار  وتن�ض 
املوؤمن عليه للعجز اأو للوفاة ب�سبب غري مهني قبل بلوغه �سن ال�ستني اأو قبل 
بلوغ املوؤمن عليها �سن اخلام�سة واخلم�سني اأو اإذا انتهت اخلدمة ب�سبب الوفاة 
اأو امل�ستحقني عنهما  اأو املوؤمن عليها  اأي �سن ا�ستحق املعا�ض للموؤمن عليه  يف 
باأحد ال�سروط االآتية ..... . وي�سدر قرار من الوزير بعد التن�سيق مع وزير 
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ال�سحة بكيفية اإثبات العجز اأو الوفاة ».

وتن�ض املادة )24( من ذات القانون على اأنه » اإذا انتهت خدمة املوؤمن 
عليه، ومل تتوافر فيه �سروط ا�ستحقاق املعا�ض ا�ستحق مكافاأة نهاية اخلدمة 

ب�سرط اأال تقل مدة ا�سرتاكه يف التاأمني عن �سنة كاملة ».

اإليه على  امل�سار  التاأمينات االجتماعية  املادة )30 ( من قانون  وتن�ض 
اأنه » يف حالة تعيني اأحد االأ�سخا�ض املعاملني بقانون معا�سات ومكافاآت ما بعد 
اخلدمة ملوظفي احلكومة الُعمانيني بالقطاع اخلا�ض ، وخ�سوعه الأحكام هذا 
العامة  والهيئة  واملكافاآت  املعا�سات  �سندوق  من  كل  يلتزم  العك�ض  اأو  القانون 
مرتبه  من  اقتطعت  التي  اال�سرتاك  ح�سيلة  بتحويل  االجتماعية  للتاأمينات 
ا�سرتاكات  يف  العامل  ح�سة  ح�سيلة  اأو  حل�سابه  اأديت  التي  احلكومة  وح�سة 
اخلزانة  وح�سة  العمل  �ساحب  وح�سة  والوفاة  والعجز  ال�سيخوخة  تاأمني 
العامة التي اأديت حل�ساب املوؤمن عليه اإىل اجلهة التي يعامل بقانونها، وتطبق 
املدتني  �سم  مع  احل�سيلة  اإليها  املحولة  اجلهة  قانون  اأحكام  احلالـة  هـذه  يف 
كان  الذي  للنظام  وفقاً  يكن قد �سرف م�ستحقاته  اإذا مل  والالحقة  ال�سابقة 

يخ�سع له، ويبداأ با�ستقطاع ن�سبة اال�سرتاك من تاريخ تعيينه. 

اأما اإذا كان قد مت �سرف م�ستحقاته فاإنه ي�سرتط ل�سم مدة خدمته 
ال�سابقة اأن يقدم طلباً بذلك خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ تعيينه واأن يقوم برد 

مكافاأة نهاية اخلدمة التي �سرفت له. 

واإذا كان ال�سخ�ض قد بلغ معا�سه عند التعيني احلد االأق�سى املن�سو�ض 
عليه يف القانون الذي كان معاماًل به فال حتول احل�سيلة وي�ستحق عن املدة 

اجلديدة مكافاأة نهاية اخلدمة متى ا�ستوفى ال�سروط الالزمة لذلك«.
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ومفاد ما تقدم اأن امل�سرع قرر للموؤمن عليه الذي انتهت خدمته للعجز 
اأو الوفاة ب�سبب غري مهني قبل بلوغه �سن ال�ستني اأو قبل بلوغ املوؤمن عليها 
احل�سول  يف  احلق   ، �سن  اأي  يف  بالوفاة  انتهت  اأو   ، واخلم�سني  اخلام�سة  �سن 
العاملة  القوى  وزير  من  قرار  ي�سدر  اأن  على  معينة  ب�سروط  معا�ض  على 
عرفت  وقد  الوفاة،  اأو  العجز  اإثبات  بكيفية  ال�سحة  وزير  مع  التن�سيق   بعد 
امل�سكلة  الطبية  اللجنة  باأنها  املخت�سة  الطبية  اللجنة  اإليها  امل�سار   )2( املادة 

بقرار من وزير ال�سحة لتقدير العجز ونوعه ودرجته.

وقد األزم امل�سرع وفقا للمادة )30( امل�سار اإليها كاًل من الهيئة العامة 
للتاأمينات االجتماعية و�سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية يف حالة تعيني 
ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  بقانون  املعاملني  العمانيني  اأحد 
احلكومة الُعمانيني بالقطاع اخلا�ض اأو تعيني اأحد اخلا�سعني الأحكام قانون 
التاأمينات االجتماعية  بالقطاع احلكومي بتحويل ح�سيلة اال�سرتاكات التي 
ح�سة  ح�سيلة  اأو  حل�سابه  اأديت  التي  احلكومة  وح�سة  مرتبه  من  اقتطعت 
العامل يف ا�سرتاكات تاأمني ال�سيخوخة والعجز والوفاة وح�سة �ساحب العمل 
وح�سة اخلزانة العامة التي اأديت حل�ساب املوؤمن عليه اإىل اجلهة التي اأ�سبح 
قد  يكن  مل  ما  اخلدمتني  مدة  �سم  وجوب  مع  بقانونها  ويعامل  لها  خا�سعا 
�سرف للمعني م�ستحقاته عنها، فاإذا كانت قد �سرفت له م�ستحقاته فاإنه يجب 
ل�سم مدة اخلدمة ال�سابقة اأن يتقدم بطلب ال�سم خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ 
التعيني مع وجوب رد مكافاأة نهاية اخلدمة التي �سرفت له، واإذا كان ال�سخ�ض 
قد بلغ معا�سه عند التعيني احلد االأق�سى املن�سو�ض عليه يف القانون الذي كان 
خا�سعا له فال حتول ح�سيلة ا�سرتاكاته يف هذه احلالة واإمنا ي�ستحق عن املدة 

اجلديدة مكافاأة نهاية اخلدمة متى ا�ستوفى ال�سروط الالزمة لذلك.
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كما واأن امل�سرع قد حظر اجلمع بني الراتب واملعا�ض وفقا لن�ض املادة 
)4( من القانون 86/26 امل�سار اإليه.

وبتطبيق ما تقدم على احلالة االأوىل:

كان   ...........  / عليه  املوؤمن  اأن  االأوراق  من  الثابت  كان  وملا  فاإنه 
يعمل يف القطاع اخلا�ض يف الفرتة من 1992/12/1م اإىل 2006/5/21م وكان  
خا�سعاً لقانون التاأمينات االجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/72 
معا�ض  له  تقرر  2006/4/24م  وبتاريخ   ، 1992/7/1م  من  ابتداء  به  واملعمول 
عجز غري مهني بناء على قرار اللجنة الطبية املخت�سة والتي حددت له ميعاد 
2006/10/24 للعر�ض عليها مرة اأخرى، وبعر�سه على اللجنة امل�سار اإليها فى 
امليعاد املحدد قررت اأنه الئق طبياً وبناء عليه تقرر وقف �سرف املعا�ض، وملا كان 
ذلك وكان الثابت اأن املعرو�سة حالته قد عني بوزارة .......... يف 2006/10/30م 
ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  الأحكام  خا�سعا  واأ�سحى 
احلكومة العمانيني ومن ثم فاإنه عماًل بن�ض املادة )30( من قانون التاأمينات 
االجتماعية امل�سار اإليه يجب على الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية حتويل 

ا�سرتاكاته اإىل �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية.

وال ينال مما تقدم �سابقة ح�سوله على معا�ض عجز غري مهني خالل 
الفرتة من 2006/10/30م وحتى 2007/5/7م اإذ اأن املق�سود بامل�ستحقات التي 
اإن �سرفت له حتول دون ال�سم - وعلى نحو ما �سلف بيانه - هو تقا�سيه ملعا�ض 
كان  الذى  القانون  فى  عليه  املن�سو�ض  االأق�سى  - احلد  التعيني  - عند  يبلغ 

معامال به، وهو ما مل يثبت يف حق املعرو�سة حالته.

واأما عن مدى جواز مطالبة املعرو�سة حالته برد قيمة املعا�سات التي 
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كان يتقا�ساها من الهيئة خالل الفرتة من 2006/10/30م وحتى 2007/5/7م 
فاإنه ووفقا للحظر املن�سو�ض عليه �سراحة يف املادة )4( من القانون 86/26 
امل�سار اإليه فاإن ما �سرف للمعرو�سة حالته من معا�ض اعتباراً من تاريخ تعيينه 

بوزارة ............. ي�سحى غري م�ستحق له ومن ثم يتعني ا�سرتداده .

وبالن�سبة للحالة الثانية :

يعمل  كان   .................  / عليه  املوؤمن  اأن  االأوراق  الثابت من  فاإن 
1992/12/20م  وحتى  1984/3/18م  من  الفرتة  يف   .................. ب�سركة 
وحتى  1993/1/27م  من  الفرتة  يف   .............. بوزارة  بالعمل  التحق  ثم 
2008/9/15م، واأن الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية قامت بتحويل ح�سيلة 
ا�سرتاكات املوؤمن عليه عن الفرتة من 1992/7/1م وحتى 1992/12/20م اإىل 
�سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية كما قامت ب�سرف قيمة مكافاأة نهاية 
اخلدمة عن مدة اخلدمة ال�سابقة على تاريخ خ�سوعه الأحكام قانون التاأمينات 
االجتماعية امل�سار اإليه وهي الفرتة من 1984/3/18م وحتى 1992/6/30م اإىل 
القطاع  يف  للعمل  املذكور  عاد  2008/10/1م  وبتاريخ  �سخ�سيا،  عليه  املوؤمن 
اخلا�ض بال�سركة ................ ، وتقدم  بتاريخ 23 اأبريل 2009م بطلب �سم 
مدة اخلدمة ال�سابقة على تاريخ العمل بقانون التاأمينات االجتماعية للفرتة 
من 1984/3/18م وحتى 1992/6/30م التي ا�ستلم عنها مكافاأة نهاية اخلدمة 
بالقطاع  خدمته  مدة  اأن  اإىل  ذلك  يف  م�ستندا  قيمتها  لرد  ا�ستعداده  واأبدى 
قانون  من   )30( املادة  الأحكام  طبقاً  الهيئة  اإىل  �سمها  يتم  �سوف  احلكومي 
وفقاً  ال�سابقة  اخلدمة  مدة  �سم  كان  وملا   ، اإليه  امل�سار  االجتماعية  التاأمينات 
لن�ض املادة )30( امل�سار اإليها رهيناً بتقدمي طلب ال�سم خالل �ستة اأ�سهر من 
تاريخ التعيني والتزام طالب ال�سم برد مكافاأة نهاية اخلدمة التي �سرفت له 
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، وملا كان ذلك وكان املعرو�سة حالته قد عني يف 2008/10/1 م وتقدم بطلب 
تاريخ  على  اأ�سهر  �ستة  اأكرث من  بعد مرور  اأي  2009م  اأبريل  23من  ال�سم يف 

تعيينه ومن ثم فاإنه ال يجوز �سم مدة خدمته ال�سابقة.

لذلك انتهى الراأي اإىل االآتي :

اإىل - 1  ...................  / املوؤمن عليه  ا�سرتاك  وجوب حتويل ح�سة 
التي  املعا�سات  قيمة  وا�سرتداد   ، املدنية  اخلدمة  تقاعد  �سندوق 
تاريخ  2006/10/30م  من  الفرتة  خالل  الهيئة  من  يتقا�ساها  كان 

التحاقه للعمل بوزارة .............. وحتى 2007/5/7م.

عدم جواز �سم مدة خدمة املوؤمن عليه / ............. ال�سابقة على - 2
تاريخ العمل بقانون التاأمينات االجتماعية.

)فتوى رقم : و �س ق /م و/15/52/ 2011/396م بتاريخ 2011/2/27م(

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

الفتوى الثالثة : 

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعية  التاأمينات  قانون  من   30 املادة 
91/72 تن�ض على اأنه فى حالة تعيني اأحد االأ�سخا�ض العاملني بقانون معا�سات 
 ، اخلا�ض  بالقطاع  العمانيني  احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت 
املعا�سات  �سندوق  من  كل  يلتزم  العك�ض  اأو  القانون  هذا  الأحكام  وخ�سوعه 
اال�سرتاك  ح�سيلة  بتحويل  االجتماعية  للتاأمينات  العامة  والهيئة  واملكافاآت 
ح�سيلة  اأو  حل�سابه  اأديت  التي  احلكومة  وح�سة  مرتبه  من  اقتطعت  التي 
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ح�سة العامل فى ا�سرتاكات تاأمني ال�سيخوخة والعجز والوفاة وح�سة �ساحب 
العمل وح�سة اخلزانة العامة التي اأديت حل�ساب املوؤمن عليه اإىل اجلهة التي 
اإليها  املحولة  اجلهة  قانون  اأحكام  احلالة  هذه  فى  وتطبق   ، بقانونها  يعامل 
احل�سيلة مع �سم املدتني ال�سابقة والالحقة اإذا مل يكن قد �سرف م�ستحقاته 
وفقا للنظام الذى كان يخ�سع له ويبداأ با�ستقطاع ن�سبة اال�سرتاك من تاريخ 

تعيينه ،
اأما اإذا كان قد مت �سرف م�ستحقاته فاإنه ي�سرتط ل�سم مدة خدمته 
ال�سابقة اأن يقدم طلبا بذلك خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ تعيينه واأن يقوم برد 

مكافاأة نهاية اخلدمة التي �سرفت له ،

خا�سعا  كان  ملن  ال�سابقة  اخلدمة  مدة  �سم  اأحكام  تو�سح  املادة  فهذه 
لقانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة ثم جرى تعيينه فى 
القطاع اخلا�ض ، ومن ثم يخ�سع لنظام تقاعدي اآخر نظمه قانون التاأمينات 
االجتماعية اأو كان خا�سعا للقانون االأخري ثم عني فى اإحدى الوحدات التي 
تطبق قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ، وفى كلتا احلالتني ا�سرتطت 
املادة ل�سم املدتني ال�سابقة والالحقة الوفاء بااللتزامات املالية التي حددتها 
من  التقاعدية  م�ستحقاته  ي�سرف  مل  من  حالة  بني  فرقت  ال�ساأن  هذا  وفى 

اجلهة التي كان تابعاً لها وحالة من �سرفت له هذه امل�ستحقات ،

فبالن�سبة ملن مل ي�سرف تلك امل�ستحقات تلتزم اجلهة التي كان يعمل 
فيها بتحويل ح�سة ا�سرتاكه فى النظام التقاعدي الذى تطبقه م�سافاً اإليها 
املبالغ التي اأديت حل�سابه طبقا الأحكام هذا النظام اإىل اجلهة التي التحق فيها 
الالزمة  اخلدمة  مدة  ح�ساب  فى  والالحقة  ال�سابقة  املدتني  ت�سم  وعندئذ 

ال�ستحقاق ما يقرره النظام الذى اأ�سبح معامال به من حقوق تقاعدية ،
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اأما بالن�سبة ملن �سرف م�ستحقاته التقاعدية من جهة عمله ال�سابقة 
يجب  �سرطني  االجتماعية  التاأمينات  قانون  من   30 املادة  ا�سرتطت  فقد 
التي  الالحقة  عمله  مدة  اإىل  ال�سابقة  اخلدمة  مدة  ت�سم  حتى  توافرهما 

يق�سيها فى القطاع اخلا�ض وهذان ال�سرطان هما :

1 - اأن يقدم طلباً بذلك خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ تعيينه ،

 2 - اأن يرد مكافاأة نهاية اخلدمة التي �سرفت له ،

�سرف  من  اأن   ، احلالتني  بني  املفارقة  اأ�سا�ض  اأن  ذلك  من  والوا�سح 
م�ستحقاته التقاعدية طبقاً للنظام الذى كان خا�سعاً له ، فاإن �سلته تكون قد 
انتهت بجهة عمله ال�سابقة وباجلهة القائمة على تنفيذ نظام التقاعد بها ومل 
تعد له بهما اأية عالقة ، ومن ثم كان طبيعياً اأال ت�سم مدة خدمته ال�سابقة اإال 
بناء على طلب منه بذلك مع التزامه برد املكافاأة التي �سرفت له عن تلك املدة 
، ومن البديهي اأن يرد هذه املكافاأة اإىل اجلهة التي تقدم لها بطلب �سم مدة 
خدمته ال�سابقة باعتبارها اجلهة التي تطبق نظام التقاعد الذى اأ�سبح خا�سعا 
عندما  التقاعدية  م�ستحقاته  ت�سوية  �ستتوىل  التي  اجلهة  هي  اأنها  كما   ، له 
بالن�سبة ملن مل ي�سرف م�ستحقاته  الو�سع  تنتهي خدمته وذلك على خالف 
التقاعدية ، اإذ ال ين�ض القانون على اأن تتوىل هذه اجلهة حتويل كل ما يتعلق 
بهذه امل�ستحقات مبا�سرة اإىل اجلهة القائمة على تطبيق نظام التقاعد الذى 

اأ�سبح خا�سعاً له ،

للتاأمينات االجتماعية هي  العامة  الهيئة  فاإن  وبالبناء على ما تقدم 
ما  على   ، املعرو�سة  احلالة  فى  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  اإليها  ترد  التي  اجلهة 
ذهبت اإليه وبحق وزارة اخلدمة املدنية ، دون اأن ينال من ذلك القول باأن نظام 
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التاأمينات االجتماعية ميول من اال�سرتاكات ال�سهرية التي ت�ستقطع من اأجر  
املوؤمن عليه والتى توؤدى حل�سابه من جانب �ساحب العمل واخلزانة العامة وال 
ميول من املبالغ التي  ت�سرف كمكافاأة نهاية اخلدمة ، اإذ اأن ذلك القول مردود 
باأن رد املكافاأة ممن �سرفها اأمر اأوجبه القانون حتى يت�سنى �سم مدة اخلدمة 
ال�سابقة ، كما اأن هذه املكافاأة هي فى واقع االأمر حم�سلة ا�سرتاكه فى نظام 
التقاعد الذى كان خا�سعاً له مبا يفر�سه هذا النظام من ا�ستقطاع ح�سة من 
الراتب ي�ساف اإليها ما يق�سى النظام باإ�سافته من ح�س�ض اأخرى ت�سكل فى 

جمموعها مكونات اال�سرتاك فى النظام املذكور ،

) فتوى رقم و �س ق / م و /97/696/1/21م بتاريخ 1997/5/26م(

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

الفتوى الرابعة :

باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعية  التاأمينات  قانون  من   )30( املادة   
االأ�سخا�ض  اأحد  تعيني  حالة  فى   « اأنه  على  تن�ض   91/72 رقم  ال�سلطاين 
املعاملني بقانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني 
العاملني بالقطاع اخلا�ض،وخ�سوعه الأحكام هذا القانون اأو العك�ض يلتزم كل 
من �سندوق املعا�سات واملكافاآت والهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية بتحويل 
اأديت  التي  احلكومة  وح�سة  مرتبه  من  اقتطعت  التي  اال�سرتاك  ح�سيلة 
والوفاة  والعجز  ال�سيخوخة  تاأمني  ا�سرتاكات  العامل فى  اأو ح�سيلة  حل�سابه 
وح�سة �ساحب العمل وح�سة اخلزانة العامة التي اأديت حل�ساب املوؤمن عليه 
اأحكام قانون اجلهة  التي يعامل بقانونها وتطبق فى هذه احلالة  اإىل اجلهة 
قد  يكن  مل  اإذا  والالحقة  ال�سابقة  املدتني  �سم  مع  احل�سيلة  اإليها  املحولة 



- 83 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

�سرف م�ستحقاته وفقا للنظام الذى كان يخ�سع له ، ويبداأ با�ستقطاع ن�سبة 
اال�سرتاك من تاريخ تعيينه .

اأما اإذا كان قد مت �سرف م�ستحقاته فاإنه ي�سرتط ل�سم مدة خدمته ال�سابقة 
اأن يقدم طلبا بذلك خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ تعيينه واأن يقوم برد مكافاأة 

نهاية اخلدمة التي �سرفت له« . 

لقانون  اخلا�سعني  احلكومة  موظفي  اأحد  تعيني  حالة  فى  اأنه  ذلك  ومفاد 
معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة فى القطاع اخلا�ض على 
نحو يخ�سعه لقانون التاأمينات االجتماعية قبل �سرف م�ستحقاته التقاعدية 
، يجب على �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية حتويل ح�سيلة اال�سرتاك 
التي اقتطعت من مرتب هذا املوظف وح�سة احلكومة التي اأديت حل�سابه اإىل 
الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية ، التي تلتزم ب�سم مدة اخلدمة ال�سابقة 

لهذا املوظف اإىل مدة خدمته الالحقة ، وذلك دومنا حاجة اإىل طلب منه. 

االإعالم  وزارة  انتهت خدمته من  قد  املعرو�سة حالته  اأن  الثابت  كان 
بتاريخ 11/15 1994م ومل يجر �سرف اأية م�ستحقات تقاعدية له حتى التحق 
التي  الب�سرية  لالألياف  العمانية  بال�سركة  للعمل  م   1997 مار�ض  �سهر  فى 
يخ�سع العاملون فيها الأحكام قانون التاأمينات االجتماعية ، لذلك فقد كان 
لزاما على �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية اأن يقوم نفاذا حلكم الفقرة 
االأوىل من املادة )30( امل�سار اإليها ، دون حاجه اإىل طلب من املعرو�سة حالته 
، بتحويل ح�سيلة اال�سرتاك التي اقتطعت من مرتبه وح�سة احلكومة التي 
اأديت حل�سابه اإىل الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية، واإذ مل يقم ال�سندوق 
بذلك يكون قد خالف �سحيح حكم القانون ، ويتعني عليه املبادرة اإىل حتويل 
هذه امل�ستحقات اإىل الهيئة دون اأن يكون لل�سندوق االحتجاج باأنه قام ب�سرف 
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ل�سحيح  باملخالفة  منه  وقع  ال�سرف  هذا  اأن  اإذ   ، حالته  للمعرو�سة  معا�ض 
حكم القانون مما ي�ستوجب ت�سحيح هذه املخالفة واتخاذ االإجراءات الالزمة 

ال�سرتداد ما �سرف ل�ساحب احلالة املعرو�سة من معا�ض. 

لذا انتهى الراأي اإىل اأنه على �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية 
اأن يقوم بتحويل امل�ستحقات التقاعدية فى احلالة املعرو�سة اإىل الهيئة العامة 

للتاأمينات االجتماعية،وذلك على التف�سيل ال�سابق . 

فتوى رقم  و �س ق / م و / 21 /1 /2001/1434 م فى 2001/10/27 م (

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

الفتوى اخلام�سة :

ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  من   )18( املادة 
احلكومة العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 واملعدلة باملر�سوم 
ي�ستحق  مل  موظف  للخدمة  اأعيد  »اإذ  اأنه  على  تن�ض   90/33 رقم  ال�سلطاين 
اجلهاز  وحدات  باإحدى  يعمل  وكان  التقاعد  �سن  بلغ  قد  يكن  ومل  معا�سات 
االإداري للدولة التي تطبق اأحكام هذا القانون اأو اأي نظم معا�سات اأخرى يجوز 
له اأن يطلب �سم مدة خدمته ال�سابقة التي ق�ساها فى اإحدى هذه الوحدات 
وزارة  اإىل  بذلك  طلبا  يقدم  اأن  التالية:)اأ(  بال�سروط  اجلديدة  خدمته  اإىل 
اخلدمة املدنية خالل �سنة من تاريخ تعيينه اجلديد اأو خالل املدة التي تنتهي 
فى31 دي�سمرب1990 بالن�سبة للموجودين فى اخلدمة )ب( ويجب رد مكافاأة 

نهاية اخلدمة التي �سرفت عن املدة املراد �سمها اإذا كانت قد �سرفت ......«. 

وتن�ض املادة )30( من قانون التاأمينات االجتماعية ال�سادر باملر�سوم 
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ال�سلطاين رقم 91/72 واملعمول به اعتبارا من 1991/11/2 على اأنه » فى حالة 
اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  بقانون  املعاملني  االأ�سخا�ض  اأحد  تعيني 
ملوظفي احلكومة العمانيني بالقطاع اخلا�ض ، وخ�سوعه الأحكام هذا القانون 
اأو العك�ض يلتزم كل من �سندوق املعا�سات واملكافاآت والهيئة العامة للتاأمينات 
وح�سة  مرتبه  من  اقتطعت  التي  اال�سرتاك  ح�سيلة  بتحويل  االجتماعية 
تاأمني  ا�سرتاكات   العامل فى  اأو ح�سيلة ح�سة  اأديت حل�سابه  التي  احلكومة 
ال�سيخوخة والعجز والوفاة وح�سة �ساحب العمل وح�سة اخلزانة العامة التي 
اأديت حل�ساب املوؤمن عليه اإىل اجلهة التي يعامل بقانونها ، وتطبق فى هذه 
ال�سابقة  املدتني  �سم  اإليها احل�سيلة مع  املحولة  قانون اجلهة  اأحكام  احلالة 
والالحقة اإذا مل يكن قد �سرف م�ستحقاته وفقا للنظام الذى كان يخ�سع له 
ويبداأ با�ستقطاع ن�سبة اال�سرتاك من تاريخ تعيينه ، اأما اإذا كان قد مت �سرف 
م�ستحقاته فاإنه ي�سرتط ل�سم مدة خدمته ال�سابقة اأن يقدم طلبا بذلك خالل 
�ستة اأ�سهر من تاريخ تعيينه واأن يقوم برد مكافاأة نهاية اخلدمة التي �سرفت 

له » .

ومفاد ما تقدم اأن امل�سرع اأجاز - فى قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد 
اخلدمة امل�سار اإليه - للموظف الذى اأعيد اإىل اخلدمة ومل يكن قد بلغ �سن 
التقاعد ومل ي�ستحق معا�سا اأن يطلب �سم مدة خدمته ال�سابقة التي ق�ساها 
فى اإحدى وحدات اجلهاز االإداري للدولة اخلا�سعة الأحكام هذا القانون اأو تلك 
يتقدم  اأن  منها  ب�سروط معينة  وذلك  اأخرى  معا�سات  نظم  الأى  التي تخ�سع 
املوظف بطلب �سم مدة اخلدمة ال�سابقة خالل �سنة من تاريخ تعيينه اجلديد 
اأو خالل املدة التي تنتهي فى 1990/12/31 بالن�سبة اإىل املوجودين باخلدمة 
، واأوجب امل�سرع رد مكافاأة نهاية اخلدمة التي تكون قد �سرفت عن املدة املراد 
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�سمها.

ومن ناحية اأخرى بني امل�سرع فى قانون التاأمينات االجتماعية امل�سار 
اإليه االأحكام الواجبة االتباع فى حالة تعيني اأحد االأ�سخا�ض املعاملني بقانون 
معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة بالقطاع اخلا�ض وخ�سوعه الأحكام قانون 
ال�سابقة  اخلدمة  مدتي  �سم  االأحكام  هذه  بني  ومن   ، العك�ض  اأو  التاأمينات 
والالحقة اإذا مل يكن قد �سرف م�ستحقاته وفقا للنظام الذى كان يخ�سع له 
فاإنه ي�سرتط ل�سم مدة اخلدمة  ال�سخ�ض قد �سرفم�ستحقاته  اإذا كان  اأما   ،
ال�سابقة اأن يقدم طلبا بذلك خالل مدة �ستة اأ�سهر من تاريخ تعيينه واأن يقوم 

برد مكافاأة نهاية اخلدمة التي تكون قد �سرفت له .

ت�سم  مل  حالته  املعرو�سة  اأن  االأوراق  من  الثابت  وكان  ذلك  كان  ملا 
لتقدمي  قانونا  املحدد  امليعاد  مراعاته  لعدم  االأوىل  ال�سابقة  اخلدمة  له مدة 
الطلب بذلك طبقا للمادة )18/اأ( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة 
، كما مل ت�سم له مدة اخلدمة ال�سابقة الثانية الأن هذه املدة انتهت قبل العمل 
بقانون التاأمينات االجتماعية وبالتاىل فلم يكن من املمكن اإفادته من اأحكامه 

.

واإذ �سدرت املوافقة الكرمية حل�سرة �سحاب اجلاللة ال�سلطان املعظم 
يحفظه هلل ويرعاه – ب�سم مدتي اخلدمة ال�سابقتني للمعرو�سة حالته اإىل 
اأحكام  من  ا�ستثناء  ال�سمكية  والرثوة  الزراعية  بوزارة  احلالية  خدمته  مدة 
القانون امل�سار اإليه ، ومن ثم فاإنه يتعني تف�سري هذه املوافقة باحلد الذى ي�سمح 
ب�سم مدتي اخلدمة اللتني تعذر �سمهما لالأ�سباب املتقدمة مع اخل�سوع - فى 
الوقت ذاته لالأحكام االأخرى املتعلقة بال�سم �ساأن كل من توافرت فيه بداءة 
�سروط �سم مدة اخلدمة ال�سابقة ومن بينها وجوب رد مكافاأة نهاية اخلدمة 
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التي تكون قد �سرفت عن املدة املراد �سمها باعتبار اأن االأمر يتعلق با�ستثناء ال 
يجوز التو�سع يف تف�سريه  ،والقول بغري ذلك من �ساأنه اإفادة املوظف عن ذات 
املدة مرتني ، االأمر الذى يغدو معه متعينا القول ب�سحة مطالبة املعرو�سة 
حالته برد مكافاأة نهاية اخلدمة التي كان قد تق�ساها عن مدة خدمته ال�سابقة 

ببنك عمان للزراعة واالأ�سماك .

لذلك انتهى الراأي اإىل اأحقية �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية 
فى مطالبة املهند�ض / ... برد مكافاأة نهاية اخلدمة التي كان قد تقا�ساها عن 
مدة خدمته ببنك عمان للزراعة واالأ�سماك وذلك وفقا لالإجراءات املقررة فى 

هذا ال�ساأن.

) فتوى رقم و �س ق / م و / 21 / 1 / 1004 / 99 فى 1999/7/10 (

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

الفتوى ال�ساد�سة :

ال�سوؤون القانونية رقم و �ض ق / م و  باأن فتوى  وردا على ذلك نفيد 
الهيئة  اأن  اإىل  خل�ست  والتى   ،  1997/5/26 بتاريخ  م   97  /  596  /  1  /  21  /
العامة للتاأمينات االجتماعية هي اجلهة التي ترد اإليها مكافاأة نهاية اخلدمة 
فى احلالة املعرو�سة ، اإمنا �سدرت قائمة على �سحيح �سندها قانونا ، ا�ستنادا 
كتاب  ورد  واإذ   ، للتكرار  جتنبا  اإليها  نحيل  والتى  بها  املو�سحة  االأ�سباب  اإىل 
نظر  حتت  تكن  مل  جديدة  وقائع  اأية  من  خلوا  اإليها  امل�سار  املوقرة  وزارتكم 
اأو  اأ�سانيد  اأية  من  خلوا  ورد  كما   ، فتواها  اإ�سدارها  لدى  القانونية  ال�سوؤون 
الفتوى ومل  اعتنقته  الذى  الراأي  التاأثري فى وجه  �ساأنها  قانونية من  حجج 
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القانونية ما زالت  ال�سوؤون  ، ولذلك فاإن  بالدرا�سة والتمحي�ض  يجر تناولها 
عند فتواها املذكورة وغنى عن البيان اأن هذه الفتوى - كما يبني بجالء من 
تقاعد  �سندوق  التزام  مدى  حول  للراأي  البته  تتعر�ض  مل   - عليها  االطالع 
التي  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  بني  الفرق  بتحويل  املدنية  اخلدمة  موظفي 
من  اقتطعت  التي  اال�سرتاكات  من  كل  وح�سيلة  حالتها  للمعرو�سة  �سرفت 
اإذ مل يكن  راتبها وح�سة احلكومة اإىل الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية، 
ذلك مطروحا اأو حمال للبحث ، وال حجة للقول بذلك فى الدفع باأن الفتوى 
ا�سرتاكه  حم�سلة  االأمر  واقع  فى  هي  املكافاأة  هذه  اأن  كما   « عبارة  ا�ستعملت 
اأنه ال �سبهة فى �سحة هذه العبارة  اإذ ف�سال عن   ، فى نظام التقاعد .......« 
قانونا ، فاإن الثابت بو�سوح من �سريح عبارات الفتوى اأن هذه العبارة وردت 
باأن يكون رد مكافاأة نهاية اخلدمة  الراأي الذى ينادى  فى معر�ض الرد على 
اإىل ال�سندوق املذكور ولي�ض اإىل الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية، وال ريب 
فى اأن تف�سري تلك العبارة على اأن املق�سود بها اأن مكافاأة نهاية اخلدمة تعادل 
، واأن ردها يغنى عن حتويلهما للهيئة  ح�سيلة اال�سرتاكات وح�سة احلكومة 

هذا التف�سري هو حتميل للعبارة مبا ال حتتمل وال اأ�سا�ض له .

اأما بالن�سبة اإىل مدى التزام �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية 
فى احلالة املعرو�سة بتحويل الفرق بني ح�سيلة كل من اال�سرتاكات وح�سة 
التاأمينات  قانون  من   )30( املادة  ،فاإن  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  وبني  احلكومة 
باأنه  تق�سى  وتعديالته   91/72 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعية 
» فى حالة تعيني اأحد االأ�سخا�ض املعاملني بقانون معا�سات ومكافاآت ما بعد 
الأحكام  وخ�سوعه   ، اخلا�ض  بالقطاع  العمانيني  احلكومة  ملوظفي  اخلدمة 
هذا القانون اأو العك�ض ، يلتزم كل من �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية 
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والهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية بتحويل ح�سيلة اال�سرتاك التي اقتطعت 
اأو ح�سيلة ح�سة العامل فى  اأديت حل�سابه  من مرتبه وح�سة احلكومة التي 

ا�سرتاكات تاأمني ال�سيخوخة والعجز والوفاة وح�سة �ساحب العمل وح�سة

اخلزانة العامة التي اأديت حل�ساب املوؤمن عليه اإىل اجلهة التي يعامل 
بقانونها ، وتطبق فى هذه احلالة اأحكام قانون اجلهة املحول اإليها احل�سيلة 
مع �سم املدتني ال�سابقة والالحقة اإذا مل يكن قد �سرف م�ستحقاته ، اأما اإذا 
اأن يقدم  كان قد �سرف م�ستحقاته فاإنه ي�سرتط ل�سم مدة خدمته ال�سابقة 
نهاية  مكافاأة  برد  يقوم  واأن  تعيينه  تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة  خالل  بذلك  طلبا 

اخلدمة التي �سرفت له » .

اأو  التزام �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية  اأن  ويبني من ذلك 
الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية بتحويل ح�سيلة اال�سرتاك التي اقتطعت 
من راتب ال�سخ�ض املعني وح�سة احلكومة ، على النحو الذى ف�سلته الفقرة 
االأوىل من املادة املذكورة ، و�سم مدتي اخلدمة ال�سابقة والالحقة ، هو التزام 
�سرف  يكن  مل  اأنه  طاملا  ال�ساأن  �ساحب  من  طلب  اإىل  فيه  حاجة  ال  تلقائي 
طلبا  قدم  اإذا  اإال  يقوم  ال  االلتزام  ذلك  فاإن  �سرفها  قد  كان  فاإن  م�ستحقاته 
خالل مدة معينة ل�سم مدة خدمته ورد مكافاأة  نهاية اخلدمة التي �سرفت 
له ، وبتمام هذين االإجراءين يكون مناط االلتزام القانوين امللقى على عاتق 
للتاأمينات  العامة  والهيئة  املدنية  اخلدمة  موظفي  تقاعد  �سندوق  من  كل 
االجتماعية فى احلالة املعرو�سة قد حتقق ، االأول بتحويل ح�سيلة اال�سرتاك 
كانت  اإذا  اأنه  بيد   ، ال�سابقة  اخلدمة  مدة  ب�سم  والثانية  احلكومة  وح�سة 
املعرو�سة حالتها قامت برد مكافاأة نهاية اخلدمة اإىل الهيئة العامة للتاأمينات 
االجتماعية اإعماال ملا خل�ست اإليه فتوى ال�سوؤون القانونية �سالفة الذكر فاإن 
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اخلدمة  نهاية  مكافاأة  بني  الفرق  على  يقت�سر  بالتحويل  ال�سندوق  التزام 
وح�سيلة اال�سرتاك وح�سة احلكومة .

املدنية  اخلدمة  موظفي  تقاعد  �سندوق  احتفاظ  اأن  تقدم  ما  يوؤيد 
بقيمة الفرق امل�سار اإليه، وقد �سار �سم مدة اخلدمة ال�سابقة التي اأدى عنها 
واجبا ، يعوزه �سند �سريح يقرره ، بالنظر اإىل اأن �سم هذه املدة يرتب على عاتق 
الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية ا�ستحقاقات تاأمينية ال يقابلها اأداء كامل 
، التي هي املناط فى هذه اال�ستحقاقات  ح�سيلة اال�سرتاك وح�سة احلكومة 
ابتداء وفى حتديد مقدراها انتهاء بح�سب االأ�سل العام ، االأمر الذى �سيرتتب 
عليه افتقار فى الذمة املالية للهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية يقابله اإثراء 

فى الذمة املالية لل�سندوق ال اأ�سا�ض له .

وترتيبا على ذلك انتهى الراأي اإىل اأن �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة 
املدنية يلتزم باأداء الفرق بني ح�سيلة اال�سرتاك املقتطعة من راتب املعرو�سة 

حالتها وح�سة احلكومة وبني مكافاأة نهاية اخلدمة التي �سرفت لها .

) فتوى رقم و �س ق / م و / 4 / 15 / 922 / 99 فى 1999/6/20م (

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

الفتوى ال�سابعة :

ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  من   )  18  ( املادة 
 « اأنه  احلكومة العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 تن�ض على 
اإذا اأعيد للخدمة موظف مل ي�ستحق معا�سا ومل يكن قد بلغ �سن التقاعد وكان 
القانون  اأحكام هذا  التي تطبق  باإحدى وحدات اجلهاز االإداري للدولة  يعمل 
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اأو اأي نظم معا�سات اأخرى يجوز له اأن يطلب �سم مدة خدمته ال�سابقة التي 
ق�ساها يف اإحدى هذه الوحدات اإىل خدمته اجلديدة بال�سروط التالية:

تاريخ  من  �سنة  خالل  املدنية  اخلدمة  وزارة  اإىل  بذلك  طلبا  يقدم  اأن   ) اأ   (  
1990م  �سنة  دي�سمرب   31 يف  تنتهي  التي  املدة  خالل  اأو  اجلديد،  تعيينه 

بالن�سبة للموجودين باخلدمة.

اأن يرفق بالطلب جميع امل�ستندات الدالة على خدمته ال�سابقة معتمدة  )ب( 
من رئي�ض الوحدة التي كان يعمل بها.

)ج( اأال تقل املدة املطلوب �سمها عن �سنة كاملة.

)د( اأال يكون انتهاء اخلدمة املطلوب �سمها قد مت بقرار يق�سي باحلرمان من 
املكافاأة اأو املعا�ض.

ويجب رد مكافاأة نهاية اخلدمة التي �سرفت عن املدة املراد �سمها اإذا 
كانت قد �سرفت. ويجوز تق�سيط هذه املكافاأة يف حدود ربع الراتب واإذا انتهت 
اخلدمة قبل �سداد كامل االأق�ساط ي�ستقطع الباقي من املعا�ض امل�ستحق مبا ال 

يجاوز الربع اأو دفعة واحدة اإذا كان م�ستحقاً ملكافاأة نهاية اخلدمة.

ويف حالة الوفاة ال يجوز مطالبة امل�ستحقني باالأق�ساط املتبقية ».

ال�سلطاين  باملر�سوم  التاأمينات االجتماعية  بعد ذلك قانون  ثم �سدر 
اأنه » ين�سر هذا املر�سوم  رقم 91/72 ون�ست املادة )5( من مواد االإ�سدار على 
يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به اعتباراً من 2 نوفمرب 1991م » ، ون�ست املادة 
)30( من القانون على اأنه » يف حالة تعيني اأحد االأ�سخا�ض املعاملني بقانون 
معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني بالقطاع اخلا�ض 
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املعا�سات  �سندوق  من  كل  يلتزم  العك�ض  اأو  القانون  هذا  الأحكام  وخ�سوعه   ،
اال�سرتاك  ح�سيلة  بتحويل  االجتماعية  للتاأمينات  العامة  والهيئة  واملكافاآت 
التي اقتطعت من مرتبه وح�سة احلكومة التي اأديت حل�سابه اأو ح�سيلة ح�سة 
العامل يف ا�سرتاكات تاأمني ال�سيخوخة والعجز والوفاة وح�سة �ساحب العمل 
وح�سة اخلزانة العامة التي اأديت حل�ساب املوؤمن عليه اإىل اجلهة التي يعامل 
بقانونها ، وتطبق يف هذه احلالة اأحكام قانون اجلهة املحولة اإليها احل�سيلة مع 
�سم املدتني ال�سابقة والالحقة اإذا مل يكن قد �سرف م�ستحقاته وفقاً للنظام 

الذي كان يخ�سع له ، ويبداأ با�ستقطاع ن�سبة اال�سرتاك من تاريخ تعيينه.

اأما اإذا كان قد مت �سرف م�ستحقاته فاإنه ي�سرتط ل�سم مدة خدمته 
ال�سابقة اأن يقدم طلباً بذلك خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ تعيينه واأن يقوم برد 

مكافاأة نهاية اخلدمة التي �سرفت له.

واإذا كان ال�سخ�ض قد بلغ معا�سه عند التعيني احلد االأق�سى املن�سو�ض 
عليه يف القانون الذي كان معاماًل به فال حتول احل�سيلة ، وي�ستحق عن املدة 

اجلديدة مكافاأة نهاية اخلدمة متى ا�ستوفى ال�سروط الالزمة لذلك«.

ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  اأن  ال�سابقة  الن�سو�ض  مفاد  اأن  وحيث 
ل�سم  منظمة  قواعد  يت�سمن  مل  العمانيني  احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد 
مدة خدمة العامل بالقطاع اخلا�ض اإىل مدة خدمته باإحدى وحدات اجلهاز 
التاأمينات  قانون  �سدر  ثم   ، العك�ض  اأو  املكافاأة  اأو  املعا�ض  عند ح�ساب  االإداري 
االجتماعية ونظمت املادة )30( منه قواعد �سم مدة خدمة العامل يف القطاع 
بالقطاع  العامل  خدمة  مدة  ل�سم  امل�سرع  ا�سرتط  حيث   ، العك�ض  اأو  اخلا�ض 
اخلا�ض �سمن مدة خدمته باحلكومة )باإحدى وحدات اجلهاز االإداري( عند 
قد  كان  اإذا  اأ�سهر  �ستة  خالل  بذلك  طلب  تقدمي  املكافاأة   اأو  املعا�ض  ح�ساب 
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�سرفت له م�ستحقاته وفقاً للنظام الذي كان خا�سعاً له واأن يقوم برد مكافاأة 
نهاية اخلدمة التي �سرفت له ، فاإذا مل يتقدم العامل بطلب �سم مدة خدمته 
فاإن  اإليه  امل�سار  االأجل  خالل  اخلا�ض  بالقطاع  خدمته  مدة  اإىل  احلكومة  يف 
حقه يف طلب �سم تلك املدة والتي ق�ساها يف القطاع احلكومي اإىل مدة خدمته 
يف القطاع اخلا�ض يكون قد �سقط ولو اأعيد تعيينه بعد ذلك باإحدى وحدات 

اجلهاز االإداري بالدولة.

وبتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�سة وملا كان الثابت من االأوراق اأن 
املعرو�سة حالته قد عمل يف خدمة وزارتي ...... خالل الفرتة من ...... اإىل 
...... وانتهت خدمته باال�ستقالة اعتباراً من ....... ، و�سرفت له مكافاأة نهاية 
خدمة من �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية ، والتحق بخدمة القطاع 
اخلا�ض خالل الفرتات من .... اإىل .... ومن ..... اإىل ...... ومن ... اإىل ..... 

ومن .... اإىل ........

ومن ثم فقد كان يتعني عليه اإذا ما رغب يف �سم مدة خدمته باحلكومة   
يتقدم  اأن  املعا�ض  ح�ساب  يف  اخلا�ض  بالقطاع  خدمته  مدة  اإىل  الذكر  اآنفة 
بطلب بذلك خالل االأجل املن�سو�ض عليه يف املادة )30( من قانون التاأمينات 

االجتماعية.

اأما واأن االأوراق قد خلت من دليل على تقدمه مبثل هذا الطلب خالل 
امليعاد امل�سار اإليه ، فيكون حقه يف طلب �سم مدة خدمته يف القطاع احلكومي 
اإىل مدة خدمته بالقطاع اخلا�ض عند ح�ساب املعا�ض قد �سقط ولو اأعيد تعيينه 
بعد ذلك باإحدى وحدات اجلهاز االإداري للدولة بح�سبان اأن تطبيق حكم املادة 
)30( من قانون التاأمينات االجتماعية- وما ت�سمنته من ميعاد يلزم مراعاته 
لطلب �سم املدة ال�سابقة - يكون �سابقاً يف التطبيق يف احلالة املعرو�سة على 
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ن�ض املادة )18( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة 
العمانيني.

ق�ساها  التي  اخلدمة  مدة  �سم  جواز  عدم  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
الفا�سل/ .... يف وزارة .... ووزارة ...... اإىل مدة خدمته بوزارة ..... يف ح�ساب 
املعا�ض ل�سقوط حقه يف طلب ال�سم طبقاً لن�ض املادة )30( من قانون التاأمينات 

االجتماعية على النحو املبني باالأ�سباب.

فتوى رقم )و �س ق/2009/1723/1/21( بتاريخ2009/11/2م

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

فتاوى المادة رقم )54(

ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  من   )4( املادة 
احلكومة العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 تن�ض على اأنه » ال 
يجوز اجلمع بني الراتب واملعا�ض ، كما ال يجوز �سرف اأكرث من معا�ض واحد 
من اخلزانة العامة ، �سواًء كان املعا�ض م�ستحقاً طبقاً الأحكام هذا القانون اأو اأي 

قانون اآخر ، واإذا ا�ستحق اأكرث من معا�ض �سرف االأكبـر » . 

االجتماعية  التاأمينات  قانون  من   )5( املادة  من  )اأ(  البند  وين�ض   
ت�سمى  عامة  هيئة  تن�ساأ   « اأن  على   91/72 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر 
)الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية( وتكون لها �سخ�سية اعتبارية وتتمتع 

باال�ستقالل املايل واالإداري وتتبع الوزير« .

اأكرث  �سرف  يجوز  ال   « اأنه  على  القانون  هـذا  من   )54( املادة  وتن�ض 



- 95 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

من معا�ض واحد من الهيئة طبقاً الأحكام هذا القانون ، واإذا ا�ستحق اأكرث من 
معا�ض �سرف االأكرب قيمة . 

وا�ستثناًء من حكم الفقرة ال�سابقة يجمع االأوالد والبنات بني املعا�سني 
امل�ستحقني عن والديهم .

ب�سفتها  معا�سها  وبني  زوجها  عن  معا�سها  بني  االأرملة  جتمع  كما 
م�ستفيدة باأحكام هذا القانون ، كما جتمع بني معا�سها عن زوجها وبني دخلها 

الناجت عن عملها«.

وتن�ض الفقرة االأوىل من املادة )70( من ذات القانون على اأنه » يكون   
للمبالغ امل�ستحقة للهيئة مبقت�سى اأحكام هذا القانون امتياز على جميع اأموال 
املدين ، وت�ستويف مبا�سرة بعد امل�سروفات الق�سائية واملبالغ امل�ستحقة للخزانة 

العامة  » . 

ال�سلطاين رقم  باملر�سوم  ال�سادر  املايل  القانون  املادة )1( من  وتن�ض   
98/47 على اأنه »يق�سد - يف تطبيق اأحكام هذا القانون - بالعبارات والكلمات 
االآتية املعنى املحدد قرين كل منهما ما مل تقت�ض عبارة الن�ض غري ذلك : ...

الدولة  موارد  جميع  اإليه  توؤول  الذي  املركزي  احل�ساب   : العامة  اخلزانة   -7
وت�سرف منه جميع نفقاتها وحتفظ فيه جميع اأر�سدتها«.   

الراتب  بني  اجلمع  حظر  امل�سرع  ،اأن  الن�سو�ض  هذه  من  وامل�ستفاد   
واملعا�ض التقاعدي اأو �سرف اأكرث من معا�ض من اخلزانة العامة ، واإذا ا�ستحق 
اأكرث من معا�ض طبقاً الأحكام قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي 
واأنه مبوجب ن�سو�ض   . االأكبـر  اآخر �سرف  اأي قانون  اأو  العمانيني  احلكومة 
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للتاأمينات  العامة  الهيئة  اأن�سئت  اإليها  امل�سار  االجتماعية  التاأمينات  قانون 
االجتماعية ومنحت ال�سخ�سية االعتبارية ومتتعت با�ستقالل مايل واإداري ، 
للتاأمينات  العامة  الهيئة  اأكرث من معا�ض واحد من  امل�سرع �سرف  كما حظر 
االجتماعية ، واإذا ا�ستحق اأكرث من معا�ض �سرف االأكبـر قيمة ، وا�ستثناًء من 
 ، والديهم  عن  امل�ستحقني  املعا�سني  بني  اجلمع  البنات  اأو  لالأوالد  اأجاز  ذلك 
امل�ستحق  واملعا�ض  زوجها  عن  لها  امل�ستحق  املعا�ض  بني  اجلمع  لالأرملة  واأجاز 
، كما جتمع بني  االجتماعية  التاأمينات  قانون  باأحكام  ب�سفتها م�ستفيدة  لها 
معا�سها عن زوجها وبني دخلها الناجت عن عملها ، واأ�سفي امل�سرع على املبالغ 
على  امتيازاً  االجتماعية  التاأمينات  قانون  اأحكام  مبقت�سى  للهيئة  امل�ستحقة 
جميع اأموال املدين ، بحيث ت�ستويف مبا�سرة بعد امل�سروفات الق�سائية واملبالغ 
امل�ستحقة للخزانة العامة ، بح�سبان اأن اخلزانة العامة طبقاً الأحكام القانون 
الدولة  موارد  جميع  اإليه  توؤول  الذي  املركزي  احل�ساب  هي  اإليه  امل�سار  املايل 

وت�سرف منه جميع نفقاتها وحتفظ فيه جميع اأر�سدتها . 

واإذ ا�ستبان ذلك ، وكان الثابت اأنه ال يوجد ثمة حظر على �سرف اأكرث 
ل�سريح  طبقاً  العامة  اخلزانة  من  يتم  ال�سرف  كان  اإذا  اإال  واحد  معا�ض  من 
حكم املادة )4( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة 
املقـررة  عليهم  للموؤمن  املالية  امل�ستحقات  اأن  وحيث   ، اإليها  امل�سار  العمانيني 
املركزي  التاأمينات االجتماعية ال ت�سرف من احل�ساب  اأحكام قانون  مبوجب 
املايل  القانون  من   )1( باملـادة  الوارد  العامة  اخلزانة  تعريف  ح�سب  للدولة 

ال�سالفة البيان.

اإليها  امل�سار  االجتماعية  التاأمينات  قانون  )54( من  املادة  كانت  ولـمـا 
الأحكام  طبقاً  امل�ستحق  املعا�ض  بني  اجلمع  يحظر  ن�ض  من  خلواً  وردت  قـد 
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ومن   ، اآخر  قانون  الأي  وفقاً  امل�ستحق  واملعا�ض  االجتماعية  التاأمينات  قانون 
املـعـا�ض  ثم فاإن املعرو�سة حالته ي�ستحق املعـا�ض عـن والـدتـه املتوفـاة �ساحبـة 
من �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية اإىل جانب معا�سه التقاعدي من 
الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية طاملا توافرت �سروط ا�ستحقاق كل منهما 
، وُيـعد خروجاً على القواعد  اإىل ال�سند ال�سحيح  ، والقول بغيـر ذلك يفتقر 
بن�ض  اإال  يكون  ال  احلق  من  احلرمان  اأو  اال�ستحقاق  عدم  باأن  تق�سي  التي 
�سريح يقرره ، واأن التو�سع فـي تف�سيـر حاالت عدم اال�ستحقاق اأو احلرمان من 
اأن فيـه خروجاً على  ، كما  احلق وكذلك القيا�ض عليها اأمر غيـر جائز قانوناً 

قواعد التف�سيـر التي تاأبى االجتهاد مع �سراحة الن�ض .

للتاأمينات  العامة  الهيئة  اأموال  باأن  القول  ذلك  من  ينال  وال   
االجتماعية تعتبـر اأموااًل عامة ، اإذ اأن اإ�سفاء هذه ال�سفة على تلك االأموال - 
من قبل امل�سرع - اإمنا جـــاء من قبيل حماية هذه االأموال باالإجراءات املعمول 

بها فـي �سبيل حماية االأموال العامة . 

لذلك انتهى الراأي اإىل اأحقية املعرو�سة حالته فـي اجلمع بني املعا�ض 
امل�ستحق طبقاً الأحكام قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة 
العمانيني ، واملعا�ض التقاعدي طبقاً الأحكام قانون التاأمينات االجتماعية على 

النحو ال�سالف بيانـه . 

فتوى رقم )و �س ق / 2009/1149/1/21م ( بتاريخ 2009/6/8م

---------------------
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فتاوى المادة رقم )70(

الفتوى االأوىل :

ن�ض   91/72 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعية  التاأمينات  قانون   
مبقت�سى  للهيئة  امل�ستحقة  للمبالغ  يكون   «  : االآتي  على  منه   )70( املادة  فى 
اأحكام هذا القانون امتياز على جميع اأموال املدين ، وت�ستوفى بعد امل�سروفات 
اأو  احلجز  يجوز  وال   ، للدولة  العامة  للخزانة  امل�ستحقة  واملبالغ  الق�سائية 
اإال  عنه  امل�ستحقني  اأو  املعا�ض  �ساحب  اأو  عليه  املوؤمن  م�ستحقات  عن  النزول 
لدين النفقة اأو لدين الهيئة مبا ال يجاوز الربع ، وعند التزاحم يبداأ بخ�سم 
دين النفقة اأوال ويخ�س�ض الباقي للوفاء بدين الهيئة«. وامل�ستفاد مما تقدم اأن 
القانون جعل لالأموال امل�ستحقة للهيئة امتيازا على اأموال املدين فى مرتبة 
تالية للم�سروفات الق�سائية واملبالغ امل�ستحقة للخزانة العامة ، وي�سرى هذا 

احلكم على كافة املدينني للهيئة ومنهم املوؤمن عليهم لديها .

 كما ق�سر ن�ض املادة )70( امل�سار اإليه جواز احلجز اأو النزول عن امل�ستحقات 
اأو �ساحب املعا�ض لدى الهيئة فى �سداد دين النفقة  التاأمينية للموؤمن عليه 
ربع  يجاوز  ال  مبا  وذلك   ، التزاحم  عند  النفقة  دين  ويقدم   ، الهيئة  دين  اأو 

امل�ستحقات لدى الهيئة .

 وملا كانت االأق�ساط املتعلقة بالقرو�ض ال�سكنية اأو الت�سهيالت البنكية املمنوحة 
للموؤمن عليهم لدى الهيئة لي�ست من نوع الديون التي ق�سر القانون جواز 
التعهد  اأو  للهيئة �سمانها  فاإنه ال يجوز  الهيئة  لدى  عنها  النزول  اأو  احلجز 

بتحويلها .
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االجتماعية  للتاأمينات  العامة  للهيئة  يجوز  ال  اأنه  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك   
التعهد الأية جهة بتحويل االأق�ساط املرتتبة عن القرو�ض ال�سكنية اأو �سمان 
هذه القرو�ض والت�سهيالت البنكية ، واأن ما ذهبت اإليه الهيئة فى هذا ال�ساأن 

يتفق و�سحيح حكم القانون .

) فتوى رقم و �س ق / م و / 8 / 1 / 1340 / 2000 فى 17 / 9 / 2000 (

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

الفتوى الثانية :

باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعية  التاأمينات  قانون  اأحكام  با�ستقراء 
ال�سلطاين رقم 91/72 يبني اأن هذه االأحكام األزمت �ساحب العمل باأنه يوؤدى 
اإىل الهيئة املبالغ امل�ستحقة للعامل نظري مكافاأة نهاية اخلدمة املح�سوبة وفقا 
ال�سابقة مبا�سرة على اال�سرتاك فى  ، وذلك عن مدة اخلدمة  العمل  لقانون 
العامل  اإىل  املكافاآت  هذه  باأداء  الهيئة  وتلتزم   ، االجتماعية  التاأمينات  قانون 
عن املدة ال�سابقة على تاريخ العمل بالقانون عند نهاية عالقة العمل ، وذلك 
باالإ�سافة اإىل املبالغ االأخرى التي ت�ستحق للعامل وفقا الأحكام ذلك القانون 
)م 20 / 4( وفى حالة ما اإذا انتهت خدمة العامل املوؤمن عليه دون اأن تتوافر 
فيه �سروط ا�ستحقاق املعا�ض ا�ستحق مكافاأة نهاية اخلدمة ب�سرط اأال تقل مدة 
ا�ستحقاق  �سروط  فيه  توافرت  اإذا  اأما   ، كاملة  �سنة  التاأمني عن  ا�سرتاكه فى 
هذا  له  �سرف  الوفاة  اأو  العجز  معا�ض  اأم  �سيخوخة  معا�ض  كان  �سواء  املعا�ض 
قانون  من   23  ،  22  ،  21 املواد  اأو�سحته  الذى  النحو  على  حم�سوباً  املعا�ض 

التاأمينات االجتماعية . 
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وقد اأ�سبغ قانون التاأمينات االجتماعية امل�سار اإليه حماية خا�سة على 
اخلدمة  نهاية  مكافاآت  امل�ستحقات  هذه  كانت  �سواء  عليهم  املوؤمن  م�ستحقات 
اأم معا�سات ، اإذ ن�ست 70 من القانون على اأنه » اليجوز احلجز اأو النزول عن 
م�ستحقات املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�ض اأو امل�ستحقني عنه لدى الهيئة مبا ال 
يجاوز الربع ، وعند التزاحم يخ�سم دين النفق اأوال ويخ�س�ض الباقي للوفاء 
بدين الهيئة » وبذلك انح�سرت حاالت النزول اأو احلجز على م�ستحقات املوؤمن 
عليهم فى حالتني هما دين النفقة ودين الهيئة وفى غري هاتني احلالتني ال 
الدين  ذلك  كان  ولو  حتى  امل�ستحقات  تلك  على  احلجز  اأو  عن  النزول  يجوز 
الأحكام  وطبقا  العامة  للقواعد  وفقا  اقت�ساوؤه  يجوز  مما  للحكومة  م�ستحقا 
لوحدات  امل�ستحقة  املبالغ  من  وغريها  والر�سوم  ال�سرائب  حت�سيل  نظام 
اجلهاز االإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 94/32 ، وذلك باعتبار 
اأن احلكم الوارد فى املادة 70 من قانون التاأمينات االجتماعية حكم خا�ض ورد 
فى قانون خا�ض ومن ثم فال يتقيد بالقواعد العامة اأو االأحكام التي وردت فى 

قوانني اأخرى .

كذلك ال يجوز فى هذا ال�ساأن القيا�ض على ما يتبع بالن�سبة للمعا�سات 
معا�سات  قانون  اأن  اإذ   ، املتقاعدين  احلكومة  ملوظفي  امل�ستحقة  املكافاآت  اأو 
فى  اأجاز   86/26 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت 
مادته ال�ساد�سة اأن يكون التنازل اأو احلجز على معا�ض املوظف اأو مكافاأة نهاية 
اخلدمة  لدين ثابت للحكومة اأو لنفقة �سرعية فى حدود ربع املعا�ض اأو املكافاأة 
، وهو ما يغاير ن�ض املادة 70 امل�سار اإليها ، التي ق�سرت جواز النزول اأو احلجز 
على م�ستحقات املوؤمن عليهم على حالتي الوفاء بدين النفقة اأو دين الهيئة ، 

وبالتاىل ميتنع القيا�ض فى هذه احلالة  .
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املوؤمن عليهم  واإذا كان ما تقدم فانه اليجوز احلجز على م�ستحقات 
اأم  معا�سات  امل�ستحقات  هذه  كانت  – �سواء  االجتماعية  التاأمينات  هيئة  لدى 

مكافاآت وفاء حلقوق بنك االإ�سكان .

 وال ينال من ذلك ما ن�ست عليه املادة 3 من املر�سوم ال�سلطاين رقم 
 ، عامة  اأموال  البنك  اأموال  اعتبار  من  العمانى  االإ�سكان  بنك  باإن�ساء   77/51
اأموال  واأن للبنك حت�سيل ديونه وحقوقه طبقا لالإجراءات التي حت�سل بها 
اإذ لي�ض   ، احلكومة وباالأولوية على ما عداها من ديون وحقوق اأخرى للغري 
، وبالتاىل فال يكون  املوؤمن عليهم   للحكومة اقت�ساء ديونها من م�ستحقات 
دين  اأن  االعتبار  فى  اأخذا   ، احلكومة  متلكه  ال  الذى  احلق  هذا  مثل  للبنك 
البنك لي�ض من الديون التي اأجازت املادة 70من قانون التاأمينات االجتماعية 
احلجز على م�ستحقات املوؤمن عليهم وفاء لها ، على التف�سيل �سالف البيان . 

)فتوى و �س ق رقم / م و/ 8/ 7/ 138/ 95 م بتاريخ تاريخ 1995/2/4م( 

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

فتاوى المادة رقم )71(

ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعية  التاأمينات  قانون  من   )5( املادة 
العامة  الهيئة   « ت�سمى  – تن�ساأ هيئة عامة  اأ   ( اأنه  تن�ض على  رقم )91/72( 
باال�ستقالل  وتتمتع   ، اعتبارية  �سخ�سية  لها  وتكون   « االجتماعية  للتاأمينات 

املايل واالإداري ، وتتبع الوزير . 

ب - ..................... ( .
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وتن�ض املادة )71( من هذا القانون على اأنه » تعفى من ال�سرائب والر�سوم اأيا 
كان نوعها متى وجدت : 

اأ – اال�سرتاكات امل�ستحقة وفقاً الأحكام هذا القانون . 

ب – البدالت والتعوي�سات واملعا�سات واملنح واالإعالنات التي ت�ستحق 
طبقاً الأحكام هذا القانون .   

كما تعفى اأموال الهيئة الثابتة واملنقولة وجميع عملياتها اال�ستثمارية مهما 
كان نوعها من ال�سرائب وذلك ملدة ع�سر �سنوات تبداأ من تاريخ العمل بهذا 

القانون » . 

باملر�سوم  ال�سادر  العامة  واملوؤ�س�سات  الهيئات  نظام  من   )  2  ( املادة  وتن�ض 
اأنه » تن�ساأ الهيئات العامة واملوؤ�س�سات العامة  ال�سلطاين رقم )91/116( على 
مبر�سوم �سلطاين وتكون لها ال�سخ�سية االعتبارية ، وتتمتع باال�ستقالل املايل 
وحدات  من  وتعترب   ، باإن�سائها  ال�سادر  واملر�سوم  النظام  حدود  يف  واالإداري 
اجلهاز االإداري للدولة ، وتخ�سع الإ�سراف اجلهة التي يحددها مر�سوم اإن�سائها 

 . «

كما تن�ض املادة ) 5 ( من هذا النظام على اأنه » تطبق الهيئات والهيئات العامة 
املوؤ�س�سات  وت�سع   ، واالإدارية  املالية  �سوؤونها  يف  احلكومية  والنظم  القواعد 
العامة اللوائح املالية واالإدارية الالزمة لتنظيم عملها مبا يتفق والغر�ض من 
اإن�سائها ، وت�سرى النظم والقواعد احلكومية فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ض خا�ض 
فى تلك اللوائح ، كما يجوز لها اإعداد موازناتها طبقاً للقواعد املقرة واملتبعة 

يف ال�سركات التجارية » 
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 وتن�ض املادة )56( من نظام ال�سجل العقاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 98/2 
على اأنه :« ال يجوز الأمانة ال�سجل العقاري اأو فروعها اإمتام اإجراءات التوثيق 
بعد  اإال  النظام  هذا  عليها يف  املن�سو�ض  االإجراءات  اأو غريها من  والت�سجيل 
�سداد الر�سوم املقررة، وحتدد هذه الر�سوم بقرار من وزير االإ�سكان بعد موافقة 

وزارة املالية.

االإداري  » تعفى وحدات اجلهاز   : اأنه  النظام على  املادة )57( من هذا  وتن�ض 
للدولة من ر�سوم الت�سجيل والتوثيق التي ت�ستحق عليها تطبيقاً الأحكام هذا 
النظام ، كما تعفى من ر�سوم ا�ستخراج ال�سور اأو ال�سهادات اأو امللخ�سات التي 

تطلب وفقاً له  . 

واأخرياً تن�ض املادة ) 58 ( على اأنه : » ال يجوز رد الر�سوم التي مت حت�سيلها 
طبقاً لهذا النظام اإال يف احلاالت التي حتددها الالئحة التنفيذية » . 

اأن�ساأها القانون  اأن الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية التي  ومفاد ما تقدم 
ومنحها �سخ�سية اعتبارية وا�ستقالاًل مالياً واإدارياً ، واأناط بها االإ�سراف على 
تنفيذ قانون التاأمينات االجتماعية وفقاً الأحكامه ، تعترب من وحدات اجلهاز 
واملوؤ�س�سات  الهيئات  نظام  من   )2( املادة  ن�ض  ل�سريح  طبقا  للدولة  االإداري 
العامة امل�سار اإليه ، واأن على الهيئات العامة تطبيق القواعد والنظم احلكومية 
طبقاً  ميزانياتها  تعد  اأن  العامة  للموؤ�س�سات  يجوز  واأنه   ، املالية  �سوؤونها  يف 

للقواعد املقررة واملتبعة يف ال�سركات التجارية .  

ومن حيث اإن من االأ�سول امل�ستقرة اأن الدولة وم�ساحلها وفروعها ال 
يقع على عاتقها عبء اأداء ال�سرائب والر�سوم اإال اإذا ن�ض القانون �سراحة على 
ال�سليم  ، وهو ما يعترب وفق التكيف القانوين   اأو ر�سم  باأداء �سريبة  اإلزامها 



- 104 -

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

عدم خ�سوع الدولة لل�سريبة اأو الر�سم . 

يت�سمن  عام  تكليف  اإال  هما  ما  الر�سم  اأو  ال�سريبة  اأن  ذلك  ومرد 
اأن تخاطب الدولة وم�ساحلها  ، وال يعقل  املالية للدولة  امل�ساهمة يف االأعباء 
وفروعها بهذا التكليف اإذ ال جدوى من قيام الدولة باأداء ال�سريبة اأو الر�سم 

لنف�سها . 

وملا كانت الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية تعد من وحدات اجلهاز 
من  وغريها  والوزارات  الوزراء  جمل�ض  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنها  للدولة  االإداري 
املادة )1( من قانون تنظيم اجلهاز  املبينة يف  االإداري للدولة  وحدات اجلهاز 
االإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )75/26( فتغدو غري خماطبة 
باأحكام القوانني التي تفر�ض �سرائب اأو ر�سوم اإال فيما ن�ض عليه �سراحة فيها 

باإلزامها باالأداء . 

وبالبناء على ما تقدم تكون الهيئة غري خماطبة باالأحكام التي تقرر 
فر�ض ر�سوم حت�سلها املديرية العامة للربيد بوزارة النقل واالت�ساالت مقابل 
اخلدمات التي توؤديها للهيئة والتى تتمثل يف الر�سوم الربيدية عن املكاتبات 
اأو غريها من  واملعامالت املتعلقة بتنفيذ اأحكام قانون التاأمينات االجتماعية 
واالت�ساالت  لنقل  لوزارة  للربيد  العامة  املديرية  اإىل  االأداء  الواجبة  الر�سوم 

مقابل اخلدمة التي توؤديها للهيئة . 

مقابل  املذكورة  املديرية  حت�سله  ما  ت�سمية  قانونا  اجلائز  غري  ومن 
الذى  املال  مبلغ  اأن  بح�سبان  بامل�ساهمات  توؤديها  التي  اإليها  امل�سار  اخلدمات 
توؤديه من خدمات ال يخرج  ما  للربيد كرها نظري  العامة  املديرية  ت�ستاأديه 
عن كونه ر�سماً باملعنى القانوين ، وخللو القانون من ن�ض يلزم الهيئة ب�سداده 
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تكون املطالبة به يف غري حملها . 

كما ال يحق لبلدية م�سقط مطالبة الهيئة باأداء الر�سوم املقررة ل�سالح 
البلدية �سواء كانت هذه الر�سوم مقابل الت�سريح للهيئة باللوحات االإر�سادية 
التي تدل على موقع الهيئة الأول مرة وكذلك عند جتديد هذا الت�سريح ، اأو 
الهيئة وتوؤجرها طاملا كان  التي متلكها  العقارات  اإيجار  مقابل ت�سجيل عقود 
املقرر وهو عدم خ�سوع  لالأ�سل  ا�ستناداً   ، املالك  يقع على عاتق  الر�سم  عبء 
الدولة لل�سريبة اأو الر�سم بح�سبان اأن الهيئة اإحدى وحدات اجلهاز االإداري 
للدولة وفقاً ملا �سلف بيانه ، ولعدم وجود ن�ض قانوين �سريح يف اإلزام الهيئة 

باأداء اأنواع الر�سوم امل�سار اإليها للبلدية .  

امل�سار  الر�سوم  ب�سداد  واإلزامها  الهيئة  الإخ�ساع  �سنداً  ينه�ض  وال 
اأن االإعفاء بالن�سبة  املوؤرخ 2002/5/11 من  اإليها ما ورد بكتاب بلدية م�سقط 
الأموال الهيئة وعملياتها اال�ستثمارية املن�سو�ض عليه يف املادة )17( من قانون 
التاأمينات االجتماعية يقت�سر على ال�سرائب وينح�سر عن الر�سوم واأنه موؤقت 
غري  االجتماعية  التاأمينات  العامة  الهيئة  باأن  مردود  فذلك   ، �سنوات  بع�سر 
خماطبة بح�سب االأ�سل باأحكام القوانني التي تقرر الر�سوم ، وال يوجد ن�ض 
قانوين يلزمها باأداء اأنواع الر�سوم التي تطالب بها بلدية م�سقط ، واأنه يجب 
تف�سري ما ورد بن�ض املادة )71( �سالفة االإ�سارة وفقاً لالأ�سل ال�سالف االإ�سارة 

اإليه ، والقول بغري ذلك يغدو زعماً ال ي�سانده قانون اأو واقع .

واأخرياً فاإنه ال يحق الأمانة ال�سجل العقاري بوزارة االإ�سكان والكهرباء 
واملياه اإلزام الهيئة باأداء ر�سوم ت�سجيل قطعتي االأر�ض اللتني ا�سرتتهما الهيئة 
، وذلك ا�ستناداً اإىل االأ�سل املقرر لعدم خ�سوع الهيئة لهذه الر�سوم اإال اإذا ن�ض 
�سراحة على اإلزامها باالأداء وهو ما مل يحدث ، واإىل اأن املادة )57( من نظام 
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ال�سجل العقاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )98/2( تن�ض على اأنه » تعفى 
ت�ستحق  التي  والتوثيق  الت�سجيل  ر�سوم  من  للدولة  االإداري  اجلهاز  وحدات 
العامة  الهيئة  اأن  الثابت  كان  وملا   ،  «  .... النظام  هذا  الأحكام  تطبيقاً  عليها 
للتاأمينات االجتماعية تعد من وحدات اجلهاز االإداري للدولة فاإنها وبفر�ض 
خ�سوعها – وهو غري �سحيح قانوناً – لالأحكام التي تقرر هذه الر�سوم ، فقد 
اأعفاها الن�ض من اأداء هذه الر�سوم املقررة وفقاً الأحكام نظام ال�سجل العقاري . 

املوؤرخ  العقاري  ال�سجل  اأمانة  بكتاب  ورد  ما  تقدم  فيما  يقدح  وال 
وحدات  من  باعتبارها  الهيئة  باأن  عليه  مردود  به  ورد  ما  فكل   2002/4/27
اأمانة  توؤديه  ما  مقابل  املقررة  للر�سوم  خا�سعة  غري  للدولة  االإداري  اجلهاز 
ال�سجل العقاري من خدمات ، واأن نظام ال�سجل العقاري ين�ض يف املادة )57( 
اأداء هذه  منه على اإعفاء وحدات اجلهاز االإداري للدولة مبا فيها الهيئة من 

الر�سوم.

بوزارة  للربيد  العامة  املديرية  اأحقية  عدم  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
النقل واالت�ساالت ، وبلدية م�سقط ، واأمانة ال�سجل العقاري بوزارة االإ�سكان 
والكهرباء واملياه يف ا�ستئداء الر�سوم امل�سار اإليها – وعلى النحو املف�سل �سلفاً 
– من الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية ،  مع مراعاة احلكم الوارد يف املادة 
)58( من نظام ال�سجل العقاري فيما يتعلق برد ما مت حت�سيله من الهيئة من 

ر�سوم . 

فتوى رقم و �س ق / م و/2002/973/15/52م بتاريخ 2002/6/24م

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



قانون
 معاشات ومكافآت ما 
بعد الخدمة لموظفي 

ديوان البالط السلطاني 
العمانيين.





الفتاوى الصادرة عن وزارة 
الشؤون القانونية

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

املادة )3( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان 
البالط ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 96/86 تن�ض على اأنه :« يحال 

املوظف اإىل التقاعد متى بلغ �سن التقاعد .......«

 وتن�ض املادة )1( بند )و( من ذات القانون على اأنه :« ..........و - �سن التقاعد 
: التاريخ الذي يبلغ فيه �سن املوظف �ستني �سنة ميالدية » .

البالط  بديوان  املوظفني  بنظام  اخلا�ض  القانون  من   )76( املادة  وتن�ض 
ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97/97 على اأنه : » ي�ستحق املوظف 
العماين يف حالة املر�ض اإجازة مر�سية بناء على تو�سية اجلهة الطبية املخت�سة 

وذلك على النحو االآتى : 

اإجازة مر�سية براتب اإجمايل ملدة ال تزيد على �سبعة اأيام مت�سلة - 
يف املرة الواحدة .

االإجازة -  تكون  اأيام مت�سلة  �سبعة  على  تزيد  ملدة  املر�ض   يف حالة 
املر�سية يف احلدود التالية : 

• �ستة �سهور براتب اإجمايل 	

• اإىل 	 باالإ�سافة  الراتب  اأرباع  بثالثة  اأخرى  �سهور  �ستة 
البدالت امل�ستحقة .

• البدالت 	 اإىل  باالإ�سافة  الراتب  بن�سف  تالية  �سهور  �ستة 
امل�ستحقة.
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ويجوز للوزير بناء علي تو�سيه اجلهة الطبية املخت�سة باإمكانية �سفاء املوظف 
مد الفرتة الثالثة اإىل �ستة �سهور اأخرى .

واإذا انتهت مدة االإجازة املقررة للموظف دون اأن ي�سفى يحال اإىل اللجنة الطبية 
التقاعد  اإىل  يحال  �سالحيته  عدم  راأت  فاإذا   ، للعمل  �سالحيته  مدى  لتقرر 
 ، العمانيني  الديوان  وفقا لقانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي 

وذلك اعتبارا من تاريخ قرار عدم ال�سالحية ».

التقاعد  اإىل  املوظف  اإحالة  قرر  امل�سرع  اأن  املتقدمة  الن�سو�ض  من  وامل�ستفاد 
اإجازة  نظم  كما   ، ميالدية  �سنة  ب�ستني  حددها  التي  التقاعد  �سن  بلغ  متى 
املوظف املر�سية ، فقرر ا�ستحقاقه لهذا النوع من االإجازات للمدد امل�سار اإليها 
وبال�سوابط التي اأوردتها  املادة )76( �سالفة الذكر فاإذا ا�ستنفد هذه املدد دون 
اأن ي�سفى عر�ض اأمره على اللجنة الطبية لتقرر مدى �سالحيته للعمل من 

عدمه ، فاإن راأت عدم �سالحيته اأحيل اإىل التقاعد يف تاريخ عدم ال�سالحية .

وفى احلالة املعرو�سة فاإن الثابت بالكتاب امل�سار اإليه اأن حالة املوظف املذكور 
عر�ست على اللجنة الطبية املخت�سة قبل انتهاء مدة االإجازة املر�سية امل�ستحقة 
له – فقررت اللجنة اأنه غري الئق �سحيا لال�ستمرار يف العمل ، واأنه يف اأثناء 
ق�سائه االإجازة املر�سية التي تقررت له ب�سبب مر�سه ، بلغ �سن التقاعد )60( 
�سنة ، وحيث اإن مقت�سى ن�ض املادة )76( من القانون اخلا�ض بنظام املوظفني 
التقاعد  اإىل  املوظف  اإحالة  اإليه عدم جواز  امل�سار  ال�سلطاين  البالط  بديوان 
ن�ست  التي  املر�سية  االإجازة  مدد  ا�ستنفاد  قبل  ال�سحية  لياقته  عدم  ب�سبب 
�سالحيته  بعدم  املخت�سة  الطبية  اللجنة  قرار  �ساأن  من  لي�ض  واأنه   ، عليها 
العر�ض  اأن  باعتبار  املدد  هذه  ق�ساء  النيل من حقه يف  العمل  يف  لال�ستمرار 
على اللجنة ، طبقا لن�ض املادة املذكورة ، ال يكون اإال بعد انق�ساء املدد امل�سار 
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اإليها دون �سفائه ، ونظرا لبلوغ املوظف املذكر �سن التقاعد )60( �سنة ح�سبما 
هو ثابت بكتابكم اأثناء وجوده يف اإجازة مر�سية ، وملا كان من غري اجلائز اإنهاء 
له وعر�سه  امل�ستحقة  االإجازة  انتهاء مدد  قبل  ال�سحية  لياقته  لعدم  خدمته 
لال�ستمرار  �سالحيته  مدى  لتقرير  املخت�سة  الطبية  اللجنة  على  ذلك  بعد 
يف العمل طبقا للمادة )76( امل�سار اإليها ، وهو ما مل يتحقق نظرا لبلوغه �سن 
بعد  ما  قانون معا�سات ومكافاآت  املادة )3( من  فاإن ن�ض   ، ذلك  التقاعد قبل 
اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين امل�سار اإليه هو الذي يتعني تطبيقه 
على حالته التزاما ب�سريح الن�ض ، ويتوجب اإحالة املوظف املذكور اإىل التقاعد 

من تاريخ بلوغه �سن التقاعد الذي حدده القانون .

لذلك انتهى الراأى اإىل االآتى : 

معا�سات -  قانون  من   )  22  ( املادة  من   ) )ج  الفقرة  اأحكام  �سريان 
ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني على املوظف 
يف احلالة االأوىل ، وذلك با�ستحقاقه املعا�ض اإذا كانت له مدة خدمة 
فعلية ال تقل عن ع�سر �سنوات ، وفى هذه احلالة ت�سم اإىل هذه 
املدة خم�ض �سنوات اأو املدة املتبقية لبلوغه �سن التقاعد اأيهما اأقل 
اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  اأحكام  عليه  تطبق  ثم 

ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين امل�سار اإليه . 

بالن�سبة للحالة -  التقاعد  التقاعد لبلوغه �سن  اإىل  املوظف  اإحالة 
الثانية. 

وجتدر االإ�سارة اإىل اأنه جرى العمل بوزارة ال�سوؤون القانونية على اأن 
طلبات الراأي توجه من رئي�ض الوحدة اإىل وزير ال�سوؤون القانونية ، وهو ما 
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نرجو تكرم معاليكم باالإيعاز للمتخ�س�سني لديكم مبراعاته م�ستقبال . 

)فتوى و �س ق رقم/م و/2004/753/11/22م بتاريخ2004/6/9م (

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

فتاوى المادة رقم )17(

املادة 17 امل�سار اإليها تن�ض على اأنه » اإذا نقل اإىل الديوان اأحد املوظفني 
اخلا�ض  القطاع  اأو  للدولة  االإداري  اجلهاز  وحدات  من  اأخرى  وحدة  اأية  من 
احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  لقانون  اخلا�سعني 
اأخرى تعترب  اأية نظم معا�سات  اأو  التاأمينات االجتماعية  اأو قانون  العمانيني 
خدمته مت�سلة �سريطة اأن يرد اإىل ال�سندوق اأية مكافاأة تكون قد �سرفت اإليه 

 وفى حالة عدم �سرفه مكافاأة تلتزم اجلهة القائمة على تطبيق نظام 
اإىل  حتيل  باأن  املنقول  املوظف  له  يخ�سع  كان  الذى  التاأمينات  اأو  املعا�سات 
ال�سندوق اال�سرتاكات التي �سبق حت�سيلها من املوظف باالإ�سافة اإىل م�ساهمة 
الدولة اأو ح�سة �ساحب العمل واأية مبالغ اأخرى مرتبطة بهذه اال�سرتاكات 

اأو امل�ساهمات« .

لهذا  اخلا�سع  املوظف  نقل  حالة  القانون  ذات  من   18 املادة  وتعالج 
القانون اإىل اأية وحدة من وحدات اجلهاز االإداري للدولة اأو تعيينه فى القطاع 
اخلا�ض فاألزم �سندوق تقاعد موظفي الديوان بتحويل ا�سرتاكات املعا�ض التي 
اإىل  باالإ�سافة  بالديوان  خدمته  مدة  خالل  املوظف  هذا  من  ا�ستقطاعها  مت 
م�ساهمة الدولة واأية مبالغ اأخرى مرتبطة بهذه اال�سرتاكات اأو امل�ساهمات اإىل 
اجلهة القائمة على تطبيق نظام املعا�سات اأو التاأمينات الذى اأ�سبح خا�سعا له .
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وتهدف هاتان املادتان اإىل جتميع مدد خدمة املوظف اأو العامل التي 
يح�سب معا�سه اأو مكافاأته على اأ�سا�سها ، بحيث ت�سم كل هذه املدد لت�سبح مدة 
واحدة ، ومن ثم ت�سم مدة اخلدمة ال�سابقة ملن كان خا�سعا لنظام معا�سات 
اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  نظمه  الذى  ذلك  غري  تاأمينات  اأو 
يق�سيها  التي  الالحقة  خدمته  مدة  اإىل  ال�سلطاين  البالط  ديوان  ملوظفي 
خدمته  خالل  له  يخ�سع  كان  الذى  غري  تاأمينات  اأو  معا�سات  لنظام  خا�سعا 
بالديوان ، وفى كلتا احلالتني ا�سرتطت كل من املادتني امل�سار اإليهما ل�سم املدد 

ال�سابقة والالحقة الوفاء بااللتزامات املالية التي حددتها.

وملا كانت املادة 38 من قانون موظفي ديوان البالط ال�سلطاين ال�سادر 
الديوان  املوظف من  نقل  باأنه يجوز  تق�سى  رقم 80/47  ال�سلطاين  باملر�سوم 
الوحدات  تلك  اإحدى  للدولة وكذلك من  االإداري  اإحدى وحدات اجلهاز  اإىل 
اإىل الديوان ، كما يجوز نقل املوظفني بالديوان داخل وحداته املختلفة ، ومن 
املادة  اأوردتها  التي  االأحكام  ذات  وهى   ، امل�ستوى  ذات  من  اأخرى  اإىل  وظيفة 
باملر�سوم  ال�سادر  ال�سلطاين  البالط  ديوان  ملوظفي  اجلديد  القانون  من   61
ال�سلطاين رقم 97/97 ، فاإنه ال يجوز واحلال كذلك نقل اأحد موظفي الديوان 
اإىل القطاع اخلا�ض اأو نقل اأحد العاملني بهذا القطاع اإىل الديوان ، اإذ اأن نقل 
املوظفني من واإىل ديوان البالط ال�سلطاين ال يكون اإال بني الديوان واإحدى 
وحدات اجلهاز االإداري للدولة ، وبالتايل فاإن النقل حمظور وال يجوز اإجراوؤه 

بني ديوان البالط ال�سلطاين والقطاع اخلا�ض .

وملا كان ما تقدم فاإن اإعمال اأحكام املادتني 17 و 18 من قانون معا�سات 
�سوء  فى  يكون  ال�سلطاين  البالط  ديوان  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت 
املق�سود بكل منهما واحلكمة التي بنيت عليها وهى جتميع و�سم مدد اخلدمة 
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التي حت�سب فى املعا�ض بحيث تطبق تلك االأحكام فى حالة نقل املوظفني بني 
ديوان البالط ال�سلطاين واإحدى وحدات اجلهاز االإداري للدولة ، وكذلك فى 
حالة تعيني اأحد موظفي الديوان فى القطاع اخلا�ض اأو تعيني اأحد العاملني 

فى هذا القطاع بالديوان . 

والقول بغري ذلك يرتتب عليه عدم تطبيق اأحكام املادتني امل�سار اإليهما 
على من انتهت خدمته بالديوان ثم التحق بالعمل فى القطاع اخلا�ض اأو من 
انتهت خدمته فى هذا القطاع واأ�سبح بعد ذلك من العاملني بديوان البالط 
واإهدار  املادتني  من  كل  من  املق�سود  للغر�ض  تفويت  ذلك  وفى  ال�سلطاين 
للحكمة التي قامت عليها وذلك ال�ستحالة نقل املوظفني بني ديوان البالط 

ال�سلطاين والقطاع اخلا�ض على ما �سبق بيانه .

بالقطاع  العاملني  اأحد  تعيني  حالة  فى  فاإنه  تقدم  ما  على  وبالبناء 
اخلا�ض فى ديوان البالط ال�سلطاين بعد تاريخ العمل بقانون معا�سات ومكافاآت 
ما بعد اخلدمة ملوظفي الديوان- كما هو ال�ساأن فى احلاالت املعرو�سة - تكون 
املادة 17 من القانون املذكور واجبة التطبيق مبا يرتتب على ذلك من التزام 
الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية بتحويل اال�سرتاكات التي �سبق حت�سيلها 
من هذا العامل وكذلك ح�سة �ساحب العمل واأية مبالغ اأخرى مرتبطة بهذه 

اال�سرتاكات اإىل �سندوق تقاعد موظفي الديوان .

) فتوى و �س ق رقم/ م و / 4 / 1 / 165 / 98 بتاريخ 15 / 2 / 1998 م(

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

املادة )36( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان 
تن�ض   96/86 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العمانيني  ال�سلطاين  البالط 
اأ�سا�ض الراتب ال�سهري  اأن » ي�ستحق �ساحب املعا�ض منحة التقاعد على  على 

االأخري بواقع ن�سف راتب �سهر عن كل �سنة من �سنوات خدمته املعا�سية ».

ال�سادرة  ال�سورى  ملجل�ض  الداخلية  الالئحة  من   )48( املادة  وتن�ض 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97/88 على اأن »ي�سع املجل�ض بناء على اقرتاح االأمانة 
املجل�ض  موظفي  �سوؤون  لتنظيم  الئحة  املجل�ض  مكتب  مع  باالتفاق  العامة 
والئحته  املدنية  اخلدمة  قانون  اأحكام  ذلك  عدا  فيما  �ساأنهم  يف  وت�سري   ،

التنفيذية«. 

باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )151( املادة  وتن�ض 
ال�سلطاين رقم 2004/120 على اأن »ي�ستحق املوظف املعني بغري طريق التعاقد 
�سنوات خدمته  �سنة من  كل  �سهر عن  راتب  بواقع  انتهاء خدمته منحة  عند 

بحد اأق�سى ......« .

ب�سريان   2008/77 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من  االأوىل  املادة  وتن�ض 
ال�سلطاين  البالط  ديوان  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون 
�ساأن  يف  »ت�سري  اأن  على  وال�سورى  الدولة  جمل�سي  موظفي  على  العمانيني 
بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  اأحكام  وال�سورى  الدولة  جمل�سي  موظفي 

اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني امل�سار اإليه« .

ال�سورى  جمل�ض  موظفي  �سوؤون  تنظيم  الئحة  من   )9( املادة  وتن�ض 
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على اأن »يطبق فيما مل يرد به ن�ض خا�ض يف هذه الالئحة االأحكام والقواعد 
املن�سو�ض عليها يف قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية وتعديالتهما ، اأو 

اأي قانون والئحة ي�سدران بدياًل عنهما ويحالن حملهما«. 

وحيث اأن مفاد هذه الن�سو�ض اأن الئحة تنظيم �سوؤون موظفي جمل�ض 
واأحالت  املجل�ض  مبوظفي  اخلا�سة  الوظيفية  االأحكام  انتظمت  قد  ال�سورى 
فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ض خا�ض اإىل قانون اخلدمة املدنية ا�ستناداً اإىل حكم املادة 
)48( من الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى ال�سادرة  باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
97/88 ، واإزاء خلو ن�سو�ض الئحة تنظيم �سوؤون موظفي جمل�ض ال�سورى من  
انتهاء  املجل�ض مبنا�سبة  امل�ستحقة ملوظفي  نهاية اخلدمة  حكم خا�ض مبنحة 
خدمتهم يكون املذكورون من املخاطبني بحكم املادة )151( من قانون اخلدمة 
ال�سلطاين رقم 2008/77  املر�سوم  اأحكام  املذكورين مبوجب  اأن  ،  كما  املدنية 
�ساروا من املخاطبني باأحكام قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي 
اأحكامه حتديد احلقوق  ال�سلطاين العمانيني والذي انتظمت  ديوان البالط 
التقاعدية املقررة للمخاطبني باأحكامه ومنها منحة التقاعد التي ن�ست عليها 

املادة )36( منه. 

وحيث اأن امل�ستقر عليه يف اإفتاء وزارة ال�سوؤون القانونية اأن ثمة فارقاً 
فمن حيث   ، و�سبباً  التقاعدية طبيعة  وامل�ستحقات  الوظيفية  امل�ستحقات  بني 
الطبيعة تعد منحة نهاية اخلدمة املن�سو�ض عليها يف املادة )151( من قانون 
اخلدمة املدنية م�ستحقاً وظيفياً يف حني تعد منحة التقاعد املن�سو�ض عليها 
باملادة )36( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط 
ال�سلطاين العمانيني م�ستحقاً تقاعدياً، ومن حيث ال�سبب تعد االأوىل تقديرا 
ت�سريعيا يف حني تعد الثانية تاأمينا معي�سيا،  ف�ساًل عن اختالف اجلهة امللتزمة 



- 119 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

ب�سرف كل منهما ففي حني اأن جهة العمل هي امللتزمة ب�سرف االأوىل ، فاإن 
�سندوق تقاعد موظفي الديوان هو امللتزم ب�سداد الثانية ، لذلك فلي�ض ثمة ما 

يحول دون اجلمع بينهما حال توافر مناط ا�ستحقاق كل منهما.

منحة  �سرف  يف  حاالتهم  املعرو�سة  اأحقية  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
نهاية اخلدمة باالإ�سافة اإىل منحة التقاعد املقررتني مبوجب قانوين اخلدمة 
املدنية ومعا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين 
الوارد  النحو  على  وذلك  منهما،  كل  ا�ستحقاق  مناط  توافر  طاملا  العمانيني 

باالأ�سباب.

فتوى رقم : )و �س ق / م و/1/20/ 1037 /2010م( بتاريخ 7 /2010/7م .

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

فتاوى المادة رقم )55(

ال�سلطاين  البالط  ديوان  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون 
العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/86 ين�ض يف املادة )47( منه على 
اأن »ين�ساأ بالديوان �سندوق للتقاعد تكون له  �سخ�سية اعتبارية وذمة مالية 
املادة )56( والقيام  املن�سو�ض عليها يف  اأمواله  اإدارة وا�ستثمار  م�ستقلة يتوىل 

ب�سرف اأية مبالغ م�ستحقة وفقاُ الأحكام هذا القانون«. 

رئي�ساً  الوزير  من  االإدارة  جمل�ض  ي�سكل  اأن«  على  منه   )49( املادة  وتن�ض 
للرئي�ض،  نائباً  اأحدهم  يكون  واالخت�سا�ض   الكفاءة  ذوي  من  �ستة  وع�سوية 
اأ�سمائهم وفرتة ع�سويتهم قرار من الوزير ويكون الرئي�ض  وي�سدر بتحديد 

التنفيذي لل�سندوق مقرراً الأعمال املجل�ض .«
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كما تن�ض املادة )53( منه على اأن » يخ�سع موظفو ال�سندوق للقانون اخلا�ض 
بنظام موظفي الديوان ولوائحه التنفيذية، ويجوز ملجل�ض االدارة ا�ستثناء من 
اأخرى  مزايا  اأية  اأو  مكافاآت  اأو  منح  اأو  بدالت  اأية  تقرير  القانون  هذا  اأحكام 

ملوظفي ال�سندوق يف االأحوال التي تقت�سي ذلك«.

القواعد  االإدارة  جمل�ض  ي�سع   « اأن  على  القانون  ذات  من   )54( املادة  وتن�ض 
ح�سن  من  ويتاأكد  ال�سندوق  موارد  ال�ستثمار  الالزمة  واخلطط  العامة 
اللوائح  واإقرار  لل�سندوق  التنفيذية  االأجهزة  �سالحيات  ويحدد  ا�ستخدامها 
موارد  تنمية  �ساأنها  من  التي  اال�ستثمار  جماالت  جميع  يف  الأن�سطته  املنظمة 

ال�سندوق وذلك مبا يتفق مع القوانني املعمول بها يف ال�سلطنة.«

و تن�ض املادة )55( منه على اأن » يجوز لل�سندوق يف �سبيل حتقيق اأغرا�سه يف 
جماالت اال�ستثمار، ممار�سة االأعمال التجارية، والقيد يف ال�سجل التجاري اإذا 

اقت�سى االأمر ذلك ».

اأموال ال�سندوق من  اأنه » تتكون  كما تن�ض املادة )56( من ذات القانون على 
املوارد االآتية:

اال�سرتاكات وهي ن�سبة 6% ت�ستقطع من الراتب ال�سهري للموظف.- أ

ال�سهري - ب االأ�سا�سي  الراتب  من   %15 ن�سبة  وهي  الدولة  م�ساهمة   
للموظف ت�ساهم بها احلكومة.

جـ- املبالغ التي تخ�س�سها احلكومة يف املوازنة العامة لهذا الغر�ض.

د- ح�سيلة ا�ستثمارات اأموال ال�سندوق.



- 121 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

».................................................

ديوان  تقاعد موظفي  اأن �سندوق  املتقدمة  الن�سو�ض  امل�ستفاد من  اإن  وحيث 
البالط ال�سلطاين العمانيني يعترب من االأ�سخا�ض االعتبارية العامة ويتمتع 
التقاعد  اإىل  يحال  ملن  عامة  خدمة  تقدمي  على  ويقوم  م�ستقلة  مالية  بذمة 
واأن   ، ال�سلطاين  البالط  ديوان  قانون  الأحكام  اخلا�سعني  املوظفني  من 
جمل�ض اإدارته ي�سكل من الوزير وع�سوية �ستة من ذوي الكفاءة واالخت�سا�ض 
الديوان  موظفي  بنظام  اخلا�ض  للقانون  يخ�سعون  ال�سندوق  موظفي  واأن 
من  �سخ�ساً  يعترب  اإليه  امل�سار  ال�سندوق  اأن  مفاده  مبا  التنفيذية  ولوائحه 
اأ�سخا�ض القانون العام اأو وحدة اإدارية م�ستقلة ت�ساهم الدولة يف اأمواله �سواء 
ن�سبة م�ساهمتها يف معا�ض  اأو  العامة،  املوازنة  له من مبالغ يف  مبا تخ�س�سه 
االأعمال  ممار�سة  لل�سندوق  ا�ستثناًء  اأجاز  قد  امل�سرع  كان  واإن  واأنه  املوظف، 
به  ق�سد  مما  ذلك  االأمر  اقت�سى  اإذا  التجاري  ال�سجل  يف  والقيد  التجارية 
متكني ال�سندوق من اإدارة وا�ستثمار اأمواله يف جميع جماالت اال�ستثمار ، ومبا 
ميكنه من تنمية موارده وال يخرجه عن طبيعة كونه وحدة اإدارية تعترب من 

اأ�سخا�ض القانون العام وال يدخله �سمن اأ�سخا�ض القانون اخلا�ض.

وحيث اإنه بناء على ما تقدم ، فاإن ع�سوية  .... امل�ست�سار املذكور يف جمل�ض اإدارة 
�سندوق تقاعد موظفي ديوان البالط ال�سلطاين خالل االأعوام ..... مل تكن 

على اعتباره ممثال لوزارة..... يف �سركة.....

 وحيث اإنه من ناحية اأخرى فاإنه يبني من ا�ستقراء ن�ض البند )5،1،2( والبند 
رقم )7،1،2(  من النظام االأ�سا�سي ل�سركة .......  اأن ال�سركة مكونة من �سركاء 

ثالثة هم : 
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بالكامل - 1 مملوكة  مقفلة  م�ساهمة  �سركة  وهي  عمان  نفط  �سركة 
للحكومة ون�سبة ح�ستها يف �سركة بويل بوربلني 60 % ولها احلق يف 

تر�سيح ثالثة اأع�ساء ملجل�ض االإدارة.

�سركة - 2 وهي   ABB Lummus Project Participations B.V �سركة 
يف  احلق  ولها   %20 بوربلني  بويل  �سركة  يف  ح�ستها  ون�سبة  حمدودة 

تر�سيح ع�سو واحد فقط.

�سركة LG International Corp. وهي �سركة منظمة وقائمة مبوجب - 3
قوانني دولة كوريا، ون�سبة ح�ستها يف �سركة بويل بوربلني 20% ولها 

احلق يف تر�سيح ع�سو واحد فقط.

بوربلني  بويل  عمان  �سركة  اإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  كان  ملا  اإنه  وحيث   
ميثل كل منهم ال�سركة التي قامت برت�سيحه ، وكانت �سركة نفط عمان تتمتع 
جمل�ض  لع�سوية  تر�سحهم  من  فاإن  ثم  ومن  م�ستقلة،  اعتبارية  ب�سخ�سية 
اإدارة �سركة بويل بوربلني يغدو ممثلني لها ك�سخ�ض اعتباري م�ستقل ولي�سوا 
يكون طوال مدة ع�سويته  املذكور   ...... فاإن  وبالتايل  ممثلني عن احلكومة 
ممثاًل  ولي�ض  عمان  نفط  ل�سركة  ممثال  بوربلني  بويل  �سركة  اإدارة  ملجل�ض 

للحكومة يف تلك ال�سركة.

وحيث اإنه يبني من ا�ستقراء القواعد التي قررها جمل�ض الوزراء املوقر   
ممثلي  مكافاآت  ب�ساأن  2003/11/11م  بتاريخ  املنعقدة   2003/19 رقم  بجل�سته 
اأو  بالكامل  التي متلكها احلكومة  ال�سركات  اإدارة  ح�سة احلكومة يف جمال�ض 
لنف�سه من  به  االحتفاظ  للع�سو  ي�سمح  الذي  االأق�سى  اأن احلد  فيها  ت�ساهم 
جمموع ما ت�سرفه له ال�سركة الواحدة كمكافاأة له عن ع�سويته وبدل ح�سوره 
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االجتماعات وغري ذلك من البدالت )5000( ريال عماين �سنوياً، ويكون احلد 
هو  �سركات  ثالث  من  لنف�سه  به  االحتفاظ  للموظف  ي�سمح  الذي  االأق�سى 
امل�سار  القواعد  لالإفادة من  يلزم  فاإنه  وبالتايل  �سنوياً،  ريال عماين    15.000
يكون  واأن  فيها،  ت�ساهم  اأو  للحكومة  بالكامل  ال�سركة مملوكة  تكون  اأن  اإليها 

املوظف ممثاًل حل�سة احلكومة بع�سويته يف جمل�ض اإدارة ال�سركة.

وحيث اإنه تطبيقاً ملا تقدم فاإنه ملا كان الثابت اأن ........ مل يكن خالل   
فرتة ع�سويته مبجل�ض اإدارة �سندوق تقاعد موظفي ....... وفرتة ع�سويته 
احلكومة  حل�سة  ممثاًل   ........ االأعوام  يف   ........ �سركة  اإدارة  مبجل�ض 
ملنح  املنظمة  القواعد  من  بالتايل  يفيد  وال  لها،  اململوكة  ال�سركات  اإحدى  يف 
وحتديد مكافاآت موظفي احلكومة نظري ع�سويتهم مبجال�ض اإدارة ال�سركات 
كممثلني حل�سة احلكومة بها ال�سادر بها قرار من جمل�ض الوزراء املوقر يف 

جل�سته رقم 2003/19 املنعقدة بتاريخ 2003/11/11م.  

......... من القواعد املنظمة ملنح  اإفادة  اإىل عدم  الراأي  انتهى  لذلك   
وحتديد مكافاآت موظفي احلكومة نظري ع�سويتهم مبجال�ض اإدارة ال�سركات 
التي قررها جمل�ض الوزراء املوقر بقراره امل�سار اإليه وذلك عن فرتة ع�سويته 
مبجل�ض اإدارة �سندوق تقاعد موظفي ...... ، وع�سويته مبجل�ض اإدارة �سركة 

..... اآنفة الذكر.  

)فتوى رقم : و �س ق /م و/  20 / 1 /2011/1570م  بتاريخ 28 
اأغ�سط�س2011م (

  ---------------------
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القانون
 الخاص بنظام 

الموظفين بديوان البالط 
السلطاني





المبادئ الصادرة عن أحكام 
محكمة القضاء االداري

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�ساأن هذا القانون
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وظيفة )باحث قانوني ببلدية م�سقط ( ذات طبيعة فنية ت�ستحق بدل طبيعة 
العمل الفنية المقرر ل�ساغلي الوظائف الفنية بديوان البالط ال�سلطاني.

كان  2011/8/22م  بتاريخ  اأنَّه  يف  فتخُل�ض  الدعوى  مو�سوع  عن  اإنَّه  وحيث 
امل�ستاأنف �سده قد اأقام اأمام الدائرة االإبتدائية االأوىل الدعوى رقم)11/628ق( 
بوا�سطة وكيله من مكتب �سعيد ال�سحري للمحاماة طالباً يف ختامها احلكم: 
اأواًل: بقبول الدعوى �سكاًل ، ويف املو�سوع بعدم �سحة قرار اعتبار القانونيني 
له  ي�سرف  فنياً  موظفاً  باعتباره  واحلكم   ، اإداريني  موظفني  م�سقط  ببلدية 
رقم  الديواين  القرار  من   )2( رقم  اجلدول  وفق  الفنية  العمل  طبيعة  بدل 
املدعى  وباإلزام   ، 2010/3/13م  يف  تطبيقه  تاريخ  من  اعتباراً   )2010/47(
وذكر   . املحاماة  اأتعاب  مقابل  عماين  ريال   )500( ومبلغ  الر�سوم  عليهما 
الديواين رقم  القرار  بتاريخ 2010/10/10م �سدر  اأنه  للدعوى  املدعي �سرحاً 
)2010/47( مبنح بدل طبيعة عمل ملوظفي بلدية م�سقط ، وعمل به اعتباراً 
جداول  لثالثة  وفقاً  للبدل  امل�ستحقون  القرار  ق�ّسم  وقد   ، 2010/3/13م  من 
، واجلدول   ) ، االأول منه مينح ل�ساغلي بع�ض الوظائف الهيكلية)مدير عام 
الثاين مينح للوظائف الفنية من حاملي موؤهل الدبلوم فاأعلى وفقاً للدرجة 
للدرجة  وفقاً  االإدارية  للوظائف  الثالث مينح  ، واجلدول  لكل موظف  املالية 
القرار  بلدية م�سقط هذا  ، وبتاريخ 2010/12/22م نفذت  املالية لكل موظف 
اإذ قامت مبنحه بدل طبيعة عمل  وذلك عند ا�ستالمه لراتب �سهر دي�سمرب، 
اإدارية وفق اجلدول الثالث املخ�س�ض للوظائف االإدارية ، فتظلم من ذلك اإىل 
. وا�ست�سهد املدعي بالعديد  �سعادة رئي�ض بلدية م�سقط بتاريخ 2011/1/22م 
وقانون   ، املدنية   باخلدمة  الوظائف  وترتيب  ت�سنيف  نظام  ن�سو�ض  من 
ولي�ض  فنية  وظيفة  ميار�سون  بالقانون  امل�ستغلني  اأن  على  للتدليل  املحاماة 
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اأن طبيعة االأعمال التي يقوم بها هي اأعمال قانونية �سرفة ال  اإدارية ، مبيناً 
ي�ستطيع اأن يقوم بها موظف اإداري ومن بني تلك االأعمال على �سبيل املثال ال 
احل�سر ، الرتافع اأمام اجلهات الق�سائية ، واإبداء االآراء القانونية ، والطعن 
على االأحكام ، والتوقيع على �سحف الدعاوى ، وغريها من االأعمال القانونية 
التي يبا�سرها مبوجب التفوي�ض ال�سادر له من �سعادة رئي�ض بلدية م�سقط ، 
فال ميكن منح التفوي�ض املذكور ملوظف غري قانوين ، وال تقبل املحاكم ح�سور 

غري القانوين اأمامها عند متثيله جلهة حكومية . 

م�سيفاً اأن بع�ض اجلهات احلكومية بالدولة ومنها جهاز الرقابة املالية واالإدارية 
من  القانوين  وظيفة  اعتربت  واملحفوظات  للوثاق  العامة  والهيئة  بالدولة 
الوظائف الفنية ، وال ينبغي اأن يطبق معيارين لت�سنيف وظيفة معينة فمبداأ 
اأن بع�ض الدول ن�ست ب�سكل وا�سح على اعتبار  اأوىل بالتطبيق ، كما  امل�ساواة 
القانونيني من املوظفني الفنيني كما هو احلال يف قانون االإدارات القانونية 
بجمهورية م�سر العربية ، وا�ستطرد اأنه ال ميكن اعتبار من ميثل بلدية م�سقط 
اأمام املحاكم موظف اإداري اإذ كيف له اأن ي�ستطيع املواجهة واملرافعة اأمام كبار 
املحامني املتخ�س�سني يف الق�سايا املرفوعة من البلدية اأو عليها على اختالف 
وتنوع هذه الق�سايا بني االإدارية واجلزائية واملدنية والتجارية والتي تتطلب 
والبحث  النافذة  والقوانني  املتخ�س�سة  املراجع  اإىل  الرجوع  يف  متميز  جهد 
م احلا�سر من مكتب �سعيد  والتحليل واال�ستنتاج . وبجل�سة 2011/10/30م قدَّ
على  م�سقط  بلدية  برد  مذّكرة  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  ال�سحري 
اأ�سلياً  1- بعدم اخت�سا�ض املحكمة والئياً  الدعوى طلب يف ختامها احلكم : 
اأوامر �سامية ، وهو  بنظر الدعوى ؛ الأنَّ القـرار املطعون فيه �سدر بناًء على 
ما ال تخت�ض املحكمة بالنَّظر يف الطلبات املتعلِّقة بها ا�ستناداً اإىل املادة )7( من 
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قانون املحكمة . 2- بعدم قبول الدعوى �سكاًل لرفعها خارج امليعاد القانوين 
، لقيام املدعي بالتظلم بعد مهلة )60( ال�ستني يوماً من تاريخ علمه بالقرار 
املطعون فيـــه . 3- با�ستبعاد بلدية م�سقط من الدعوى لرفعها يف مواجهتها 
 : .واحتياطياً  فيه  املطعون  القرار  اإ�سدار  يف  �سفتها  ولعدم  اأ�سا�ض  غري  على 
املو�سوع  ويف   . املحاماة  واأتعاب  امل�ساريف  رافعها  واإلزام   ، الدعوى  برف�ض 
ت�سمنت مذّكرة رد بلدية م�سقط باأّن نظام ت�سنيف وترتيب الوظائف بديوان 
البالط ال�سلطاين احتوى على عدد )370( وظيفة ال يوجد من �سمنها وظيفة 
، كما ال يوجد �سمن الهيكل الوظيفي لبلدية م�سقط وظيفة  باحث قانوين 
باحث قانوين اأو غريه ، واملدعي حا�سل على درجة البكالوريو�ض يف القانون ، 
وبالتايل فاإنه يندرج �سمن ال�سريحة الوظيفية الثالثة والدرجة املالية الثانية 
يف امللحق رقم )3( اخلا�ض بالدرجات املالية املقابلة لكل �سريحة وظيفية ، وذلك 
بحكم موؤهله العلمي وامل�سنفة حتت وظائف ) م�ست�سار ، خبري ، تخ�س�سي اأول 
، تخ�س�سي( وهي وظائف اإدارية تخ�س�سية ، كما اأن الوظائف الفنية واالإدارية 
النوعية  املجموعات  ح�سب  ح�سراً  حتديدها  جاء  ال�سلطاين  البالط  بديوان 
مبوجب البند رابعاً من امللحق رقم )2( من نظام ت�سنيف وترتيب الوظائف 
بالديوان ، واأرفقت بلدية م�سقط مبذكرة ردها �سورة لنظام ت�سنيف وترتيب 
ال�سلطاين  البالط  ديوان  ردَّ  2011/11/20م  وبجل�سة   . بالديوان  الوظائف 
نت باأنَّه ال يوجد ثمة قرار اإداري �سدر من وزير ديوان البالط  مبذكرة ت�سمَّ
ال�سلطاين بت�سنيف وظيفة املدعي على اأنَّها وظيفة اإدارية ، وطلب يف ختامها 
بعدم   : واحتياطياً   ، الدعوى  من  ال�سلطاين  البالط  ديوان  باإخراج   : اأ�سلياً 
، الأّن املدعي مل يتظلم اإىل معايل ال�سيد وزير الديوان  قبول الدعوى �سكاًل 
م املدعي مذكرة تعقيب على رد بلدية  قبل رفع الدعوى اإىل املحكمة . كما قدَّ
م�سقط ، طلب يف ختامها احلكم : بقبول الدعوى �سكاًل ، ويف املو�سوع ب�سرف 
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م�ستحقاته املالية باعتباره موظفاً فنياً ولي�ض اإدارياً و�سرف بدل طبيعة عمل 
فنية له وفق اجلدول رقم )2( من القرار الديواين رقم )2010/47( اعتباراً 
عليها  املدعى  االإدارية  اجلهة  واإلزام   ، 2010/3/13م  يف  تطبيقه  تاريخ  من 
مت بلدية م�سقط مذّكرة  الر�سوم واأتعاب املحاماة . وبجل�سة 2011/12/18م قدَّ
دفعت فيها بعدم قبول الدعوى النتفاء القرار االإداري ، وبعدم قبول الدعوى 
�سكاًل لعدم التظلم من القرار يف املوعد املحدد باملادة )9( من قانون املحكمة ، 
واحتياطياً برف�ض الدعوى ، واإلزام رافعها امل�ساريف واالأتعاب . واأ�س�ست مذكرة 
تعقيبها باأّن الوظائف الفنية بديوان البالط ال�سلطاين ورد ذكرها ح�سراً يف 
البند  رابعاً )اأ ، ب ، ج ، د ، هـ ( من امللحق رقم )2( من نظام ت�سنيف وترتيب 
الوظائف بديوان البالط ال�سلطاين ال�سادر بالقرار رقم )94/12( ، ومل يرد 
القانونية  الوظائف  اأّن  كما   ، فنية  كوظائف  القانونية  الوظائف  بينها  من 
بديوان البالط ال�سلطاين هي وظائف اإدارية تندرج �سمن ال�سريحة الوظيفية 
الثالثة بنظام الت�سنيف املتعلقة باأعمال الدرا�سات االإدارية واملالية والقانونية 
والتي اأعطيت امل�سميات التالية : )م�ست�سار، خبري ، تخ�س�سي اأول ، تخ�س�سي 
بقبول  املحكمة  فيه  امل�ستاأنف وق�ست  وبجل�سة 2012/1/29م �سدر احلكم   .  )
ر  الدعوى �سكاًل ، ويف املو�سوع : باإلزام بلدية م�سقـط مبنح املدعي البدل املقرَّ
للوظائف الفنيَّة وفق اجلدول رقم )2( من القرار الديواين رقم )2010/47( 
اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار يف 2010/3/13م ، وباإلزامها امل�ساريف . وقد 
ردَّت على الدفوع التي اأثارتها اجلهتان املدعى عليهما واملتعلِّقة بانتفاء القرار 
االإداري ، اأو بعدم قبول الدعوى �سكاًل لرفعها خارج امليعاد القانوين ، اأو لقيام 
املدعي بالتظلم بعد مهلة ال�ستني يوماً من تاريخ علمه بالقرار املطعون فيه ، 
اأو لعدم التظلم اإىل وزير ديوان البالط ال�سلطاين ، باأنَّ الدفوع املذكورة تتعلَّق 
بدعوى عدم �سحة القرارات االإدارية ، ومبا اأنَّ الدعوى املاثلة هي من دعاوى 
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الدعوى  كانت  اإذا  اأنَّه  املحكمة  اأحكام  يف  عليه  امل�ستقر  من  وكان   ، الت�سويات 
امل�ستحقة  من الدعاوى اخلا�سة بالرواتب واملعا�سات واملكافاآت وما يف حكمها 
للموظفني العموميني اأو لورثتهم – طبقاً للبند )4( من املادة )6( من قانون 
واملعدل   )99/91( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االإداري  الق�ساء  حمكمة 
واإجراءات  مبواعيد  تتقيد  ال  فاإنها   ،  )  2009/3( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 
دعاوى عدم ال�سحة، فال ي�سـرتط فيها التظلم ، كما ال تتقيد مبواعيد رفع 
القانون  )9( من  للمادة  القانـون طبقاً  عليها  ن�ض  التي  املدد  الدعوى خالل 
، وهو ما يتعني معه االلتفات عن الدفوع املذكورة مع االكتفاء  �سالف الذكر 
بذكر ذلك يف االأ�سباب ، واإذ ا�ستوفت الدعوى �سائر اأو�ساعها ال�سكلية االأخرى 
دت مقطع  ، فيتعني الق�ساء بقبولها �سكاًل. وبالن�سبة ملو�سوع الدعوى فقد حدَّ
اأم   ، اإدارياً  يعترب موظفاً  املدعي  كان  اإذا  ما  بتحديد  يتمثَّل  باأنَّه   ، فيه  النزاع 
�سة للفنيني العاملني بلدية  اأنَّه موظف فني ي�ستحق بدل طبيعة العمل املخ�سَّ
وقد   .  )2010/47( رقم  الديواين  القرار  من   )2( رقم  اجلدول  وفق  م�سقط 
ا�ستعر�ست املواد )9و13( من القانون اخلا�ض بنظام املوظفني بديوان البالط 
ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )97/97( ، كما ا�ستعر�ست القرار 
الديواين رقم )2010/47( مبنح بدل طبيعة عمل ملوظفي بلدية م�سقط . وباأنَّ 
مناط �سرف بدل طبيعة العمل ح�سبما جرى عليه ق�ساء املحكمة يقوم على 
اأمرين ، االأول اأن تكون الوظيفة املطلوب �سرف بدل طبيعة عمل لها مقرراً 
اأن يكون املوظف الذي  ، والثاين  لها هذا البدل من ال�سلطة املخت�سة قانوناً 
يطالب بالبدل قائماً مبمار�سة اأعباء هذه الوظيفة واقعاً . واأنه مبطالعة نظام 
ت�سنيف وترتيب الوظائف بالديوان ال�سادر بالقرار الديواين رقم )94/12( 
املطبقة اأحكامه على بلدية م�سقط باعتبارها وحدة من وحدات ديوان البالط 
ال�سلطاين يتبني اأنه �سنف الوظائف بوحدات الديوان ب�سكل نوعي يف خم�ض 
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جمموعات على النحو االآتي :

العليا والو�سطى  املجموعة االأوىل : وظائف االإدارة : وت�سمل وظائف االإدارة 
والتنفيذية.

املجموعة الثانية : وت�سمل الوظائف ذات الطبيعة االإدارية واملالية والتعليمية 
وت�ســم املجمـوعـات التالية : اأ- وظائف اإدارية ومالية تخ�س�سية ، ب ـ وظائف 

اإدارية  ، جـ -وظائف مالية ، د- وظائف تعليمية ، هـ ـ وظائف دينية .

املجموعة الثالثة : ت�سمل الوظائف االأكادميية والفنية التخ�س�سية ، كوظائف 
الهند�سة وال�سحة والبيطرة والبيئة واالإعالم والطريان والبحرية .

 ، الفنية  كالوظائف   ، واملهنية  الفنية  الوظائف  وت�سمل   : الرابعة  املجموعة 
 ، املهنية  والوظائف   ، الرئي�سية  املهنية  والوظائف  املهني  التدريب  ووظائف 

واملهنية امل�ساعدة.

املجموعة اخلام�سة : فهي لوظائف اخلدمات امل�ساعدة )عامل ، مرا�سل ... ( . 
وقد بنّي امللحق رقم )2( من النظام املذكور امل�سميات الوظيفية لكل جمموعة 
، وذكر اأن الوظائف االإدارية واملالية التخ�س�سية ت�سمل وظائف )م�ست�سار وزير 
الوظائف  ا�ستعر�ض  ثم   ،  ) تخ�س�سي   ، اأول  تخ�س�سي   ، ال�سخ�سي  امل�ساعد   ،
الفنية  والوظائف   ، التخ�س�سية  والفنية  االأكادميية  والوظائف   ، االإدارية 
املدعى  م�سقط  بلدية  كانت  ملَّا  واأنَّه   . امل�ساعدة  اخلدمات  ووظائف  واملهنية 
اإىل  ا�ستناداً  االإداريني  املوظفني  فئة  �سمن  املدعي  �سنفت  قد  الثانية  عليها 
ال  املذكور  الت�سنيف  نظام  اأن  واإذ   ، املذكور  الوظائف  وترتيب  ت�سنيف  نظام 
ي�سعف املحكمة يف حتديد طبيعة وظيفة املدعي هل هي وظيفة اإدارية اأم اأنها 
وظيفة فنية ، اإذ خلت جميع املجموعات الوظيفية الواردة بالت�سنيف من بيان 
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وطبيعة  يتنا�سب  لها  دقيق  وت�سنيف  و�سف  اأو   ، القانونيني  لوظائف  حمدد 
االأخرى  للوظائف  مت  ما  عك�ض  على  وهو   ، �ساغلوها  يبا�سرها  التي  االأعمال 
ومالحقه  الوظائف  وترتيب  ت�سنيف  نظام  حر�ض  والتي  والفنية  االإدارية 
و�سريح  وا�سح  ب�سكل  الوظائف  هذه  وطبيعة  م�سميات  وحتديد  بيان  على 
مبا يتنا�سب وموؤهالت �ساغلي تلك الوظائف واالأعمال التي يبا�سرونها. كما 
م�سقط  ببلدية  القانونيني  وظائف  اأن  من  م�سقط  بلدية  به  اعت�سمت  ما  اأنَّ 
 ، عليه  اال�ستناد  ميكن  ال  اأول  واخت�سا�سي  اخت�سا�سي  ت�سنيف  حتت  تدخل 
ي�سملها  التي  للوظائف  حتديد  دون  عام  ب�سكل  الت�سنيف  هذا  ورد  الأنه  ذلك 
من الوظائف التخ�س�سية ، وهو بذلك ينطوي على عموم ال ميكن ق�سره على 
الوظائف القانونية ، واإمنا ين�سرف لكافة الوظائف التي ي�سغلها ذوو املوؤهالت 
لوظائف  خا�ض  ت�سنيف  يفرد  مل  الت�سنيف  نظام  اأن  ومبا   ، التخ�س�سية 
وترتيب وظائف  لت�سنيف  بيان  ذلك فقد خال من  ، وف�ساًل عن  القانونيني 
القانونيني ببلدية م�سقط على وجه التحديد ، فاإنه يتعني لبيان ما اإذا كانت 
وظيفة املدعي اإدارية اأم فنية و�سواًل اإىل التقرير با�ستحقاق بدل طبيعة العمل 
ببلدية م�سقط املخ�س�سة للوظائف الفنية من عدمه ، البحث يف الت�سريعات 
الوظائف  وترتيب  ت�سنيف  نظام  املحكمة  ا�ستعر�ست  لذلك  ؛  العالقة   ذات 
باخلدمة املدنية ال�سادر بقرار رئي�ض جمل�ض اخلدمة املدنية رقم )2010/10( 
ترتيب  وقانون   )96/108( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املحاماة  وقانون 
ل�ساغليها  املالية  املعاملة  القانونية وحتديد  ال�سوؤون  بوزارة  الفنية  الوظائف 
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2000/90(  ، وخل�ست اإىل اأنَّ املدعي ي�سغل 
وظيفة باحث قانوين ببلدية م�سقط ، ويقوم باأعمال قانونية �سرفة اإذ ميثل 
، واإعداد �سحف الدعاوى والطعون  اأمام اجلهات الق�سائية املختلفة  البلدية 
والبحوث  املذكرات  واإعداد   ، املحلية  واالأوامر  القرارات  م�سروعات  واإعداد   ،
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القانونية ، واإبداء االآراء القانونية ، وهي جميعها مهام وظيفية فنية متاثل يف 
حقيقتها مهنة املحاماة ، ولذلك جاءت املادة )4( من قانون املحاماة واعتربت 
املوظفون بالدوائر القانونية باحلكومة والهيئات واملوؤ�س�سات العامة وال�سركات 
من  القانون  اأو  ال�سريعة  يف  �سهادة  على  احلا�سلون  للدولة  بالكامل  اململوكة 
املقبولني  املحامني  حكم  يف  بها  املعرتف  العليا  املعاهد   اأو  اجلامعات  اإحدى 
اأن  املحاماة  قانون  املادة )26( من  وبينت  املحاكم   اأمام  واملرافعة  يف احل�سور 
وتعد   ، فنية  القانونية هي وظائف  الدوائر  يبا�سرها موظفو  التي  الوظائف 
نظرية الأعمال املحاماة . وعلى �سوء ما تقدم فاإنَّ االأعمال التي يبا�سرها املدعي 
تعترب اأعمااًل فنية مرتبطة ب�سكل وثيق مبجال تخ�س�سه يف القانون ، واأن تلك 
االأعمال بحكم طبيعتها ال يبا�سرها غري املوؤهل يف القانون بحكم اأنها متاثل 
مهام وطبيعة مهنة املحاماة ، والتي ال ميكن بحال من االأحوال اأن يقوم بها 
اأي موظف اإداري ، وهو ما تكون معه وظيفة الباحث القانوين وظيفة فنية ، 
ت�ستحق البدل املقرر ل�ساغلي الوظائف الفنية ، االأمر الذي يتعني معه الق�ساء 
من   )2( رقم  اجلدول  وفق  الفنية  للوظائف  املقرر  للبدل  املدعي  با�ستحقاق 
القرار الديواين رقم )2010/47( اعتباراً من العمل بالقرار يف 2010/3/13م . 

وحيث مل ترت�ض بلدية م�سقط احلكم فقد اأقامت اال�ستئناف املاثل بوا�سطة 
ذات  على  ا�ستئنافها  واأقامت  للمحاماة  ال�سحري  �سعيد  مكتب  من  وكيلها 
حا�سلها   والتي  درجة  اأول  حمكمة  اأمام  مذكراتها  يف  اأوردتها  التي  االأ�سباب 
خطا احلكم امل�ستاأنف يف تطبيق القانون وتف�سريه وتاأويله مبقولة اأن احلكم 
ا هي من دعاوى  اخطاأ يف تكييف الدعوى على اأنها من دعاوى اال�ستحقاق واإمنَّ
عدم ال�سحة التي يتعني فيها مراعاة قواعد ال�سكل املقررة وفق قانون حمكمة 
الق�ساء االإداري . كما اأنَّ احلكم امل�ستاأنف �سادر حق امل�ستاأنفة يف الدفاع بعدم 
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)وزير  االأول  عليه  املدعى  اإىل  القرار  ذلك  من  التظلم  لعدم  الدعوى  قبول 
ديوان البالط ال�سلطاين ( كما خالف احلكم الثابت باالأوراق بتجاهله م�ستند 
البالط  بديوان  الوظائف  وترتيب  بت�سنيف  اخلا�ض  النظام  يف  املتمثل  دفاع 
ال�سريحة  �سمن  فيقع  قانون  خريج  �سده  امل�ستاأنف  الن  ونظرا  ال�سلطاين 

الوظيفية الثالثة والدرجة املالية الثانية بحكم موؤهله العلمي .

وحيث اإنَّه عن وجه النعي �سد ما ق�سى به احلكم امل�ستاأنف من اأنَّه اعترب الدعوى 
اأنَّها دعوى عدم  املدعي �سريح فيها على  بينما طلب   ، الت�سويات  من دعاوى 
ر اأنَّ العربة تكون دائما بالطلبات اخلتامية يف الدعوى ،  �سحة ؛ فاإنَّه من املقرَّ
مة بجل�سة  واإذ كان الثابت اأنَّ املدعي )امل�ستاأنف �سده( انتهى يف مذكرته املقدَّ
2012/11/20م اإىل طلب احلكم : بقبول الدعوى �سكاًل ، ويف املو�سوع ب�سرف 
م�ستحقاته املالية باعتباره موظفاً فنياً ولي�ض اإدارياً و�سرف بدل طبيعة عمل 
فنية له وفق اجلدول رقم )2( من القرار الديواين رقم )2010/47( اعتباراً 
عليها  املدعى  االإدارية  اجلهة  واإلزام   ، 2010/3/13م  يف  تطبيقه  تاريخ  من 
الر�سوم واأتعاب املحاماة ، وهو طلب �سريح يتعلَّق بطلب م�ستحقاته املالية ، واإذ 
التزم احلكم امل�ستاأنف بطلب املدعي ، ثمَّ انتهى اإىل الق�ساء بقبول هذا الطلب 
�سكاًل ؛ تاأ�سي�ساً على اأنَّ الدعوى هي من دعاوى الت�سويات وال تتقيد مبواعيد 
واإجراءات دعاوى عدم ال�سحة ؛ فاإنَّه يكون قد التزم بحكم القانون ، ويكون 
الطعن عليه يف غري حمله متعيناً تاأييده فيما انتهى اإليه ورف�ض اال�ستئناف 

يف هذا ال�سق من الدعوى .

وحيث اإنَّه عن اأوجه النعي االأخرى �سد ما انتهى اإليه احلكم امل�ستاأنف والتي 
حا�سلها اخلطاأ يف تطبيق القانون وتف�سريه وتاأويله ، وعلى النَّحو الوارد يف 
د فيما اإذا كان  تقرير اال�ستئناف ؛ فاإنَّ مقطع الف�سل يف اال�ستئناف املاثل يتحدَّ
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ما انتهى اإليه احلكم امل�ستاأنف من الق�ساء باأحقية امل�ستاأنف �سده للبدل املقرر 
للوظائف الفنية وفق اجلدول رقم )2( من القرار الديواين رقم )2010/47( 
حكم  �سحيح  �سادف  قد  2010/3/13م  يف  بالقرار  العمل  تاريخ  من  اعتباراً 

القانون من عدمه . 

وحيث اإنَّ الثابت اأنَّ نظام ت�سنيف وترتيب الوظائف بديوان البالط ال�سلطاين 
ن  ال�سادر بالقرار الديواين رقم )94/12( املطبق على بلدية م�سقط مل يت�سمَّ
دور  هو  االإداري  القا�سي  دور  كان  وملَّا   ، القانونيني  لوظائف  داً  حمدَّ ت�سنيفاً 
العام  القانون  قواعد  بتطبيق  املتعلَّقة  للمنازعات  احللول  فيه  يبتدع  اإن�سائي 
، ومنها تلك التي تتعلَّق بت�سيري العمل االإداري وتطبيق احلل االأمثل للنزاع 
املعرو�ض عليه والذي ين�سجم مع قواعد القانون العام وبتوازن م�سوؤول يراعي 
فيه امل�سلحة العامة ومبداأ امل�ساواة بني من تتماثل مراكزهم القانونية ؛ فاإنَّ 
ما قام به احلكم امل�ستاأنف من ا�ستدعاء القواعد العامة من خالل ا�ستعرا�سه 
للن�سو�ض القانونية لكل من نظام ت�سنيف وترتيب الوظائف باخلدمة املدنية 
املحاماة  وقانون   2010/10 رقم  املدنية  اخلدمة  جمل�ض  رئي�ض  بقرار  ال�سادر 
الفنية  الوظائف  ترتيب  وقانون   96/108 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر 
باملر�سوم  ال�سادر  ل�ساغليها  املالية  املعاملة  القانونية وحتديد  ال�سوؤون  بوزارة 
ال�سلطاين رقم 2000/90 ، وما خل�ض اإليه من ثم اإىل اأنَّ االأعمال التي يبا�سرها 
املدعي تعترب اأعمااًل فنية مرتبطة ب�سكل وثيق مبجال تخ�س�سه يف القانون ، 
واأنَّ تلك االأعمال بحكم طبيعتها ال يبا�سرها غري املوؤهل يف القانون بحكم اأنَّها 
متاثل مهام وطبيعة مهنة املحاماة ، والتي ال ميكن بحال من االأحوال اأن يقوم 
بها اأي موظف اإداري ، وهو ما تكون معه وظيفة الباحث القانوين وظيفة فنية 
، ت�ستحق البدل املقرر ل�ساغلي الوظائف الفنية ؛ فاإنَّ ما انتهى اإليه ق�ساوؤه يف 
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احلكم امل�ستاأنف با�ستحقاق املدعي للبدل املقرر للوظائف الفنية وفق اجلدول 
يف  بالقرار  العمل  من  اعتباراً   2010/47 رقم  الديواين  القرار  من   )2( رقم 
2010/3/13م ، يكون قد �سادف �سحيح حكم القانون ، متعيناً الق�ساء بتاأييده 

حممواًل على اأ�سبابه ، ومن ثم رف�ض اال�ستئناف املاثل .

 )حكم محكمة الق�ساء االإدارى فى اال�ستئناف رقم 188 ل�سنة 12 ق.�س ال�سادر 
بجل�سة 2012/4/30م ، مج 2012/2011 �س521 (

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

 





الفتاوى الصادرة عن وزارة 
الشؤون القانونية

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

باالإ�سارة اإىل الكتب املتبادلة املنتهية بالكتاب رقم ....... بتاريخ ...... املوافق 
....... ب�ساأن طلب االإفادة بالراأي القانوين حول مدى اأحقية الفا�سل / ...... 
الذي انتهت خدمته بتاريخ 31 / 7 / 2005م يف �سرف مكافاأة نهاية خدمته عن 
اإجازته االعتيادية  االأعوام من 1996 اإىل 1999 ، و�سرف بدل نقدي عن مدة 

وقدرها ) 100 ( يوم .

وتتح�سل وقائع املو�سوع ـ ح�سبما يت�سح من االأوراق ـ باأن املعرو�سة حالته كان 
ي�سغل وظيفة خبري اإداري ومايل مبكتب تطوير �سحار خالل الفرتة من 3 / 

8 / 1996م اإىل 

31 / 7 / 2005م مبوجب عقود موؤقتة جتدد �سنويا ، وكان يتقا�سى اأجرا �سهريا 
مقطوعا قدره األف ريال عماين ، وبتاريخ 31 / 7 / 2005 مت اإنهاء خدمته .

نهاية خدمته عن  مكافاأة  ل�سرف  تقدم بطلب  املعرو�سة حالته  اأن  وتذكرون 
ال�سنوية  اإجازته  مدة  عن  نقدي  بدل  و�سرف   1999 اإىل   1996 من  االأعوام 
اأن عقود التوظيف املربمة معه ال تت�سمن  وقدرها ) 100 يوم ( بالرغم من 
�سرف املكافاأة اأو البدل النقدي يف حال اإنهاء التعاقد معه ، واأنه مت اإبالغ املذكور 
بعدم ا�ستحقاقه لتلك املطالب ، وبناء على اإ�سراره با�ستحقاقه لها فقد طلبتم 
الراأي القانوين من اإدارة ال�سوؤون القانونية مبكتب معايل ال�سيد / وزير ديوان 
البالط ال�سلطاين املوقر ، وخل�ض راأى االإدارة القانونية اإىل ا�ستحقاق املذكور 
مكافاأة نهاية اخلدمة عن االأعوام التي مل يت�سمن العقد املربم معه حرمانه 
من هذه املكافاأة وذلك وفقا الأحكام املادتني ) 2 ( و )131( من القانون اخلا�ض 
بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97 



- 144 -

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

/ 97 ، وكذلك ا�ستحقاقه للبدل النقدي املقرر عن ر�سيد االإجازات االعتيادية 
املحددة ) مبائة يوم ( وذلك طبقا لن�ض املادة ) 75 ( من القانون امل�سار اإليه .

على  بها  يطالب  التي  املكافاأة  ي�ستحق  ال  حالته  املعرو�سة  اأن  ترون  اأنكم  اإال   
الدائمني  املوظفني  عن  تتحدث  اإليه  امل�سار  القانون  من   )2( املادة  اأن  اأ�سا�ض 
ولي�ض املعينني باأجر مقطوع ، باالإ�سافة اإىل اأنه ورد يف املادة املذكورة ا�ستثناء 
ما يرد به ن�ض خا�ض يف العقود املربمة مع غري العمانيني ومل يرد يف اأي من 
العقود املربمة مع املعرو�سة حالته ا�ستحقاقه ملكافاأة نهاية اخلدمة اأو البدل 
النقدي عن اإجازته االعتيادية ، كما ت�ستندون اإىل اأن املعرو�سة حالته كان يعمل 
التي  االأ�سا�ض  واأن   ، بانتهاء مدتها  تنتهي  �سنوية غري مت�سلة  مبوجب عقود 
يتم مبوجبها احت�ساب مكافاأة نهاية اخلدمة والبدل النقدي عن االإجازات ال 
والبدل  املكافاأة  احت�ساب  اأجرا مقطوعا الأن  يتقا�سى  املذكور  تتوافق مع كون 

النقدي يتم على اأ�سا�ض الراتب االأ�سا�سي ولي�ض الراتب املقطوع .

واإزاء هذا اخلالف ت�ستطلعون الراأي يف املو�سوع .

املوظفني  بنظام  اخلا�ض  القانون  من   )  2  ( املادة  باأن  نفيد  ذلك  على  وردا 
بديوان البالط ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97 / 97 تن�ض على 
جميع  على  القانون  هذا  اأحكام  ت�سرى  التالية  املادة  حكم  مراعاة  مع   " اأنه 
مع  املربمة  العقود  يف  خا�ض  ن�ض  به  يرد  ما  عدا  فيما  بالديوان  املوظفني 

غري العمانيني " .

وتن�ض املادة ) 75 ( من القانون امل�سار اإليه على اأن " ي�سرف للموظف الذي 
تنتهي خدمته الأي �سبب من االأ�سباب بدل نقدي عن ر�سيد االإجازات االعتيادية 
امل�ستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد اأق�سى ا�ستحقاق �سنتني وذلك وفقا 

ملا حتدده الالئحة " .
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وتن�ض املادة ) 131 ( من ذات القانون على اأنه " ي�ستحق املوظف غري العماين 
مدة  تقل  اأال  ب�سرط  �سنة  كل  عن  �سهر  راتب  مقدارها  خدمة  نهاية  مكافاأة 
اإذا  املوظف  اأثناء خدمة  املكافاأة  ، ويجوز �سرف هذه  �سنة كاملة  اخلدمة عن 
اأكمل ع�سر �سنوات بناء على طلب منه ، كما ميكن �سرفها عن كل خم�ض �سنوات 
يق�سيها يف اخلدمة بعد ذلك ب�سرط توافر االعتماد املايل ، ويراعى خ�سم ما 
�سبق دفعه له من مبلغ املكافاأة االأخرية التي حت�سب على اأ�سا�ض جممل خدمته 

 .

وفى كل االأحوال ت�سوى املكافاأة على اأ�سا�ض اآخر راتب تقا�ساه ، وال حت�سب اأية 
فرتة غري مدفوعة االأجر �سمن مدة املكافاأة وذلك وفقا ملا حتدده الالئحة ".

اأن اأحكام القانون اخلا�ض بنظام املوظفني  اإليه  ومفاد ن�ض املادة ) 2 ( امل�سار 
بديوان البالط ال�سلطاين تطبق على املوظفني ـ غري العمانيني ـ بعقود عمل 

حال عدم وجود ن�ض بالعقود املربمة معهم ينظم امل�ساألة املعرو�سة .

ومن حيث اإن مفاد ن�ض املادة ) 75 ( من القانون امل�سار اإليه ، اأن املوظف ي�ستحق 
بدال نقديا مقابل ر�سيد االإجازات االعتيادية امل�ستحقة له حتى تاريخ انتهاء 
اأن  ، كمل  �سنتني  ا�ستحقاق  اأق�سى  بحد  انتهاء اخلدمة  �سبب  كان  اأيا  خدمته 
مفاد املادة ) 131 ( من القانون امل�سار اإليه هو اأن ي�ستحق املوظف غري العماين 
مكافاأة نهاية خدمة بواقع راتب �سهر عن كل �سنة �سريطة اأال تقل مدة خدمته 
عن �سنة كاملة ، واأجاز امل�سرع �سرف هذه املكافاأة اأثناء اخلدمة ب�سرط اأن يكمل 
املوظف ع�سر �سنوات واأن يتقدم بطلب احل�سول على هذه املكافاأة ، كما اأجاز 
امل�سرع �سرف هذه املكافاأة عن كل خم�ض �سنوات يق�سيها املوظف يف اخلدمة بعد 
ذلك وي�سرتط توافر االعتماد املايل ، ويلزم عند احت�ساب مبلغ املكافاأة االأخرية 
التي حت�سب على اأ�سا�ض جممل اخلدمة خ�سم ما �سبق �سرفه للموظف ، وقرر 
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امل�سرع باأن اأ�سا�ض ت�سوية املكافاأة هو اآخر راتب تقا�ساه املوظف وال يتم احت�ساب 
اأية فرتة غري مدفوعة االأجر �سمن مدة املكافاأة . 

ومن حيث اأنه وملا كان الثابت من االأوراق اأن املعرو�سة حالته كان قد تعاقد مع 
مكتب تطوير �سحار خالل الفرتة من 3 / 8 / 1996 اإىل  31 / 7 / 2005م حيث 
اإداري ومايل براتب �سهري  ، على وظيفة خبري  التاريخ  انتهت خدماته بهذا 
قدره األف ريال عماين ، وتقدم بطلب ل�سرف مكافاأة نهاية اخلدمة عن الفرتة 
من 1996 اإىل 1999م، واملقابل النقدي لر�سيد اإجازته ) مائه يوم ( ، وحيث اأن 
العقود املربمة معه خالل الفرتة امل�سار اإليها خلت من ن�سو�ض تنظم مكافاأة 
نهاية اخلدمة واملقابل النقدي لر�سيد االإجازات ، ومن ثم فاإنه ت�سرى ب�ساأن 
تنظيمهما اأحكام القانون اخلا�ض بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين 
خدمته  تنتهي  الذي  املوظف  اأحقية  اإليها  امل�سار   )  75  ( املادة  قررت  وحيث   ،
اأق�سى  وبحد  االعتيادية  اإجازته  لر�سيد  نقدي  مقابل  �سرف  يف  �سبب  الأي 
ا�ستحقاق �سنتني، كما قررت املادة ) 131 ( امل�سار اإليها اأحقية املوظف يف �سرف 
مكافاأة نهاية خدمة بواقع راتب �سهر كل �سنة وفقا لل�سوابط املقررة ، ومن ثم 
فاإنه ي�ستحق مكافاأة نهاية خدمة عن �سنوات التعاقد من 1996 اإىل 1999 كما 

ي�ستحق مقابل ر�سيد اإجازاته االعتيادية وقدرها ) مائة يوم ( .

من   )  2  ( املادة  حكم  تطبيق  اأن  من  اإليه  ت�ستندون  ما  تقدم  مما  ينال  وال 
القانون امل�سار اإليه مق�سور على املوظفني الدائمني بالديوان ، حيث اأن ن�ض 
هذه املادة ورد عاما والعام يوؤخذ على عمومه ما مل يرد ب�ساأنه ن�ض خا�ض يف 
هذه العقود ، كما اأن القول بعدم ا�ستحقاق املذكور ملكافاأة نهاية اخلدمة الأنه 
اإبرام عقد متوا�سل معه واإمنا مت تعيينه بعقود �سنوية تنتهي بنهاية  مل يتم 
مدتها املذكورة ال اأ�سا�ض له من القانون خ�سو�ساً واأنه وفقاً لن�ض املادة )131( 



- 147 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

ي�سرتط ال�ستحقاق املكافاأة اأال تقل مدة خدمة املوظف عن �سنة وهو متحقق 
ب�ساأن املعرو�سة حالته ، كما اأنه ال ينال مما تقدم ما اأبديتموه من �سعوبة يف 

عمليات احت�ساب املكافاأة .

لذلك انتهى الراأي اإىل اأحقية الفا�سل / ....... يف �سرف مكافاأة نهاية اخلدمة 
على  اإجازته  ر�سيد  النقدي عن  والبدل   ،  1999 اإىل   1996 ال�سنوات  من  عن 

النحو املبني باالأ�سباب .

فتوى رقم ) و �س ق / م و / 22 / 5 / 5 /1389 / 2005 ( بتاريخ 31 / 10 / 
2005م

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

فتاوى المادة رقم )61(

امل�سار   17 املادة  باأن  ..........................................................نفيد 
اإليها تن�ض على اأنه " اإذا نقل اإىل الديوان اأحد املوظفني من اأية وحدة اأخرى من 
وحدات اجلهاز االإداري للدولة اأو القطاع اخلا�ض اخلا�سعني لقانون معا�سات 
التاأمينات  قانون  اأو  العمانيني  احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت 
االجتماعية اأو اأية نظم معا�سات اأخرى تعترب خدمته مت�سلة �سريطة اأن يرد 

اإىل ال�سندوق اأية مكافاأة تكون قد �سرفت اإليه .

 وفى حالة عدم �سرفه مكافاأة تلتزم اجلهة القائمة على تطبيق نظام املعا�سات 
ال�سندوق  اإىل  حتيل  باأن  املنقول  املوظف  له  يخ�سع  كان  الذى  التاأمينات  اأو 
الدولة  اإىل م�ساهمة  باالإ�سافة  املوظف  �سبق حت�سيلها من  التي  اال�سرتاكات 
اأو  اال�سرتاكات  بهذه  مرتبطة  اأخرى  مبالغ  واأية  العمل  �ساحب  ح�سة  اأو 
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امل�ساهمات" .

وتعالج املادة 18 من ذات القانون حالة نقل املوظف اخلا�سع لهذا القانون اإىل اأية 
وحدة من وحدات اجلهاز االإداري للدولة اأو تعيينه فى القطاع اخلا�ض فاألزم 
�سندوق تقاعد موظفي الديوان بتحويل ا�سرتاكات املعا�ض التي مت ا�ستقطاعها 
من هذا املوظف خالل مدة خدمته بالديوان باالإ�سافة اإىل م�ساهمة الدولة 
واأية مبالغ اأخرى مرتبطة بهذه اال�سرتاكات اأو امل�ساهمات اإىل اجلهة القائمة 

على تطبيق نظام املعا�سات اأو التاأمينات الذى اأ�سبح خا�سعا له .

وتهدف هاتان املادتان اإىل جتميع مدد خدمة املوظف اأو العامل التي يح�سب 
معا�سه اأو مكافاأته على اأ�سا�سها ، بحيث ت�سم كل هذه املدد لت�سبح مدة واحدة ، 
ومن ثم ت�سم مدة اخلدمة ال�سابقة ملن كان خا�سعا لنظام معا�سات اأو تاأمينات 
غري ذلك الذى نظمه قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان 
لنظام  خا�سعا  يق�سيها  التي  الالحقة  خدمته  مدة  اإىل  ال�سلطاين  البالط 
اأو تاأمينات غري الذى كان يخ�سع له خالل خدمته بالديوان ، وفى  معا�سات 
ال�سابقة  املدد  ل�سم  اإليهما  امل�سار  املادتني  من  كل  ا�سرتطت  احلالتني  كلتا 

والالحقة الوفاء بااللتزامات املالية التي حددتها.

وملا كانت املادة 38 من قانون موظفي ديوان البالط ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم 80/47 تق�سى باأنه يجوز نقل املوظف من الديوان اإىل اإحدى 
وحدات اجلهاز االإداري للدولة وكذلك من اإحدى تلك الوحدات اإىل الديوان 
، كما يجوز نقل املوظفني بالديوان داخل وحداته املختلفة ، ومن وظيفة اإىل 
اأخرى من ذات امل�ستوى ، وهى ذات االأحكام التي اأوردتها املادة 61 من القانون 
رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سلطاين  البالط  ديوان  ملوظفي  اجلديد 
اإىل القطاع  الديوان  اأحد موظفي  ، فاإنه ال يجوز واحلال كذلك نقل   97/97
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اخلا�ض اأو نقل اأحد العاملني بهذا القطاع اإىل الديوان ، اإذ اأن نقل املوظفني 
واإحدى وحدات  الديوان  اإال بني  ال�سلطاين ال يكون  البالط  واإىل ديوان  من 
اإجراوؤه بني  يجوز  وال  النقل حمظور  فاإن  وبالتايل   ، للدولة  االإداري  اجلهاز 

ديوان البالط ال�سلطاين والقطاع اخلا�ض .

وملا كان ما تقدم فاإن اإعمال اأحكام املادتني 17 و 18 من قانون معا�سات ومكافاآت 
املق�سود  �سوء  فى  يكون  ال�سلطاين  البالط  ديوان  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما 
التي  و�سم مدد اخلدمة  عليها وهى جتميع  بنيت  التي  واحلكمة  منهما  بكل 
حت�سب فى املعا�ض بحيث تطبق تلك االأحكام فى حالة نقل املوظفني بني ديوان 
البالط ال�سلطاين واإحدى وحدات اجلهاز االإداري للدولة ، وكذلك فى حالة 
اأحد العاملني فى  اأو تعيني  اأحد موظفي الديوان فى القطاع اخلا�ض  تعيني 

هذا القطاع بالديوان . 

اإليهما على  والقول بغري ذلك يرتتب عليه عدم تطبيق اأحكام املادتني امل�سار 
من  اأو  اخلا�ض  القطاع  فى  بالعمل  التحق  ثم  بالديوان  خدمته  انتهت  من 
انتهت خدمته فى هذا القطاع واأ�سبح بعد ذلك من العاملني بديوان البالط 
واإهدار  املادتني  من  كل  من  املق�سود  للغر�ض  تفويت  ذلك  وفى  ال�سلطاين 
للحكمة التي قامت عليها وذلك ال�ستحالة نقل املوظفني بني ديوان البالط 

ال�سلطاين والقطاع اخلا�ض على ما �سبق بيانه .

اخلا�ض  بالقطاع  العاملني  اأحد  تعيني  حالة  فى  فاإنه  تقدم  ما  على  وبالبناء 
ما  بقانون معا�سات ومكافاآت  العمل  تاريخ  بعد  ال�سلطاين  البالط  ديوان  فى 
املعرو�سة - تكون  ال�ساأن فى احلاالت  الديوان- كما هو  بعد اخلدمة ملوظفي 
املادة 17 من القانون املذكور واجبة التطبيق مبا يرتتب على ذلك من التزام 
الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية بتحويل اال�سرتاكات التي �سبق حت�سيلها 
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من هذا العامل وكذلك ح�سة �ساحب العمل واأية مبالغ اأخرى مرتبطة بهذه 
اال�سرتاكات اإىل �سندوق تقاعد موظفي الديوان .

فتوى و �س ق رقم/ م و / 4 / 1 / 165 / 98 بتاريخ 15 / 2 / 1998 م

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

فتاوى المادة رقم )75(

باالإ�سارة اإىل الكتب املتبادلة املنتهية بالكتاب رقم ....... بتاريخ ...... املوافق 
....... ب�ساأن طلب االإفادة بالراأي القانوين حول مدى اأحقية الفا�سل / ...... 
الذي انتهت خدمته بتاريخ 31 / 7 / 2005م يف �سرف مكافاأة نهاية خدمته عن 
اإجازته االعتيادية  االأعوام من 1996 اإىل 1999 ، و�سرف بدل نقدي عن مدة 

وقدرها ) 100 ( يوم .

وتتح�سل وقائع املو�سوع ـ ح�سبما يت�سح من االأوراق ـ باأن املعرو�سة حالته كان 
اإداري ومايل مبكتب تطوير �سحار خالل الفرتة من 3  ي�سغل وظيفة خبري 
، وكان  اإىل 31 / 7 / 2005م مبوجب عقود موؤقتة جتدد �سنويا  / 8 / 1996م 
يتقا�سى اأجرا �سهريا مقطوعا قدره األف ريال عماين ، وبتاريخ 31 / 7 / 2005 

مت اإنهاء خدمته .

نهاية خدمته عن  مكافاأة  ل�سرف  تقدم بطلب  املعرو�سة حالته  اأن  وتذكرون 
ال�سنوية  اإجازته  مدة  عن  نقدي  بدل  و�سرف   1999 اإىل   1996 من  االأعوام 
اأن عقود التوظيف املربمة معه ال تت�سمن  وقدرها ) 100 يوم ( بالرغم من 
�سرف املكافاأة اأو البدل النقدي يف حال اإنهاء التعاقد معه ، واأنه مت اإبالغ املذكور 
بعدم ا�ستحقاقه لتلك املطالب ، وبناء على اإ�سراره با�ستحقاقه لها فقد طلبتم 
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الراأي القانوين من اإدارة ال�سوؤون القانونية مبكتب معايل ال�سيد / وزير ديوان 
البالط ال�سلطاين املوقر ، وخل�ض راأى االإدارة القانونية اإىل ا�ستحقاق املذكور 
مكافاأة نهاية اخلدمة عن االأعوام التي مل يت�سمن العقد املربم معه حرمانه 
من هذه املكافاأة وذلك وفقا الأحكام املادتني ) 2 ( و )131( من القانون اخلا�ض 
بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97 
/ 97 ، وكذلك ا�ستحقاقه للبدل النقدي املقرر عن ر�سيد االإجازات االعتيادية 

املحددة ) مبائة يوم ( وذلك طبقا لن�ض املادة ) 75 ( من القانون امل�سار اإليه .

على  بها  يطالب  التي  املكافاأة  ي�ستحق  ال  حالته  املعرو�سة  اأن  ترون  اأنكم  اإال   
الدائمني  املوظفني  عن  تتحدث  اإليه  امل�سار  القانون  من   )2( املادة  اأن  اأ�سا�ض 
ولي�ض املعينني باأجر مقطوع ، باالإ�سافة اإىل اأنه ورد يف املادة املذكورة ا�ستثناء 
ما يرد به ن�ض خا�ض يف العقود املربمة مع غري العمانيني ومل يرد يف اأي من 
العقود املربمة مع املعرو�سة حالته ا�ستحقاقه ملكافاأة نهاية اخلدمة اأو البدل 
النقدي عن اإجازته االعتيادية ، كما ت�ستندون اإىل اأن املعرو�سة حالته كان يعمل 
التي  االأ�سا�ض  واأن   ، بانتهاء مدتها  تنتهي  �سنوية غري مت�سلة  مبوجب عقود 
يتم مبوجبها احت�ساب مكافاأة نهاية اخلدمة والبدل النقدي عن االإجازات ال 
والبدل  املكافاأة  احت�ساب  اأجرا مقطوعا الأن  يتقا�سى  املذكور  تتوافق مع كون 

النقدي يتم على اأ�سا�ض الراتب االأ�سا�سي ولي�ض الراتب املقطوع .

واإزاء هذا اخلالف ت�ستطلعون الراأي يف املو�سوع .

املوظفني  بنظام  اخلا�ض  القانون  من   )  2  ( املادة  باأن  نفيد  ذلك  على  وردا 
بديوان البالط ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97 / 97 تن�ض على 
جميع  على  القانون  هذا  اأحكام  ت�سرى  التالية  املادة  حكم  مراعاة  مع   " اأنه 
مع  املربمة  العقود  يف  خا�ض  ن�ض  به  يرد  ما  عدا  فيما  بالديوان  املوظفني 
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غري العمانيني " .

وتن�ض املادة ) 75 ( من القانون امل�سار اإليه على اأن " ي�سرف للموظف الذي 
تنتهي خدمته الأي �سبب من االأ�سباب بدل نقدي عن ر�سيد االإجازات االعتيادية 
امل�ستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد اأق�سى ا�ستحقاق �سنتني وذلك وفقا 

ملا حتدده الالئحة " .

وتن�ض املادة ) 131 ( من ذات القانون على اأنه " ي�ستحق املوظف غري العماين 
مدة  تقل  اأال  ب�سرط  �سنة  كل  عن  �سهر  راتب  مقدارها  خدمة  نهاية  مكافاأة 
اإذا  املوظف  اأثناء خدمة  املكافاأة  ، ويجوز �سرف هذه  �سنة كاملة  اخلدمة عن 
اأكمل ع�سر �سنوات بناء على طلب منه ، كما ميكن �سرفها عن كل خم�ض �سنوات 
يق�سيها يف اخلدمة بعد ذلك ب�سرط توافر االعتماد املايل ، ويراعى خ�سم ما 
�سبق دفعه له من مبلغ املكافاأة االأخرية التي حت�سب على اأ�سا�ض جممل خدمته 

وفى كل االأحوال ت�سوى املكافاأة على اأ�سا�ض اآخر راتب تقا�ساه ، وال حت�سب اأية 
فرتة غري مدفوعة االأجر �سمن مدة املكافاأة وذلك وفقا ملا حتدده الالئحة ".

اأن اأحكام القانون اخلا�ض بنظام املوظفني  اإليه  ومفاد ن�ض املادة ) 2 ( امل�سار 
بديوان البالط ال�سلطاين تطبق على املوظفني ـ غري العمانيني ـ بعقود عمل 

حال عدم وجود ن�ض بالعقود املربمة معهم ينظم امل�ساألة املعرو�سة .

ومن حيث اإن مفاد ن�ض املادة ) 75 ( من القانون امل�سار اإليه ، اأن املوظف ي�ستحق 
بدال نقديا مقابل ر�سيد االإجازات االعتيادية امل�ستحقة له حتى تاريخ انتهاء 
اأن  ، كمل  �سنتني  ا�ستحقاق  اأق�سى  بحد  انتهاء اخلدمة  �سبب  كان  اأيا  خدمته 
مفاد املادة ) 131 ( من القانون امل�سار اإليه هو اأن ي�ستحق املوظف غري العماين 
مكافاأة نهاية خدمة بواقع راتب �سهر عن كل �سنة �سريطة اأال تقل مدة خدمته 
عن �سنة كاملة ، واأجاز امل�سرع �سرف هذه املكافاأة اأثناء اخلدمة ب�سرط اأن يكمل 
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املوظف ع�سر �سنوات واأن يتقدم بطلب احل�سول على هذه املكافاأة ، كما اأجاز 
امل�سرع �سرف هذه املكافاأة عن كل خم�ض �سنوات يق�سيها املوظف يف اخلدمة بعد 
ذلك وي�سرتط توافر االعتماد املايل ، ويلزم عند احت�ساب مبلغ املكافاأة االأخرية 
التي حت�سب على اأ�سا�ض جممل اخلدمة خ�سم ما �سبق �سرفه للموظف ، وقرر 
امل�سرع باأن اأ�سا�ض ت�سوية املكافاأة هو اآخر راتب تقا�ساه املوظف وال يتم احت�ساب 

اأية فرتة غري مدفوعة االأجر �سمن مدة املكافاأة . 

ومن حيث اأنه وملا كان الثابت من االأوراق اأن املعرو�سة حالته كان قد تعاقد مع 
مكتب تطوير �سحار خالل الفرتة من 3 / 8 / 1996 اإىل  31 / 7 / 2005م حيث 
اإداري ومايل براتب �سهري  ، على وظيفة خبري  التاريخ  انتهت خدماته بهذا 
قدره األف ريال عماين ، وتقدم بطلب ل�سرف مكافاأة نهاية اخلدمة عن الفرتة 
من 1996 اإىل 1999م، واملقابل النقدي لر�سيد اإجازته ) مائه يوم ( ، وحيث اأن 
العقود املربمة معه خالل الفرتة امل�سار اإليها خلت من ن�سو�ض تنظم مكافاأة 
نهاية اخلدمة واملقابل النقدي لر�سيد االإجازات ، ومن ثم فاإنه ت�سرى ب�ساأن 
تنظيمهما اأحكام القانون اخلا�ض بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين 
خدمته  تنتهي  الذي  املوظف  اأحقية  اإليها  امل�سار   )  75  ( املادة  قررت  وحيث   ،
اأق�سى  وبحد  االعتيادية  اإجازته  لر�سيد  نقدي  مقابل  �سرف  يف  �سبب  الأي 
ا�ستحقاق �سنتني، كما قررت املادة ) 131 ( امل�سار اإليها اأحقية املوظف يف �سرف 
مكافاأة نهاية خدمة بواقع راتب �سهر كل �سنة وفقا لل�سوابط املقررة ، ومن ثم 
فاإنه ي�ستحق مكافاأة نهاية خدمة عن �سنوات التعاقد من 1996 اإىل 1999 كما 

ي�ستحق مقابل ر�سيد اإجازاته االعتيادية وقدرها ) مائة يوم ( .

من   )  2  ( املادة  حكم  تطبيق  اأن  من  اإليه  ت�ستندون  ما  تقدم  مما  ينال  وال 
القانون امل�سار اإليه مق�سور على املوظفني الدائمني بالديوان ، حيث اأن ن�ض 
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هذه املادة ورد عاما والعام يوؤخذ على عمومه ما مل يرد ب�ساأنه ن�ض خا�ض يف 
هذه العقود ، كما اأن القول بعدم ا�ستحقاق املذكور ملكافاأة نهاية اخلدمة الأنه 
اإبرام عقد متوا�سل معه واإمنا مت تعيينه بعقود �سنوية تنتهي بنهاية  مل يتم 
مدتها املذكورة ال اأ�سا�ض له من القانون خ�سو�ساً واأنه وفقاً لن�ض املادة )131( 
ي�سرتط ال�ستحقاق املكافاأة اأال تقل مدة خدمة املوظف عن �سنة وهو متحقق 
ب�ساأن املعرو�سة حالته ، كما اأنه ال ينال مما تقدم ما اأبديتموه من �سعوبة يف 

عمليات احت�ساب املكافاأة .

لذلك انتهى الراأي اإىل اأحقية الفا�سل / ....... يف �سرف مكافاأة نهاية اخلدمة 
على  اإجازته  ر�سيد  النقدي عن  والبدل   ،  1999 اإىل   1996 ال�سنوات  من  عن 

النحو املبني باالأ�سباب .

فتوى رقم ) و �س ق / م و / 22 / 5 / 5 /1389 / 2005 ( بتاريخ 31 / 10 / 
2005م

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

فتاوى المادة رقم )76(

بالن�سبة للحالة االأوىل : باأن ن�ض املادة )26( من املر�سوم ال�سلطاين رقم 97/86 
يف �ساأن جمل�ض عمان املعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/35 يق�سى باأنه : 
"ال يجوز اجلمع بني ع�سوية جمل�ض ال�سورى وع�سوية جمل�ض الدولة، كما ال 

يجوز اجلمع بني ع�سوية املجل�ض والوظائف العامة .

واإذا مت انتخاب اأحد املوظفني فتعترب خدماته منتهية من تاريخ بدء ع�سويته 
يف املجل�ض وت�سرى يف �ساأنه اأحكام الفقرة )ج( من املادة )22( من قانون معا�سات 
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ومكافاآت ما بعد اخلدمة ". 

ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  من   )22( املادة  وتن�ض 
باملر�سوم  املعدل  رقم 86/26  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العمانيني  احلكومة 

ال�سلطاين رقم 94/77 على اأنه :

" ي�ستحق املوظف معا�سا اإذا انتهت خدمته باأحد االأ�سباب وال�سروط االآتية :
) اأ(......................................)ب(...................................

)ج( اإلغاء الوظيفة اأو لظروف العمل الذي يقرها الوزير ب�سرط اأال تقل مدة 
اخلدمة الفعلية عن ع�سر �سنوات ، وت�سم اإىل تلك املدة يف ح�ساب اال�ستحقاق 

خم�ض �سنوات اأخرى اأو املدة الباقية لبلوغ املوظف �سن التقاعد اأيهما اأقل.

)د(.....)هـ( ........................................".

وامل�ستفاد من الن�سني املتقدمني اأن امل�سرع قرر عدم جواز اجلمع بني ع�سوية 
املوظفني  اأحد  انتخاب  حالة  وعالج   ، العامة  والوظائف  ال�سورى  جمل�ض 
بدء  تاريخ  من  القانون  بحكم  منتهية  خدمته  اعترب  باأن  املجل�ض  ع�سوية  يف 
ع�سويته ، وق�سى ب�سريان اأحكام الفقرة )ج( من املادة)22( من قانون معا�سات 
ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني امل�سار اإليها مبا يخ�ض 
ا�ستحقاقه للمعا�ض ، معتربا لذلك املوظف املنتخب لع�سوية جمل�ض ال�سورى 
يف حكم م�ستحق املعا�ض ب�سبب اإلغاء الوظيفة اأو لظروف العمل وفقا لالأحكام 
اأن يكون قد  باأن ي�ستحق معا�سا �سريطة  املذكورة وذلك  الفقرة  �سردتها  التي 
خم�ض  املدة  هذه  اإىل  وت�سم   ، �سنوات  ع�سر  عن  تقل  ال  فعلية  خدمة  اأم�سي 
�سنوات اأو املدة املتبقية  لبلوغ �سن التقاعد اأيهما اأقل . وهذا احلكم ورد ب�سيغة 
العموم بحيث ينطبق على حالة كل من يتم انتخابه لع�سوية جمل�ض ال�سورى 
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واملكافاآت  املعا�سات  قانون  عن  النظر  وبغ�ض   ، العامة  الوظائف  �ساغلي  من 
اخلا�سع له ، وي�ستوي يف ذلك اأن يكون حمكوما بقانون معا�سات ومكافاآت ما 
بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ) القانون العام ملعا�سات ومكافاآت ما 

بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة ( اأم بنظام خا�ض باملعا�سات واملكافاآت  .

امل�سار  بالكتاب  الثابت  ملا كان  فاإنه   ، املعرو�سة  وبتطبيق ما تقدم على احلالة 
اإليه اأن املوظف املذكور مت انتخابه لع�سوية جمل�ض ال�سورى ، ثم طلب اإحالته 
للتقاعد بنظام اال�ستقالة فاإن هذا الطلب ال حمل له قانونا باعتبار اأن خدمته 
تعد منتهية مبجرد بدء ع�سويته باملجل�ض والتي تبداأ من تاريخ اإعالن النتائج 
وال�سورى  الدولة  جمل�سي  نظام  من   )  2( للمادة  طبقا  لالنتخابات  النهائية 
رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  املعدل   97  /  86 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر 
 ) املادة ) 22  ( من  الفقرة ) ج  اأحكام  – تطبيق  – من ثم  2003/74، ويجب 
امل�سار اإليها في�ستحق املذكور معا�سا متى كان قد اأم�سى خدمة فعلية ال تقل 
عن ع�سر �سنوات وت�سم لهذه املدة خم�ض �سنوات اأخرى اأو املدة املتبقية لبلوغ 
اأحكام قانون معا�سات  اأقل ، وفيما عدا ذلك تطبق عليه  اأيهما   ، �سن التقاعد 
ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين ، باعتباره القانون 

الواجب التطبيق على حالته .

ومكافاآت  معا�سات  قانون  من   )3( املادة  باأن  نفيد   : الثانية  للحالة  وبالن�سبة 
ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
التقاعد  �سن  بلغ  متى  التقاعد  اإىل  املوظف  يحال   ": اأنه  على  تن�ض   96/86

".......

 وتن�ض املادة )1( بند )و( من ذات القانون على اأنه :" ..........و - �سن التقاعد 
: التاريخ الذي يبلغ فيه �سن املوظف �ستني �سنة ميالدية " .
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البالط  بديوان  املوظفني  بنظام  اخلا�ض  القانون  من   )76( املادة  وتن�ض 
ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97/97 على اأنه : " ي�ستحق املوظف 
العماين يف حالة املر�ض اإجازة مر�سية بناء على تو�سية اجلهة الطبية املخت�سة 

وذلك على النحو االآتى : 
املرة  اأيام مت�سلة يف  �سبعة  اإجمايل ملدة ال تزيد على  اإجازة مر�سية براتب   -

الواحدة.
يف حالة املر�ض ملدة تزيد على �سبعة اأيام مت�سلة تكون االإجازة املر�سية يف   -

احلدود التالية : 
�ستة �سهور براتب اإجمايل   -

�ستة �سهور اأخرى بثالثة اأرباع الراتب باالإ�سافة اإىل البدالت امل�ستحقة .  -
�ستة �سهور تالية بن�سف الراتب باالإ�سافة اإىل البدالت امل�ستحقة .  -

ويجوز للوزير بناء علي تو�سيه اجلهة الطبية املخت�سة باإمكانية �سفاء املوظف 
مد الفرتة الثالثة اإىل �ستة �سهور اأخرى .

واإذا انتهت مدة االإجازة املقررة للموظف دون اأن ي�سفى يحال اإىل اللجنة الطبية 
التقاعد  اإىل  يحال  �سالحيته  عدم  راأت  فاإذا   ، للعمل  �سالحيته  مدى  لتقرر 
 ، العمانيني  الديوان  وفقا لقانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي 

وذلك اعتبارا من تاريخ قرار عدم ال�سالحية ".

التقاعد  اإىل  املوظف  اإحالة  قرر  امل�سرع  اأن  املتقدمة  الن�سو�ض  من  وامل�ستفاد 
اإجازة  نظم  كما   ، ميالدية  �سنة  ب�ستني  حددها  التي  التقاعد  �سن  بلغ  متى 
املوظف املر�سية ، فقرر ا�ستحقاقه لهذا النوع من االإجازات للمدد امل�سار اإليها 
وبال�سوابط التي اأوردتها  املادة )76( �سالفة الذكر فاإذا ا�ستنفد هذه املدد دون 
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اأن ي�سفى عر�ض اأمره على اللجنة الطبية لتقرر مدى �سالحيته للعمل من 
عدمه ، فاإن راأت عدم �سالحيته اأحيل اإىل التقاعد يف تاريخ عدم ال�سالحية .

وفى احلالة املعرو�سة فاإن الثابت بالكتاب امل�سار اإليه اأن حالة املوظف املذكور 
عر�ست على اللجنة الطبية املخت�سة قبل انتهاء مدة االإجازة املر�سية امل�ستحقة 
له – فقررت اللجنة اأنه غري الئق �سحيا لال�ستمرار يف العمل ، واأنه يف اأثناء 
ق�سائه االإجازة املر�سية التي تقررت له ب�سبب مر�سه ، بلغ �سن التقاعد )60( 
�سنة ، وحيث اإن مقت�سى ن�ض املادة )76( من القانون اخلا�ض بنظام املوظفني 
التقاعد  اإىل  املوظف  اإحالة  اإليه عدم جواز  امل�سار  ال�سلطاين  البالط  بديوان 
ن�ست  التي  املر�سية  االإجازة  مدد  ا�ستنفاد  قبل  ال�سحية  لياقته  عدم  ب�سبب 
�سالحيته  بعدم  املخت�سة  الطبية  اللجنة  قرار  �ساأن  من  لي�ض  واأنه   ، عليها 
العر�ض  اأن  باعتبار  املدد  هذه  ق�ساء  النيل من حقه يف  العمل  يف  لال�ستمرار 
على اللجنة ، طبقا لن�ض املادة املذكورة ، ال يكون اإال بعد انق�ساء املدد امل�سار 
اإليها دون �سفائه ، ونظرا لبلوغ املوظف املذكر �سن التقاعد )60( �سنة ح�سبما 
هو ثابت بكتابكم اأثناء وجوده يف اإجازة مر�سية ، وملا كان من غري اجلائز اإنهاء 
له وعر�سه  امل�ستحقة  االإجازة  انتهاء مدد  قبل  ال�سحية  لياقته  لعدم  خدمته 
لال�ستمرار  �سالحيته  مدى  لتقرير  املخت�سة  الطبية  اللجنة  على  ذلك  بعد 
يف العمل طبقا للمادة )76( امل�سار اإليها ، وهو ما مل يتحقق نظرا لبلوغه �سن 
بعد  ما  قانون معا�سات ومكافاآت  املادة )3( من  فاإن ن�ض   ، ذلك  التقاعد قبل 
اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين امل�سار اإليه هو الذي يتعني تطبيقه 
على حالته التزاما ب�سريح الن�ض ، ويتوجب اإحالة املوظف املذكور اإىل التقاعد 

من تاريخ بلوغه �سن التقاعد الذي حدده القانون .

لذلك انتهى الراأى اإىل االآتى : 
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�سريان اأحكام الفقرة )ج ( من املادة ) 22 ( من قانون معا�سات ومكافاآت ما   -
 ، االأوىل  احلالة  املوظف يف  على  العمانيني  ملوظفي احلكومة  بعد اخلدمة 
ع�سر  عن  تقل  ال  فعلية  خدمة  مدة  له  كانت  اإذا  املعا�ض  با�ستحقاقه  وذلك 
�سنوات ، وفى هذه احلالة ت�سم اإىل هذه املدة خم�ض �سنوات اأو املدة املتبقية 
لبلوغه �سن التقاعد اأيهما اأقل ثم تطبق عليه اأحكام قانون معا�سات ومكافاآت 

ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين امل�سار اإليه . 
اإحالة املوظف اإىل التقاعد لبلوغه �سن التقاعد بالن�سبة للحالة الثانية.   -

وجتدر االإ�سارة اإىل اأنه جرى العمل بوزارة ال�سوؤون القانونية على اأن طلبات 
ما نرجو  ، وهو  القانونية  ال�سوؤون  وزير  اإىل  الوحدة  رئي�ض  توجه من  الراأي 

تكرم معاليكم باالإيعاز للمتخ�س�سني لديكم مبراعاته م�ستقبال . 

)فتوى و �س ق رقم/م و/2004/753/11/22م بتاريخ 2004/6/9م (

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

فتاوى المادة رقم )83(

بني  اجلمع  جواز  �ساأن  فى   ...... بتاريخ   ......... رقم  الكتاب  اإىل  فباالإ�سارة 
الدية التي يق�سى بها جراء تعر�ض املوظف للوفاة اأو العجز الكلى فى حادث 
�سري والتعوي�ض املقرر فى املادة " 83 " من القانون اخلا�ض بنظام املوظفني 
بديوان البالط ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97 / 97 ، وما اإذا 
كان يحق للعمال االأجانب الذين يعملون لدى البلدية بعقود موؤقتة مل تتطرق 
تعر�سهم  حالة  فى  اإليها  " امل�سار   83 " املادة  فى  عليه  املن�سو�ض  للتعوي�ض 
حلادث ت�سبب فيه الغري مما اأدى اإىل وفاتهم اأو عجزهم الدائم فى اجلمع بني 
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التعوي�ض املن�سو�ض عليه فى ذات املادة والدية التي يحكم بها القا�سي .

للموظف  بالتعوي�ض  اأو  توفى  الذى  املوظف  لورثة  بالدية  احلكم  باأن  نفيد 
الذى اأ�سيب بعجز كلى فى حادث �سري يجد �سنده فيما ي�ستظهره احلكم من 
توؤدى  اأن  ذلك  وي�ستوي فى   ، العجز  اأو  الوفاة  م�سوؤولية مرتكب احلادث عن 
تاأمني  قانون  يوجب  الذى  التاأمني  لعقد  اإعماال  التاأمني  �سركة  من  الدية 
املركبات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 34 / 94 اإبرامه اأو اأن يوؤديها املت�سبب 
ورثة  اإىل  اأخرى  مالية  تعوي�سات  اأية  اأداء  اأما   ، عنه  امل�سوؤول  اأو  احلادث  فى 
املوظف املتوفى اأو املوظف امل�ساب بعجز كلى ا�ستنادا اإىل اأن ذلك احلادث وقع 
اأثناء العمل اأو ب�سببه ، ومن ثم تعد االإ�سابة اأو الوفاة اإ�سابة عمل ، فاإن ذلك 
يجد �سنده فى القانون املقرر لذلك ، وهو فى احلالة املعرو�سة القانون اخلا�ض 
بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97 
/ 97 " م 83 " التي تق�سى باأن ي�ستحق املوظف اإذا اأ�سيب اأثناء العمل اأو ب�سببه 
العالج على نفقة الديوان وفقا ملا تقرره اللجنة الطبية ، كما ي�ستحق تعوي�سا 
ماليا عن اإ�سابات العمل مبوجب تو�سية اللجنة ذاتها مبا يعادل  راتب اثني 
الكلى  العجز  اأو  الوفاة  فى  عماين  ريال  اآالف  خم�سة  اأدنى  وبحد  �سهرا  ع�سر 

امل�ستدمي .

لورثة  بالدية  احلكم  حالة  فى  االلتزام  م�سدر  اأن  �سبق  مما  الثابت  كان  وملا 
حادث  جراء  من  كلى  بعجز  امل�ساب  للموظف  بالتعوي�ض  اأو  املتوفى  املوظف 
االلتزام  اأن م�سدر  ، فى حني  املت�سبب عما وقع من �سرر  �سري هو م�سوؤولية 
 ، اإليه  امل�سار  القانون  هو  عمل  اإ�سابة  املوظف  بهذا  حلق  ما  اعتبار  حالة  فى 
ومن ثم فاإن اأداء اأي من هذين االلتزامني ال يغنى عن االآخر ، ويكون لورثة 
املوظف املتوفى وللموظف امل�ساب اجلمع بينهما ، وهذا يقت�سى بال�سرورة اأن 



- 161 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

يكون املوظف املتوفى اأو امل�ساب بعجز كلى فى احلالة املعرو�سة من املخاطبني 
باأحكام القانون اخلا�ض بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين امل�سار اإليه 
حده  على  حالة  كل  ومالب�سات  ظروف  على  الوقوف  يتعني  ذلك  ولتحديد   ،

واالأوراق وامل�ستندات املتعلقة بها .

اأو  الدية  بني  اجلمع  فى  حالتهم  املعرو�سة  اأحقية  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
ي�ستحق لهم من تعوي�سات مالية  اأن  بها وما ع�ساه  املحكوم لهم  التعوي�سات 
البالط  املوظفني بديوان  القانون اخلا�ض بنظام  " من   83 " تطبيقا للمادة 

ال�سلطاين امل�سار اإليه ، وذلك على التف�سيل ال�سابق .

و يف ذات املعنى

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

 94  /  34 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املركبات  تاأمني  قانون  باأن  ونفيد 
لتغطية  عليها  التاأمني  املركبات  مالكي  على  منه   ) اأ   /  2  ( املادة  فى  يوجب 
م�سوؤوليتهم عن كل ما يقع للغري ـ مبن يكون منهم من ركاب املركبة املوؤمنة ـ 
من جراء حوادث هذه املركبات من وفاة اأو اإ�سابة بدنية اأو م�ساريف عالج ، وما 
يلحق مبمتلكاتهم من اأ�سرار مادية ، بحيث يكون للم�سابني اأو ورثة املتوفى 
فى احلادث ، باعتبارهم امل�ستفيدين من وثيقة اأو عقد التاأمني االإجباري الذى 
يربم بني مالك املركبة و�سركة التاأمني نفاذا للمادة املذكورة ، الرجوع مبا�سرة 
اأ�سل  يقع  التي  العالج  م�ساريف  اأو  التعوي�سات  على  للح�سول  ال�سركة  على 
بالغري من  املركبة  امل�سوؤول عما تلحقه  اأنه  اإذ  املركبة  االلتزام بها على مالك 
اأ�سرار ، فاإن ت�سادف وكان امل�ساب اأو ورثة املتوفى فى حادث ال�سري ي�ستحقون 
اأبرمت  قد  تكون  اختياري  تاأمني  عقود  اأو  وثائق  مبقت�سى  اأخرى  مبالغ  اأية 
وتغطى االإ�سابة البدنية اأو الوفاة من احلوادث فاإن للم�ساب اأو ورثة املتوفى 
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اجلمع بينها وبني التعوي�ض اأو م�ساريف العالج امل�ستحقة من وثيقة اأو عقد 
تاأمني  قانون  ( من  ب   /  12  ( املادة  به  تق�سى  ملا  اإعماال   ، االإجباري  التاأمني 

املركبات ، بالنظر اإىل اختالف م�سدر كل منها عن االآخر .

البالط  املوظفني بديوان  القانون اخلا�ض بنظام  " من   83 " املادة  وملا كانت 
ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97 / 97 تق�سى باأن ي�ستحق املوظف 
تقرره  ملا  وفقا   ، الديوان  نفقة  على  العالج  ب�سببه  اأو  العمل  اأثناء  اأ�سيب  اإذا 
اللجنة الطبية ، كما ي�ستحق تعوي�سا ماليا عن اإ�سابات العمل مبوجب تو�سية 
اآالف ريال  اأدنى خم�سة  اللجنة ذاتها مبا يعادل راتب اثني ع�سر �سهرا وبحد 
عماين فى حالة الوفاة وكانت االأحكام اخلا�سة بحقوق املوظف التي تن�ساأ عن 
اإ�سابة العمل ال تدخل بحقوقه االأخرى التي تن�ساأ له مبقت�سى قواعد واأحكام 
قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي الديوان اأو اأي قانون اأو نظام 
اختالف  باعتبار  اإليه،  امل�سار  القانون  " من   90 " للمادة  اإعماال  وذلك   ، اآخر 

م�سدر احلق فى احلالتني .

وملا كان الثابت على ما �سبق اأن م�سدر احلق فى التعوي�سات التي اأدتها �سركة 
التاأمني للم�سابني اأو ورثة املتوفني فى احلالة املعرو�سة هو م�سوؤولية الديوان 
اأن م�سدر احلق  ، هذا فى حني  اأ�سرار  له من  اململوكة  ال�سيارة  اأحدثته  عما 
فى تقا�سى اأية تعوي�سات مالية اأخرى جراء اعتبار االإ�سابات اأو الوفاة التي 
اإ�سابة عمل ، هو القانون اخلا�ض بنظام  اإليه  جنمت عن حادث ال�سري امل�سار 
فاإنه  ثم  ومن   ، "  83 " م  الذكر  �سالف  ال�سلطاين  البالط  بديوان  املوظفني 
يحق للمعرو�سة حالتهم اجلمع بني التعوي�سات التي ح�سلوا عليها من �سركة 
التاأمني وما قد ي�ستحق لهم من تعوي�سات مالية اأخرى تطبيقا للمادة " 83 

. البيان  " �سالفة 
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اأحقية املعرو�سة حالتهم فى اجلمع بني التعوي�سات  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
التي �سرفت لهم من �سركة التاأمني وما ع�ساه اأن ي�ستحق لهم من تعوي�سات 
بديوان  املوظفني  بنظام  اخلا�ض  القانون  من   "  83  " للمادة  تطبيقا  مالية 

البالط ال�سلطاين امل�سار اإليه .

) فتوى رقم و �س ق / م و / 22 / 5 / 1592 / 2000 فى 25 / 11 / 2000 ( 

 ) فتوى رقم و �س ق / م و / 22 / 1 / 1593 / 2000 فى 25 / 11 / 2000 ( 

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

فتاوى المادة رقم )102(

الفتوى االأوىل :

ونفيد باأن املادة ) 102 ( من القانون اخلا�ض بنظام املوظفني بديوان البالط 
ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97 / 97 تن�ض على اأن :"كل موظف 
ي�سجن تنفيذا حلكم ق�سائي فى جرمية غري خملة بال�سرف اأو االأمانة يعترب 

  " موقوفا عن عمله مدة �سجنه ويحرم من راتبه االإجمايل عن هذه املدة 

 وبينت املادة ) 129 ( من ذات القانون االأ�سباب التي تنتهي بها خدمة املوظف 
، ومن بينها ما ورد بالبند ) ط ( الذى ين�ض على " احلكم نهائيا بعقوبة فى 
عليه  احلكم  كان  اإذا  ذلك  ومع   ، االأمانة  اأو  بال�سرف  خملة  جرمية  اأو  جناية 
الأول مرة يجوز للوزير املوافقة على اإبقائه اإذا راأى من ظروف الواقعة واأ�سباب 

احلكم اأن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�سيات الوظيفة وطبيعتها " .

على  احلكم  حالة  هما  حالتني  بني  ميز  امل�سرع  اأن  ال�سابقني  الن�سني  ومفاد 
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املوظف بال�سجن فى جرمية غري خملة بال�سرف اأو االأمانة ، والثانية احلكم 
احلالة  على  ويرتتب   ، االأمانة  اأو  بال�سرف  خملة  جرمية  اأو  جناية  فى  عليه 
راتبه  من  ويحرم  �سجنه  مدة  عمله  عن  موقوفا  املوظف  يعترب  اأن  االأوىل 
االإجمايل عن هذه املدة ، اأما فى احلالة الثانية فاإنه يجوز للوزير املوافقة على 
اإبقاء املوظف املحكوم عليه فى جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة متى راأى اأن 
ظروف الواقعة واأ�سباب احلكم ال تتعار�ض مع مقت�سيات الوظيفة وطبيعتها 

وب�سرط اأن يكون احلكم على املوظف الأول مرة .

وقد ا�ستقر اإفتاء ال�سوؤون القانونية على اأن اجلرائم املخلة بال�سرف اأو االأمانة 
مل حتدد فى اأي قانون حتديدا جامعا مانعا لتعذر و�سع معيار ثابت فى هذا 
اإىل �سعف  التي ترجع  باأنها تلك  اأنه ميكن تعريف هذه اجلرائم  اإال   ، ال�ساأن 
فى اخللق وانحراف فى الطبع مع االأخذ فى االعتبار طبيعة الوظيفة ونوع 
اجلرمية والظروف التي 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 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 بعيدا عن الطريق امل�ستقيم الذى يجب اأن ي�سلكه ال�سخ�ض 

ال�سوي .

عليها  الن�ض  يتعذر  النحو  هذا  على  االأمانة  اأو  بال�سرف  املخلة  واجلرائم 
حتديدا وح�سرا فى اأي ت�سريع ، وما ورد باملادة )33( من قانون اجلزاء العماين 
يكون  ال  �سابقا  املوظفني  �سوؤون  ديوان  من  ال�سادر   )86/  37( رقم  والتعميم 
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 توفرت 
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جلهة  ما  االأحوال  جميع  فى  ذلك  ومرد   ، بيانها  ال�سابق  االعتبارات  ب�ساأنها 
االإدارة من �سلطة تقديرية فى هذا املجال اآخذا فى االعتبار ظروف ومالب�سات 

الواقعة فى كل حالة على حدة.

وحيث اإن الثابت من االأوراق اأن املعرو�سة حالته �سدر �سده حكم نهائي بال�سجن 
من  ال�سلطنة  اإىل  بالدخول  اأجانب  اآخرين  م�ساعدة  جرمية  فى  �سنتني  ملدة 
غري املنافذ املحددة قانونا ، وقد خلت االأوراق مما يفيد اأن ظروف ومالب�سات 
الواقعة التي حوكم عنها املذكور ترجح اأنها من الوقائع التي 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 خلت من و�سف الواقعة 
وظروفها واأ�سبابها ، وهو ما يتفق مع ما ورد بكتابكم رقم : ب م / م ر ب / 3 / 
4 / 145 / 2003 املوؤرخ �سفر 1424هـ املوافق 13 اأبريل 2003م باأن هذه اجلنحة 
الذى يتعني تطبيقه فى  الن�ض  فاإن  ، ومن ثم  بال�سرف واالأمانة  غري خملة 
احلالة هذه هو ن�ض املادة ) 102 ( من القانون اخلا�ض بنظام املوظفني بديوان 
�سجنه  مدة  طوال  عمله  عن  موقوفا  املوظف  يعد  بحيث  ال�سلطاين  البالط 
ويحرم من راتبه االإجمايل طيلة هذه املدة ، ويتم عودته اإىل عمله عقب انتهاء 

مدة العقوبة .

املوظف....  حالة  على  التطبيق  الواجب  الن�ض  اأن  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
البالط  بديوان  املوظفني  بنظام  اخلا�ض  القانون  من   )102( املادة  ن�ض  هو 

ال�سلطاين وفقا ملا تقدم بيانه .

فتوى و �س ق رقم/م و / 22 / 5 / 803 / 2003م بتاريخ 7 /6 / 2003م  

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

البالط  بديوان  املوظفني  بنظام  اخلا�ض  القانون  من   )  102  ( املادة   .....
ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97 / 97 تن�ض على اأن " كل موظف 
ي�سجن تنفيذا حلكم ق�سائي فى جرمية غري خملة بال�سرف اأو االأمانة يعترب 
 ، " املدة  االإجمايل عن هذه  راتبه  ويحرم من  �سجنه  موقوفا عن عمله مدة 
وبينت املادة ) 129 ( من ذات القانون االأ�سباب التي تنتهي بها خدمة املوظف 
، ومن بينها ما ورد بالبند ) ط ( الذى ين�ض على " احلكم نهائيا بعقوبة فى 
عليه  احلكم  كان  اإذا  ذلك  ومع   ، االأمانة  اأو  بال�سرف  خملة  جرمية  اأو  جناية 
الأول مرة يجوز للوزير املوافقة على اإبقائه اإذا راأى من ظروف الواقعة واأ�سباب 

احلكم اأن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�سيات الوظيفة وطبيعتها " .

على  احلكم  حالة  هما  حالتني  بني  ميز  امل�سرع  اأن  ال�سابقني  الن�سني  ومفاد 
املوظف بال�سجن فى جرمية غري خملة بال�سرف اأو االأمانة ، والثانية احلكم 
احلالة  على  ويرتتب   ، االأمانة  اأو  بال�سرف  خملة  جرمية  اأو  جناية  فى  عليه 
راتبه  من  ويحرم  �سجنه  مدة  عمله  عن  موقوفا  املوظف  يعترب  اأن  االأوىل 
االإجمايل عن هذه املدة ، اأما فى احلالة الثانية فاإنه يجوز للوزير املوافقة على 
اإبقاء املوظف املحكوم عليه فى جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة متى راأى اأن 
ظروف الواقعة واأ�سباب احلكم ال تتعار�ض مع مقت�سيات الوظيفة وطبيعتها 

وب�سرط اأن يكون احلكم على املوظف الأول مرة .

وقد ا�ستقر اإفتاء ال�سوؤون القانونية على اأن اجلرائم املخلة بال�سرف اأو االأمانة 
مل حتدد فى اأي قانون حتديدا جامعا مانعا لتعذر و�سع معيار ثابت فى هذا 
اإىل �سعف  التي ترجع  باأنها تلك  اأنه ميكن تعريف هذه اجلرائم  اإال   ، ال�ساأن 
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فى اخللق وانحراف فى الطبع مع االأخذ فى االعتبار طبيعة الوظيفة ونوع 
اجلرمية والظروف التي 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 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 بعيدا عن الطريق امل�ستقيم الذى يجب اأن ي�سلكه ال�سخ�ض 

ال�سوي .

عليها  الن�ض  يتعذر  النحو  هذا  على  االأمانة  اأو  بال�سرف  املخلة  واجلرائم 
حتديدا وح�سرا فى اأي ت�سريع ، وما ورد باملادة )33( من قانون اجلزاء العماين 
يكون  ال  �سابقا  املوظفني  �سوؤون  ديوان  من  ال�سادر   )86/  37( رقم  والتعميم 
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 توفرت 
جلهة  ما  االأحوال  جميع  فى  ذلك  ومرد   ، بيانها  ال�سابق  االعتبارات  ب�ساأنها 
االإدارة من �سلطة تقديرية فى هذا املجال اأخذا فى االعتبار ظروف ومالب�سات 

الواقعة فى كل حالة على حدة.

وحيث اأن الثابت من االأوراق اأن املعرو�سة حالته �سدر �سده حكم نهائي بال�سجن 
من  ال�سلطنة  اإىل  بالدخول  اأجانب  اآخرين  م�ساعدة  جرمية  فى  �سنتني  ملدة 
غري املنافذ املحددة قانونا ، وقد خلت االأوراق مما يفيد اأن ظروف ومالب�سات 
الواقعة التي حوكم عنها املذكور ترجح اأنها من الوقائع التي 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 خلت من و�سف الواقعة 
وظروفها واأ�سبابها ، وهو ما يتفق مع ما ورد بكتابكم رقم : ب م / م ر ب / 3 / 



- 168 -

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

4 / 145 / 2003 املوؤرخ �سفر 1424هـ املوافق 13 اأبريل 2003م باأن هذه اجلنحة 
الذى يتعني تطبيقه فى  الن�ض  فاإن  ، ومن ثم  بال�سرف واالأمانة  غري خملة 
احلالة هذه هو ن�ض املادة ) 102 ( من القانون اخلا�ض بنظام املوظفني بديوان 
�سجنه  مدة  طوال  عمله  عن  موقوفا  املوظف  يعد  بحيث  ال�سلطاين  البالط 
ويحرم من راتبه االإجمايل طيلة هذه املدة ، ويتم عودته اإىل عمله عقب انتهاء 

مدة العقوبة .

املوظف....  حالة  على  التطبيق  الواجب  الن�ض  اأن  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
البالط  بديوان  املوظفني  بنظام  اخلا�ض  القانون  من   )102( املادة  ن�ض  هو 

ال�سلطاين وفقا ملا تقدم بيانه .

) فتوى و �س ق رقم/  م و / 22 / 5 / 308 / 3002م بتاريخ 7 /6 / 3002م  (

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

الفتوى الثالثة :

.......تن�ض املادة االأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/33 ب�سريان بع�ض 
القوانني على الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية على اأن :"ت�سري على الهيئة 
لديوان  املايل  بالنظام  اخلا�ض  القانون  اأحكام  احلرفية  لل�سناعات  العامة 
ديوان  بعد اخلدمة ملوظفي  ال�سلطاين وقانون معا�سات ومكافاآت ما  البالط 
بديوان  املوظفني  بنظام  اخلا�ض  والقانون  العمانيني  ال�سلطاين  البالط 

البالط ال�سلطاين".

البالط  بديوان  املوظفني  بنظام  اخلا�ض  القانون  من   )102( املادة  وتن�ض 
موظف  كل   " اأن:  97/97على  رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سلطاين 
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ي�سجن تنفيذاً حلكم ق�سائي يف جرمية غري خملة بال�سرف اأو االأمانة يعترب 
موقوفاً عن عمله مدة �سجنه ويحرم من راتبه االإجمايل عن هذه املدة ".

وتن�ض املادة )129( من ذات القانون على اأن :"تنتهي خدمة املوظف العماين 
باأحد االأ�سباب االآتية:..........................................................

ط- احلكم نهائياً بعقوبة يف جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة،  ومع 
اإذا راأى  اإذا كان احلكم عليه الأول مرة يجوز للوزير املوافقة على اإبقائه  ذلك 
من ظروف الواقعة واأ�سباب احلكم اأن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�سيات الوظيفة 

وطبيعتها ".

ومفاد ما تقدم اأن امل�سرع و�سع اأ�ساًل عاماً مبوجب حكم املادة )129/ط( من 
القانون اخلا�ض بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم 
املحكوم عليه يف جناية  املوظف  بانتهاء خدمة  ال�سلطاين رقم 97/97 يق�سي 
امل�سرع  اأجاز  االأ�سل  هذا  من  وا�ستثناء  االأمانة،  اأو  بال�سرف  خملة  جرمية  اأو 
اإذا  كان احلكم عليه الأول مرة  اإبقاء املوظف يف اخلدمة  للوزير املوافقة على 
يتعار�ض مع مقت�سيات  ذلك ال  اأن  واأ�سباب احلكم  الواقعة  وراأى من ظروف 
اأوجب امل�سرع وقف املوظف الذي ي�سجن تنفيذاً  الوظيفة وطبيعتها، يف حني 
حلكم ق�سائي نهائي يف جرمية غري خملة بال�سرف اأو االأمانة عن عمله بقوة 

القانون مع حرمانه من راتبه االإجمايل طيلة مدة وقفه. 

وحيث اإن امل�ستقر عليه يف تف�سري الن�سو�ض اأن االأحكام تدور مع علتها وجوداً 
االأحكام  وا�ستنباط  الن�سو�ض  تف�سري  املرعية يف  االأ�سول  اأن من  كما  وعدماً، 
هو النزول اأواًل على عبارة الن�ض متى كانت �سريحة وقاطعة، ثم اإ�سارة الن�ض 
اأي ما يق�سي به الن�ض بحكم اللزوم، ثم ما يدل عليه الن�ض بروحه ومعقوله 
مبفهوم املوافقة وذلك باإعطاء حكم املنطوق يف عبارة الن�ض؛ للم�سكوت عنه 
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لتوافر علة احلكم يف االأخري من باب اأوىل.

وحيث اإن امل�سرع ولئن كان قد ق�سر الوقف عن العمل بقوة القانون يف حالة 
بال�سرف  امل�سجون يف جرمية غري خملة  ال�سجن تنفيذاً حلكم ق�سائي؛ على 
اأو االأمانة دون امل�سجون يف جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة، اإال اأن 
قانون  من  )129/ط(  املادة  يف  و�سعه  الذي  االأ�سل  مع  ات�ساقاً  منه  كان  ذلك 
نظام موظفي ديوان البالط ال�سلطاين والذي يق�سي بانتهاء خدمة املوظف 
املحكوم عليه يف جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة، وذلك ما مل تقرر 
ال�سلطة املخت�سة االإبقاء على املوظف يف اخلدمة مبوجب الرخ�سة املخولة لها 
يف �سوء توافر �سروط ا�ستعمالها؛ ففي تلك احلالة يعترب هذا املوظف موقوفاً 
عن العمل بقوة القانون وفقاً حلكم املادة )102( من ذات القانون لتوافر علة 
الوقف فيه ب�سكل اأكرث و�سوحاً من حالة امل�سجون تنفيذاً حلكم يف جرمية غري 

خملة بال�سرف اأو االأمانة.

وبناء على ما تقدم وملا كان املعرو�سة حالته قد حكم ب�سجنه مدة ثالث �سنوات 
يف جناية اختال�ض وتزوير بالتوقيع يف اأوراق ر�سمية- وهي من اجلرائم املخلة 
بال�سرف واالأمانة - مبوجب حكم �سادر من حمكمة اجلنايات، ومن ثم يعد 
اخلا�ض  القانون  من  )129/ط(  املادة  بحكم  املخاطبني  من  االأ�سل  بح�سب 
تاريخ  من  منتهية  خدمته  تعد  اأي  ال�سلطاين  البالط  ديوان  موظفي  بنظام 
االإبقاء  ا�ستثناء  املخت�سة قد قررت  ال�سلطة  باإدانته ما مل تكن  �سدور احلكم 
عليه يف اخلدمة لتوافر مناط اإعمال تلك الرخ�سة، اإال اأنه ملا كان امل�ستخل�ض 
تاريخ  اال�ستثناء حتى  هذا  معاملته مبوجب  املذكور متت  اأن  هو  االأوراق  من 
اإىل  باإدانته واإحالة الق�سية  باإلغاء احلكم ال�سادر  �سدور حكم املحكمة العليا 
الوظيفية بجهة  فاإن عالقته  اأمامها، ومن ثم  اأخرى الإعادة حماكمته  دائرة 
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عمله ما فتئت قائمة طوال مدة �سجنه وحتى �سدور حكم املحكمة العليا املنوه 
به، لذلك لزم القول باعتباره من املخاطبني بحكم املادة )102( من ذات القانون 
ومن ثم ب�سط هذا احلكم عليه واعتباره موقوفاً عن العمل بقوة القانون طوال 

مدة �سجنه وحرمانه من راتبه االجمايل طوال هذه املدة.

والقول بغري ذلك من �ساأنه االآتي:
له  الراتب  و�سرف  عمله  اإىل  املذكور  عودة  مفادها  نتيجة  اإىل  الو�سول   اأ   - 
عن مدة �سجنه رغم كونه مل يوؤد عماًل خاللها، باملخالفة لقاعدة االأجر 
القانون  ذات  املادة )33( من  ن�ض  اإليها عبارة  اأ�سارت  التي  العمل  مقابل 
حيث ربطت ا�ستحقاق الراتب و�سرفه با�ستالم العمل اأي النهو�ض فعاًل 

بواجبات الوظيفة.
تنفيذاً  امل�سجون  املوظف  من  اأف�سل  قانوين  مركز  يف  املذكور  �سريورة   ب - 
تاأباه  اأمر  االأمانة وهو  اأو  بال�سرف  حلكم ق�سائي يف جرمية غري خملة 

قواعد العدالة والذوق القانوين ال�سليم.
التقرير مب�سوؤولية الدولة عن اأعمال ال�سلطة الق�سائية دون ن�ض �سريح   ج  - 
يرى  قد  حيث  اخل�سو�ض،  هذا  يف  عليه  للم�ستقر  باملخالفة  القانون  يف 
املعرو�سة  للقول بعدم �سحة وقف  العليا �سنداً  البع�ض يف حكم املحكمة 
حكم  الإلغاء  وقفه  مدة  طوال  الراتب  من  وحرمانه  العمل  عن  حالته 
املذكور، حال كونه موقوفاً عن عمله تنفيذاً  حمكمة اال�ستئناف ب�سجن 

حلكم ق�سائي نهائي حائز لقوة االأمر املق�سي طوال مدة وقفه.

باإلغاء حكم حمكمة اجلنايات  العليا  اآثار �سدور حكم املحكمة  اإنه من  وحيث 
العودة ال�ستالم عمله  للمعرو�سة حالته احلق يف  يكون  اأن  ال�سادر مبعاقبته 
بح�سبان عالقته الوظيفية بجهة عمله ما زالت قائمة ف�ساًل عن اأنه مل يعد 
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بحكم  يعد خماطباً  ثم مل  ومن  تاريخ �سدور هذا احلكم  عليه من  حمكوما 
املادة )102( امل�سار اإليها من هذا التاريخ، كما مل يثبت من االأوراق اأنه حمبو�ض 
املادة  بحكم  املخاطبني  غري  من  يكون  ثم  ومن  الق�سية  ذمة  على  احتياطياً 
)101( من القانون امل�سار اإليه، وبناء على ذلك فاإنه ال �سند قانوين ال�ستمرار 
عن  بوقفه  املخت�سة  ال�سلطة  من  قرار  ي�سدر  مل  ما  عمله  عن  املذكور  وقف 
العمل يف اإطار حكم املادة )100(من ذات القانون �سريطة توافر مناط اإعمال 

هذا احلكم.

لذلك انتهى الراأي اإىل اعتبار املعرو�سة حالته موقوفاً عن العمل بقوة القانون 
املدة، وبحقه يف  راتبه االجمايل طوال تلك  طوال مدة �سجنه، وحرمانه من 
حمكمة  حكم  باإلغاء  العليا  املحكمة  حكم  ل�سدور  كاأثر  عمله  ال�ستالم  العودة 

اجلنايات، على النحو الوارد باالأ�سباب.

)فتوى رقم : و �س ق /م و/45 / 1 / 1102/8512م بتاريخ 12 / 21 / 
1102م (

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

فتاوى المادة رقم )129(

الفتوى االأوىل :

ونفيد باأن املادة ) 102 ( من القانون اخلا�ض بنظام املوظفني بديوان البالط 
ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97 / 97 تن�ض على اأن :"كل موظف 
ي�سجن تنفيذا حلكم ق�سائي فى جرمية غري خملة بال�سرف اأو االأمانة يعترب 
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  " موقوفا عن عمله مدة �سجنه ويحرم من راتبه االإجمايل عن هذه املدة 

 وبينت املادة ) 129 ( من ذات القانون االأ�سباب التي تنتهي بها خدمة املوظف 
، ومن بينها ما ورد بالبند ) ط ( الذى ين�ض على " احلكم نهائيا بعقوبة فى 
عليه  احلكم  كان  اإذا  ذلك  ومع   ، االأمانة  اأو  بال�سرف  خملة  جرمية  اأو  جناية 
الأول مرة يجوز للوزير املوافقة على اإبقائه اإذا راأى من ظروف الواقعة واأ�سباب 

احلكم اأن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�سيات الوظيفة وطبيعتها " .

على  احلكم  حالة  هما  حالتني  بني  ميز  امل�سرع  اأن  ال�سابقني  الن�سني  ومفاد 
املوظف بال�سجن فى جرمية غري خملة بال�سرف اأو االأمانة ، والثانية احلكم 
احلالة  على  ويرتتب   ، االأمانة  اأو  بال�سرف  خملة  جرمية  اأو  جناية  فى  عليه 
راتبه  من  ويحرم  �سجنه  مدة  عمله  عن  موقوفا  املوظف  يعترب  اأن  االأوىل 
االإجمايل عن هذه املدة ، اأما فى احلالة الثانية فاإنه يجوز للوزير املوافقة على 
اإبقاء املوظف املحكوم عليه فى جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة متى راأى اأن 
ظروف الواقعة واأ�سباب احلكم ال تتعار�ض مع مقت�سيات الوظيفة وطبيعتها 

وب�سرط اأن يكون احلكم على املوظف الأول مرة .

وقد ا�ستقر اإفتاء ال�سوؤون القانونية على اأن اجلرائم املخلة بال�سرف اأو االأمانة 
مل حتدد فى اأي قانون حتديدا جامعا مانعا لتعذر و�سع معيار ثابت فى هذا 
اإىل �سعف  التي ترجع  باأنها تلك  اأنه ميكن تعريف هذه اجلرائم  اإال   ، ال�ساأن 
فى اخللق وانحراف فى الطبع مع االأخذ فى االعتبار طبيعة الوظيفة ونوع 
اجلرمية والظروف التي 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 التي تنبئ عن �سوء �سلوك وا�سح وتنم عن 
�سعف فى اخللق اأملى على مرتكب الفعل هذا االأ�سلوب املنحرف بغية احل�سول 
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على ماآربه اخلا�سة بعيدا عن الطريق امل�ستقيم الذى يجب اأن ي�سلكه ال�سخ�ض 
ال�سوي .

عليها  الن�ض  يتعذر  النحو  هذا  على  االأمانة  اأو  بال�سرف  املخلة  واجلرائم 
حتديدا وح�سرا فى اأي ت�سريع ، وما ورد باملادة )33( من قانون اجلزاء العماين 
يكون  ال  �سابقا  املوظفني  �سوؤون  ديوان  من  ال�سادر   )86/  37( رقم  والتعميم 
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 توفرت 
جلهة  ما  االأحوال  جميع  فى  ذلك  ومرد   ، بيانها  ال�سابق  االعتبارات  ب�ساأنها 
االإدارة من �سلطة تقديرية فى هذا املجال اآخذا فى االعتبار ظروف ومالب�سات 

الواقعة فى كل حالة على حدة.

وحيث اإن الثابت من االأوراق اأن املعرو�سة حالته �سدر �سده حكم نهائي بال�سجن 
من  ال�سلطنة  اإىل  بالدخول  اأجانب  اآخرين  م�ساعدة  جرمية  فى  �سنتني  ملدة 
غري املنافذ املحددة قانونا ، وقد خلت االأوراق مما يفيد اأن ظروف ومالب�سات 
الواقعة التي حوكم عنها املذكور ترجح اأنها من الوقائع التي 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 خلت من و�سف الواقعة 
وظروفها واأ�سبابها ، وهو ما يتفق مع ما ورد بكتابكم رقم : ب م / م ر ب / 3 / 
4 / 145 / 2003 املوؤرخ �سفر 1424هـ املوافق 13 اأبريل 2003م باأن هذه اجلنحة 
الذى يتعني تطبيقه فى  الن�ض  فاإن  ، ومن ثم  بال�سرف واالأمانة  غري خملة 
احلالة هذه هو ن�ض املادة ) 102 ( من القانون اخلا�ض بنظام املوظفني بديوان 
�سجنه  مدة  طوال  عمله  عن  موقوفا  املوظف  يعد  بحيث  ال�سلطاين  البالط 
ويحرم من راتبه االإجمايل طيلة هذه املدة ، ويتم عودته اإىل عمله عقب انتهاء 
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مدة العقوبة .

املوظف....  حالة  على  التطبيق  الواجب  الن�ض  اأن  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
البالط  بديوان  املوظفني  بنظام  اخلا�ض  القانون  من   )102( املادة  ن�ض  هو 

ال�سلطاين وفقا ملا تقدم بيانه .

فتوى و �س ق رقم/م و / 22 / 5 / 803 / 2003م بتاريخ 7 /6 / 2003م  

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

الفتوى الثانية :

البالط  بديوان  املوظفني  بنظام  اخلا�ض  القانون  من   )  102  ( املادة   .....
ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97 / 97 تن�ض على اأن " كل موظف 
ي�سجن تنفيذا حلكم ق�سائي فى جرمية غري خملة بال�سرف اأو االأمانة يعترب 
 ، " املدة  االإجمايل عن هذه  راتبه  ويحرم من  �سجنه  موقوفا عن عمله مدة 
وبينت املادة ) 129 ( من ذات القانون االأ�سباب التي تنتهي بها خدمة املوظف 
، ومن بينها ما ورد بالبند ) ط ( الذى ين�ض على " احلكم نهائيا بعقوبة فى 
عليه  احلكم  كان  اإذا  ذلك  ومع   ، االأمانة  اأو  بال�سرف  خملة  جرمية  اأو  جناية 
الأول مرة يجوز للوزير املوافقة على اإبقائه اإذا راأى من ظروف الواقعة واأ�سباب 

احلكم اأن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�سيات الوظيفة وطبيعتها " .

على  احلكم  حالة  هما  حالتني  بني  ميز  امل�سرع  اأن  ال�سابقني  الن�سني  ومفاد 
املوظف بال�سجن فى جرمية غري خملة بال�سرف اأو االأمانة ، والثانية احلكم 
احلالة  على  ويرتتب   ، االأمانة  اأو  بال�سرف  خملة  جرمية  اأو  جناية  فى  عليه 
راتبه  من  ويحرم  �سجنه  مدة  عمله  عن  موقوفا  املوظف  يعترب  اأن  االأوىل 
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االإجمايل عن هذه املدة ، اأما فى احلالة الثانية فاإنه يجوز للوزير املوافقة على 
اإبقاء املوظف املحكوم عليه فى جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة متى راأى اأن 
ظروف الواقعة واأ�سباب احلكم ال تتعار�ض مع مقت�سيات الوظيفة وطبيعتها 

وب�سرط اأن يكون احلكم على املوظف الأول مرة .

وقد ا�ستقر اإفتاء ال�سوؤون القانونية على اأن اجلرائم املخلة بال�سرف اأو االأمانة 
مل حتدد فى اأي قانون حتديدا جامعا مانعا لتعذر و�سع معيار ثابت فى هذا 
اإىل �سعف  التي ترجع  باأنها تلك  اأنه ميكن تعريف هذه اجلرائم  اإال   ، ال�ساأن 
فى اخللق وانحراف فى الطبع مع االأخذ فى االعتبار طبيعة الوظيفة ونوع 
اجلرمية والظروف التي 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 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 بعيدا عن الطريق امل�ستقيم الذى يجب اأن ي�سلكه ال�سخ�ض 

ال�سوي .

عليها  الن�ض  يتعذر  النحو  هذا  على  االأمانة  اأو  بال�سرف  املخلة  واجلرائم 
حتديدا وح�سرا فى اأي ت�سريع ، وما ورد باملادة )33( من قانون اجلزاء العماين 
يكون  ال  �سابقا  املوظفني  �سوؤون  ديوان  من  ال�سادر   )86/  37( رقم  والتعميم 
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 توفرت 
جلهة  ما  االأحوال  جميع  فى  ذلك  ومرد   ، بيانها  ال�سابق  االعتبارات  ب�ساأنها 
االإدارة من �سلطة تقديرية فى هذا املجال اأخذا فى االعتبار ظروف ومالب�سات 

الواقعة فى كل حالة على حدة.
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وحيث اأن الثابت من االأوراق اأن املعرو�سة حالته �سدر �سده حكم نهائي بال�سجن 
من  ال�سلطنة  اإىل  بالدخول  اأجانب  اآخرين  م�ساعدة  جرمية  فى  �سنتني  ملدة 
غري املنافذ املحددة قانونا ، وقد خلت االأوراق مما يفيد اأن ظروف ومالب�سات 
الواقعة التي حوكم عنها املذكور ترجح اأنها من الوقائع التي 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 خلت من و�سف الواقعة 
وظروفها واأ�سبابها ، وهو ما يتفق مع ما ورد بكتابكم رقم : ب م / م ر ب / 3 / 
4 / 145 / 2003 املوؤرخ �سفر 1424هـ املوافق 13 اأبريل 2003م باأن هذه اجلنحة 
الذى يتعني تطبيقه فى  الن�ض  فاإن  ، ومن ثم  بال�سرف واالأمانة  غري خملة 
احلالة هذه هو ن�ض املادة ) 102 ( من القانون اخلا�ض بنظام املوظفني بديوان 
�سجنه  مدة  طوال  عمله  عن  موقوفا  املوظف  يعد  بحيث  ال�سلطاين  البالط 
ويحرم من راتبه االإجمايل طيلة هذه املدة ، ويتم عودته اإىل عمله عقب انتهاء 

مدة العقوبة .

املوظف....  حالة  على  التطبيق  الواجب  الن�ض  اأن  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
البالط  بديوان  املوظفني  بنظام  اخلا�ض  القانون  من   )102( املادة  ن�ض  هو 

ال�سلطاين وفقا ملا تقدم بيانه .

) فتوى و �س ق رقم/  م و / 22 / 5 / 308 / 3002م بتاريخ 7 /6 / 3002م  (

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

الفتوى الثالثة :

.......تن�ض املادة االأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/33 ب�سريان بع�ض 
القوانني على الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية على اأن :"ت�سري على الهيئة 
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لديوان  املايل  بالنظام  اخلا�ض  القانون  اأحكام  احلرفية  لل�سناعات  العامة 
ديوان  بعد اخلدمة ملوظفي  ال�سلطاين وقانون معا�سات ومكافاآت ما  البالط 
بديوان  املوظفني  بنظام  اخلا�ض  والقانون  العمانيني  ال�سلطاين  البالط 

البالط ال�سلطاين".

البالط  بديوان  املوظفني  بنظام  اخلا�ض  القانون  من   )102( املادة  وتن�ض 
موظف  كل   " اأن:  97/97على  رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سلطاين 
ي�سجن تنفيذاً حلكم ق�سائي يف جرمية غري خملة بال�سرف اأو االأمانة يعترب 

موقوفاً عن عمله مدة �سجنه ويحرم من راتبه االإجمايل عن هذه املدة ".

وتن�ض املادة )129( من ذات القانون على اأن :"تنتهي خدمة املوظف العماين 
باأحد االأ�سباب االآتية:..........................................................

ط- احلكم نهائياً بعقوبة يف جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة،  ومع 
اإذا راأى  اإذا كان احلكم عليه الأول مرة يجوز للوزير املوافقة على اإبقائه  ذلك 
من ظروف الواقعة واأ�سباب احلكم اأن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�سيات الوظيفة 

وطبيعتها ".

ومفاد ما تقدم اأن امل�سرع و�سع اأ�ساًل عاماً مبوجب حكم املادة )129/ط( من 
القانون اخلا�ض بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم 
املحكوم عليه يف جناية  املوظف  بانتهاء خدمة  ال�سلطاين رقم 97/97 يق�سي 
امل�سرع  اأجاز  االأ�سل  هذا  من  وا�ستثناء  االأمانة،  اأو  بال�سرف  خملة  جرمية  اأو 
اإذا  كان احلكم عليه الأول مرة  اإبقاء املوظف يف اخلدمة  للوزير املوافقة على 
يتعار�ض مع مقت�سيات  ذلك ال  اأن  واأ�سباب احلكم  الواقعة  وراأى من ظروف 
اأوجب امل�سرع وقف املوظف الذي ي�سجن تنفيذاً  الوظيفة وطبيعتها، يف حني 
حلكم ق�سائي نهائي يف جرمية غري خملة بال�سرف اأو االأمانة عن عمله بقوة 
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القانون مع حرمانه من راتبه االإجمايل طيلة مدة وقفه. 

وحيث اإن امل�ستقر عليه يف تف�سري الن�سو�ض اأن االأحكام تدور مع علتها وجوداً 
االأحكام  وا�ستنباط  الن�سو�ض  تف�سري  املرعية يف  االأ�سول  اأن من  كما  وعدماً، 
هو النزول اأواًل على عبارة الن�ض متى كانت �سريحة وقاطعة، ثم اإ�سارة الن�ض 
اأي ما يق�سي به الن�ض بحكم اللزوم، ثم ما يدل عليه الن�ض بروحه ومعقوله 
مبفهوم املوافقة وذلك باإعطاء حكم املنطوق يف عبارة الن�ض؛ للم�سكوت عنه 

لتوافر علة احلكم يف االأخري من باب اأوىل.

وحيث اإن امل�سرع ولئن كان قد ق�سر الوقف عن العمل بقوة القانون يف حالة 
بال�سرف  امل�سجون يف جرمية غري خملة  ال�سجن تنفيذاً حلكم ق�سائي؛ على 
اأو االأمانة دون امل�سجون يف جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة، اإال اأن 
قانون  من  )129/ط(  املادة  يف  و�سعه  الذي  االأ�سل  مع  ات�ساقاً  منه  كان  ذلك 
نظام موظفي ديوان البالط ال�سلطاين والذي يق�سي بانتهاء خدمة املوظف 
املحكوم عليه يف جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة، وذلك ما مل تقرر 
ال�سلطة املخت�سة االإبقاء على املوظف يف اخلدمة مبوجب الرخ�سة املخولة لها 
يف �سوء توافر �سروط ا�ستعمالها؛ ففي تلك احلالة يعترب هذا املوظف موقوفاً 
عن العمل بقوة القانون وفقاً حلكم املادة )102( من ذات القانون لتوافر علة 
الوقف فيه ب�سكل اأكرث و�سوحاً من حالة امل�سجون تنفيذاً حلكم يف جرمية غري 

خملة بال�سرف اأو االأمانة.

وبناء على ما تقدم وملا كان املعرو�سة حالته قد حكم ب�سجنه مدة ثالث �سنوات 
يف جناية اختال�ض وتزوير بالتوقيع يف اأوراق ر�سمية- وهي من اجلرائم املخلة 
بال�سرف واالأمانة - مبوجب حكم �سادر من حمكمة اجلنايات، ومن ثم يعد 
اخلا�ض  القانون  من  )129/ط(  املادة  بحكم  املخاطبني  من  االأ�سل  بح�سب 



- 180 -

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

تاريخ  من  منتهية  خدمته  تعد  اأي  ال�سلطاين  البالط  ديوان  موظفي  بنظام 
االإبقاء  ا�ستثناء  املخت�سة قد قررت  ال�سلطة  باإدانته ما مل تكن  �سدور احلكم 
عليه يف اخلدمة لتوافر مناط اإعمال تلك الرخ�سة، اإال اأنه ملا كان امل�ستخل�ض 
تاريخ  اال�ستثناء حتى  هذا  معاملته مبوجب  املذكور متت  اأن  هو  االأوراق  من 
اإىل  باإدانته واإحالة الق�سية  باإلغاء احلكم ال�سادر  �سدور حكم املحكمة العليا 
الوظيفية بجهة  فاإن عالقته  اأمامها، ومن ثم  اأخرى الإعادة حماكمته  دائرة 
عمله ما فتئت قائمة طوال مدة �سجنه وحتى �سدور حكم املحكمة العليا املنوه 
به، لذلك لزم القول باعتباره من املخاطبني بحكم املادة )102( من ذات القانون 
ومن ثم ب�سط هذا احلكم عليه واعتباره موقوفاً عن العمل بقوة القانون طوال 

مدة �سجنه وحرمانه من راتبه االجمايل طوال هذه املدة.
والقول بغري ذلك من �ساأنه االآتي:

له  الراتب  و�سرف  عمله  اإىل  املذكور  عودة  مفادها  نتيجة  اإىل  الو�سول   اأ   - 
عن مدة �سجنه رغم كونه مل يوؤد عماًل خاللها، باملخالفة لقاعدة االأجر 
القانون  ذات  املادة )33( من  ن�ض  اإليها عبارة  اأ�سارت  التي  العمل  مقابل 
حيث ربطت ا�ستحقاق الراتب و�سرفه با�ستالم العمل اأي النهو�ض فعاًل 

بواجبات الوظيفة.
تنفيذاً  امل�سجون  املوظف  من  اأف�سل  قانوين  مركز  يف  املذكور  �سريورة   ب - 
تاأباه  اأمر  االأمانة وهو  اأو  بال�سرف  حلكم ق�سائي يف جرمية غري خملة 

قواعد العدالة والذوق القانوين ال�سليم.
التقرير مب�سوؤولية الدولة عن اأعمال ال�سلطة الق�سائية دون ن�ض �سريح   ج  - 
يرى  قد  حيث  اخل�سو�ض،  هذا  يف  عليه  للم�ستقر  باملخالفة  القانون  يف 
املعرو�سة  للقول بعدم �سحة وقف  العليا �سنداً  البع�ض يف حكم املحكمة 
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حكم  الإلغاء  وقفه  مدة  طوال  الراتب  من  وحرمانه  العمل  عن  حالته 
املذكور، حال كونه موقوفاً عن عمله تنفيذاً  حمكمة اال�ستئناف ب�سجن 

حلكم ق�سائي نهائي حائز لقوة االأمر املق�سي طوال مدة وقفه.
باإلغاء حكم حمكمة اجلنايات  العليا  اآثار �سدور حكم املحكمة  اإنه من  وحيث 
العودة ال�ستالم عمله  للمعرو�سة حالته احلق يف  يكون  اأن  ال�سادر مبعاقبته 
بح�سبان عالقته الوظيفية بجهة عمله ما زالت قائمة ف�ساًل عن اأنه مل يعد 
بحكم  يعد خماطباً  ثم مل  ومن  تاريخ �سدور هذا احلكم  عليه من  حمكوما 
املادة )102( امل�سار اإليها من هذا التاريخ، كما مل يثبت من االأوراق اأنه حمبو�ض 
املادة  بحكم  املخاطبني  غري  من  يكون  ثم  ومن  الق�سية  ذمة  على  احتياطياً 
)101( من القانون امل�سار اإليه، وبناء على ذلك فاإنه ال �سند قانوين ال�ستمرار 
عن  بوقفه  املخت�سة  ال�سلطة  من  قرار  ي�سدر  مل  ما  عمله  عن  املذكور  وقف 
العمل يف اإطار حكم املادة )100(من ذات القانون �سريطة توافر مناط اإعمال 

هذا احلكم.
لذلك انتهى الراأي اإىل اعتبار املعرو�سة حالته موقوفاً عن العمل بقوة القانون 
املدة، وبحقه يف  راتبه االجمايل طوال تلك  طوال مدة �سجنه، وحرمانه من 
حمكمة  حكم  باإلغاء  العليا  املحكمة  حكم  ل�سدور  كاأثر  عمله  ال�ستالم  العودة 

اجلنايات، على النحو الوارد باالأ�سباب.

)فتوى رقم : و �س ق /م و/45 / 1 / 1102/8512م بتاريخ 12 / 21 / 
1102م (

---------------------
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فتاوى المادة رقم )131(

باالإ�سارة اإىل الكتب املتبادلة املنتهية بالكتاب رقم ....... بتاريخ ...... املوافق 
....... ب�ساأن طلب االإفادة بالراأي القانوين حول مدى اأحقية الفا�سل / ...... 
الذي انتهت خدمته بتاريخ 31 / 7 / 2005م يف �سرف مكافاأة نهاية خدمته عن 
اإجازته االعتيادية  االأعوام من 1996 اإىل 1999 ، و�سرف بدل نقدي عن مدة 

وقدرها ) 100 ( يوم .

وتتح�سل وقائع املو�سوع ـ ح�سبما يت�سح من االأوراق ـ باأن املعرو�سة حالته كان 
ي�سغل وظيفة خبري اإداري ومايل مبكتب تطوير �سحار خالل الفرتة من 3 / 

8 / 1996م اإىل 

31 / 7 / 2005م مبوجب عقود موؤقتة جتدد �سنويا ، وكان يتقا�سى اأجرا �سهريا 
مقطوعا قدره األف ريال عماين ، وبتاريخ 31 / 7 / 2005 مت اإنهاء خدمته .

نهاية خدمته عن  مكافاأة  ل�سرف  تقدم بطلب  املعرو�سة حالته  اأن  وتذكرون 
ال�سنوية  اإجازته  مدة  عن  نقدي  بدل  و�سرف   1999 اإىل   1996 من  االأعوام 
اأن عقود التوظيف املربمة معه ال تت�سمن  وقدرها ) 100 يوم ( بالرغم من 
�سرف املكافاأة اأو البدل النقدي يف حال اإنهاء التعاقد معه ، واأنه مت اإبالغ املذكور 
بعدم ا�ستحقاقه لتلك املطالب ، وبناء على اإ�سراره با�ستحقاقه لها فقد طلبتم 
الراأي القانوين من اإدارة ال�سوؤون القانونية مبكتب معايل ال�سيد / وزير ديوان 
البالط ال�سلطاين املوقر ، وخل�ض راأى االإدارة القانونية اإىل ا�ستحقاق املذكور 
مكافاأة نهاية اخلدمة عن االأعوام التي مل يت�سمن العقد املربم معه حرمانه 
من هذه املكافاأة وذلك وفقا الأحكام املادتني ) 2 ( و )131( من القانون اخلا�ض 
بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97 
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/ 97 ، وكذلك ا�ستحقاقه للبدل النقدي املقرر عن ر�سيد االإجازات االعتيادية 
املحددة ) مبائة يوم ( وذلك طبقا لن�ض املادة ) 75 ( من القانون امل�سار اإليه .

على  بها  يطالب  التي  املكافاأة  ي�ستحق  ال  حالته  املعرو�سة  اأن  ترون  اأنكم  اإال   
الدائمني  املوظفني  عن  تتحدث  اإليه  امل�سار  القانون  من   )2( املادة  اأن  اأ�سا�ض 
ولي�ض املعينني باأجر مقطوع ، باالإ�سافة اإىل اأنه ورد يف املادة املذكورة ا�ستثناء 
ما يرد به ن�ض خا�ض يف العقود املربمة مع غري العمانيني ومل يرد يف اأي من 
العقود املربمة مع املعرو�سة حالته ا�ستحقاقه ملكافاأة نهاية اخلدمة اأو البدل 
النقدي عن اإجازته االعتيادية ، كما ت�ستندون اإىل اأن املعرو�سة حالته كان يعمل 
التي  االأ�سا�ض  واأن   ، بانتهاء مدتها  تنتهي  �سنوية غري مت�سلة  مبوجب عقود 
يتم مبوجبها احت�ساب مكافاأة نهاية اخلدمة والبدل النقدي عن االإجازات ال 
والبدل  املكافاأة  احت�ساب  اأجرا مقطوعا الأن  يتقا�سى  املذكور  تتوافق مع كون 

النقدي يتم على اأ�سا�ض الراتب االأ�سا�سي ولي�ض الراتب املقطوع .

واإزاء هذا اخلالف ت�ستطلعون الراأي يف املو�سوع .

املوظفني  بنظام  اخلا�ض  القانون  من   )  2  ( املادة  باأن  نفيد  ذلك  على  وردا 
بديوان البالط ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97 / 97 تن�ض على 
جميع  على  القانون  هذا  اأحكام  ت�سرى  التالية  املادة  حكم  مراعاة  مع   " اأنه 
مع  املربمة  العقود  يف  خا�ض  ن�ض  به  يرد  ما  عدا  فيما  بالديوان  املوظفني 

غري العمانيني " .

وتن�ض املادة ) 75 ( من القانون امل�سار اإليه على اأن " ي�سرف للموظف الذي 
تنتهي خدمته الأي �سبب من االأ�سباب بدل نقدي عن ر�سيد االإجازات االعتيادية 
امل�ستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد اأق�سى ا�ستحقاق �سنتني وذلك وفقا 

ملا حتدده الالئحة " .
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وتن�ض املادة ) 131 ( من ذات القانون على اأنه " ي�ستحق املوظف غري العماين 
مدة  تقل  اأال  ب�سرط  �سنة  كل  عن  �سهر  راتب  مقدارها  خدمة  نهاية  مكافاأة 
اإذا  املوظف  اأثناء خدمة  املكافاأة  ، ويجوز �سرف هذه  �سنة كاملة  اخلدمة عن 
اأكمل ع�سر �سنوات بناء على طلب منه ، كما ميكن �سرفها عن كل خم�ض �سنوات 
يق�سيها يف اخلدمة بعد ذلك ب�سرط توافر االعتماد املايل ، ويراعى خ�سم ما 
�سبق دفعه له من مبلغ املكافاأة االأخرية التي حت�سب على اأ�سا�ض جممل خدمته 

 .

وفى كل االأحوال ت�سوى املكافاأة على اأ�سا�ض اآخر راتب تقا�ساه ، وال حت�سب اأية 
فرتة غري مدفوعة االأجر �سمن مدة املكافاأة وذلك وفقا ملا حتدده الالئحة ".

اأن اأحكام القانون اخلا�ض بنظام املوظفني  اإليه  ومفاد ن�ض املادة ) 2 ( امل�سار 
بديوان البالط ال�سلطاين تطبق على املوظفني ـ غري العمانيني ـ بعقود عمل 

حال عدم وجود ن�ض بالعقود املربمة معهم ينظم امل�ساألة املعرو�سة .

ومن حيث اإن مفاد ن�ض املادة ) 75 ( من القانون امل�سار اإليه ، اأن املوظف ي�ستحق 
بدال نقديا مقابل ر�سيد االإجازات االعتيادية امل�ستحقة له حتى تاريخ انتهاء 
اأن  ، كمل  �سنتني  ا�ستحقاق  اأق�سى  بحد  انتهاء اخلدمة  �سبب  كان  اأيا  خدمته 
مفاد املادة ) 131 ( من القانون امل�سار اإليه هو اأن ي�ستحق املوظف غري العماين 
مكافاأة نهاية خدمة بواقع راتب �سهر عن كل �سنة �سريطة اأال تقل مدة خدمته 
عن �سنة كاملة ، واأجاز امل�سرع �سرف هذه املكافاأة اأثناء اخلدمة ب�سرط اأن يكمل 
املوظف ع�سر �سنوات واأن يتقدم بطلب احل�سول على هذه املكافاأة ، كما اأجاز 
امل�سرع �سرف هذه املكافاأة عن كل خم�ض �سنوات يق�سيها املوظف يف اخلدمة بعد 
ذلك وي�سرتط توافر االعتماد املايل ، ويلزم عند احت�ساب مبلغ املكافاأة االأخرية 
التي حت�سب على اأ�سا�ض جممل اخلدمة خ�سم ما �سبق �سرفه للموظف ، وقرر 
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امل�سرع باأن اأ�سا�ض ت�سوية املكافاأة هو اآخر راتب تقا�ساه املوظف وال يتم احت�ساب 
اأية فرتة غري مدفوعة االأجر �سمن مدة املكافاأة . 

ومن حيث اأنه وملا كان الثابت من االأوراق اأن املعرو�سة حالته كان قد تعاقد مع 
مكتب تطوير �سحار خالل الفرتة من 3 / 8 / 1996 اإىل  31 / 7 / 2005م حيث 
اإداري ومايل براتب �سهري  ، على وظيفة خبري  التاريخ  انتهت خدماته بهذا 
قدره األف ريال عماين ، وتقدم بطلب ل�سرف مكافاأة نهاية اخلدمة عن الفرتة 
من 1996 اإىل 1999م، واملقابل النقدي لر�سيد اإجازته ) مائه يوم ( ، وحيث اأن 
العقود املربمة معه خالل الفرتة امل�سار اإليها خلت من ن�سو�ض تنظم مكافاأة 
نهاية اخلدمة واملقابل النقدي لر�سيد االإجازات ، ومن ثم فاإنه ت�سرى ب�ساأن 
تنظيمهما اأحكام القانون اخلا�ض بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين 
خدمته  تنتهي  الذي  املوظف  اأحقية  اإليها  امل�سار   )  75  ( املادة  قررت  وحيث   ،
اأق�سى  وبحد  االعتيادية  اإجازته  لر�سيد  نقدي  مقابل  �سرف  يف  �سبب  الأي 
ا�ستحقاق �سنتني، كما قررت املادة ) 131 ( امل�سار اإليها اأحقية املوظف يف �سرف 
مكافاأة نهاية خدمة بواقع راتب �سهر كل �سنة وفقا لل�سوابط املقررة ، ومن ثم 
فاإنه ي�ستحق مكافاأة نهاية خدمة عن �سنوات التعاقد من 1996 اإىل 1999 كما 

ي�ستحق مقابل ر�سيد اإجازاته االعتيادية وقدرها ) مائة يوم ( .

من   )  2  ( املادة  حكم  تطبيق  اأن  من  اإليه  ت�ستندون  ما  تقدم  مما  ينال  وال 
القانون امل�سار اإليه مق�سور على املوظفني الدائمني بالديوان ، حيث اأن ن�ض 
هذه املادة ورد عاما والعام يوؤخذ على عمومه ما مل يرد ب�ساأنه ن�ض خا�ض يف 
هذه العقود ، كما اأن القول بعدم ا�ستحقاق املذكور ملكافاأة نهاية اخلدمة الأنه 
اإبرام عقد متوا�سل معه واإمنا مت تعيينه بعقود �سنوية تنتهي بنهاية  مل يتم 
مدتها املذكورة ال اأ�سا�ض له من القانون خ�سو�ساً واأنه وفقاً لن�ض املادة )131( 
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ي�سرتط ال�ستحقاق املكافاأة اأال تقل مدة خدمة املوظف عن �سنة وهو متحقق 
ب�ساأن املعرو�سة حالته ، كما اأنه ال ينال مما تقدم ما اأبديتموه من �سعوبة يف 

عمليات احت�ساب املكافاأة .

لذلك انتهى الراأي اإىل اأحقية الفا�سل / ....... يف �سرف مكافاأة نهاية اخلدمة 
على  اإجازته  ر�سيد  النقدي عن  والبدل   ،  1999 اإىل   1996 ال�سنوات  من  عن 

النحو املبني باالأ�سباب .

فتوى رقم ) و �س ق / م و / 22 / 5 / 5 /1389 / 2005 ( بتاريخ 31 / 10 / 
2005م

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

فتاوى المادة رقم )5(

باملر�سوم  ال�سادر  ال�سلطاين  البالط  بديوان  املوظفني  نظام  قانون  باأن  نفيد 
ال�سلطاين رقم 80/47 تناول فى املادة ) 50 ( منه اأحكام االإجازات املر�سية التي 
ت�ستحق للموظف العماين من حيث مدتها والفرتة الزمنية التي ت�ستحق عنها 
،وجاءت املادة 125 من الالئحة التنفيذية للقانون ال�سادرة بالقرار الديواين 

رقم 81/41 ب�سروط منح تلك االإجازات .

ويبني من ا�ستقراء االأحكام اخلا�سة باالإجازات املر�سية ملوظفي ديوان البالط 
املرة  فى  مت�سلة  اأيام  �سبعة  على  تزيد  ملدة  املر�ض  حالة  فى  اأنه   ، ال�سلطاين 
راتب  بن�سف  اأخرى  �سهور  �ستة  للموظف  املر�سية  االإجازات  تكون  الواحدة 
واإن هذه االإجازات ت�ستحق كل  خم�ض �سنوات تق�سى فى اخلدمة ، واإنه يجوز 
للموظف فى جميع احلاالت اال�ستفادة من ر�سيد اإجازاته االعتيادية املتبقي 
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من م�ستحقاته عن �سنوات �سابقة ، وله اأن يطلب حتويل االإجازات املر�سية اإىل 
اإجازة اعتيادية خ�سما من الر�سيد املذكور، �سواء كان ذلك خالل مدة االإجازة 
املر�سية اأو عند انتهائها فاإذا ما ا�ستنفد املوظف هذه املدد دون اأن ي�سفى اأحيل 

اإىل اللجنة الطبية فاإذا قررت عدم لياقته �سحيا انتهت خدمته .

وامل�ستفاد مما تقدم اأن املوظف ي�ستحق االإجازات املر�سية باملدد امل�سار اإليها كل 
فرتة خم�ض �سنوات حت�سب الفرتة االأوىل منها من تاريخ تعيينه فى وظيفته 
،وكل فرتة من هذه الفرتات قائمة بذاتها وم�ستقلة عن الفرتة ال�سابقة عليها 

، وكذلك عن تلك الالحقة لها ، وينبني على ذلك:

اأنه اإذا انق�ست فرتة من تلك الفرتات دون اأن ي�ستنفد املوظف اإجازاته   -
املر�سية فيها ، �سقط ا�ستحقاقه عن تلك الفرتة ويبداأ ا�ستحقاق جديد مبدد 
االإجازات  من  ي�ستنفد  مل  ملا  ترحيل  دون  التالية  الفرتة  عن  كاملة  جديدة 

املر�سية فى الفرتة ال�سابقة .
اإذا ا�ستطالت مدة املر�ض وتوا�سلت بحيث وقع جزء منها فى نهاية فرتة ما   -
واجلزء االآخر يف الفرتة الالحقة لها ، ح�سبت االإجازات املر�سية التي وقعت 
فى الفرتة االأخرية من ا�ستحقاقات املوظف عن هذه الفرتة حتى ولو مل 

يكن قد ا�ستنفد كامل ا�ستحقاقاته عن الفرتة ال�سابقة.
نهاية  فى  املر�سية  االإجازات  عن  ا�ستحقاقاته  كامل  املوظف  ا�ستنفد  اإذا   -
فرتة ما ، وبداأت فرتة جديدة ا�ستحق املوظف كامل ا�ستحقاقاته من تلك 
االإجازات عن هذه الفرتة حتى  لو ات�سلت االإجازات املر�سية عن الفرتتني 

مبا يجاوز م�ستحقات فرتة واحدة .

وجتدر االإ�سارة اإىل اأنه فى احلالتني االأخريتني ال يجوز اإنهاء خدمة املوظف 
قبل ا�ستنفاده اإجازاته املر�سية امل�ستحقة وما قد يكون للموظف من ر�سيد من 
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واجب  وهذا احلكم   ) التنفيذية  الالئحة  169 من  املادة   ( االعتيادية  اإجازته 
التطبيق حتى فى حالة ما اإذا قررت اجلهة الطبية املخت�سة اأن مر�ض املوظف 

غري قابل لل�سفاء .

وملا كانت كل من املادة 39 من قانون نظام موظفي ديوان البالط ال�سلطاين 
وظيفة  بعمل  للقيام  املوظف  ندب  جتيز  التنفيذية   الالئحة  من   91 واملادة 
ميكن  فاإنه  لذلك   ، مبا�سرة  تعلوها  وظيفة  فى  اأو  م�ستواها  نف�ض  فى  اأخرى 
اإعمال هذا احلكم فى حالة اإذا ما تاأثر العمل فى وظيفة معينة مبر�ض �ساغلها 

ملدة قد تطول على نحو ي�سكل فراغا قد ي�سر بامل�سلحة العامة .

) فتوى و �س ق رقم/ م و /95/85/1/22 فى 1995/1/15 م  (

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

فتاوى المادة رقم )39(

باملر�سوم  ال�سادر  ال�سلطاين  البالط  بديوان  املوظفني  نظام  قانون  باأن  نفيد 
التي  املر�سية  االإجازات  اأحكام  املادة 50 منه  تناول فى  ال�سلطاين رقم 80/47 
ت�ستحق للموظف العماين من حيث مدتها والفرتة الزمنية التي ت�ستحق عنها 
التنفيذية للقانون ال�سادر بالقرار الديواين  املادة 125 من الالئحة  ،وجاءت 

رقم 81/41 ب�سروط منح تلك االإجازات .

ويبني من ا�ستقراء االأحكام اخلا�سة باالإجازات املر�سية ملوظفي ديوان البالط 
املرة  فى  مت�سلة  اأيام  �سبعة  على  تزيد  ملدة  املر�ض  حالة  فى  اأنه   ، ال�سلطاين 
راتب  بن�سف  اأخرى  �سهور  �ستة  للموظف  املر�سية  االإجازات  تكون  الواحدة 
واأن هذه االإجازات ت�ستحق كل  خم�ض �سنوات تق�سى فى اخلدمة ، واأنه يجوز 



- 189 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

للموظف فى جميع احلاالت اال�ستفادة من ر�سيد اإجازاته االعتيادية املتبقي 
من م�ستحقاته عن �سنوات �سابقة، وله اأن يطلب حتويل االإجازات املر�سية اإىل 
اإجازة اعتيادية خ�سما من الر�سيد املذكور، �سواء كان ذلك خالل مدة االإجازة 
املر�سية اأو عند انتهائها فاإذا ما ا�ستنفد املوظف هذه املدد دون اأن ي�سفى اأحيل 

اإىل اللجنة الطبية فاإذا قررت عدم لياقته �سحيا انتهت خدمته .

وامل�ستفاد مما تقدم اأن املوظف ي�ستحق االإجازات املر�سية باملدد امل�سار اإليها كل 
فرتة خم�ض �سنوات حت�سب الفرتة االأوىل منها من تاريخ تعيينه فى وظيفته 
،وكل فرتة من هذه الفرتات قائمة بذاتها وم�ستقلة عن الفرتة ال�سابقة عليها 

، وكذلك عن تلك الالحقة لها ، وينبني على ذلك :

اأنه اإذا انق�ست فرتة من تلك الفرتات دون اأن ي�ستنفد املوظف اإجازاته   -
املر�سية فيها ، �سقط ا�ستحقاقه عن تلك الفرتة ويبداأ ا�ستحقاق جديد مبدد 
االإجازات  من  ي�ستنفد  مل  ملا  ترحيل  دون  التالية  الفرتة  عن  كاملة  جديدة 

املر�سية فى الفرتة ال�سابقة .
اإذا ا�ستطالت مدة املر�ض وتوا�سلت بحيث وقع جزء منها فى نهاية فرتة ما   -
واجلزء االآخر يف الفرتة الالحقة لها ، ح�سبت االإجازات املر�سية التي وقعت 
فى الفرتة االأخرية من ا�ستحقاقات املوظف عن هذه الفرتة حتى ولو مل 

يكن قد ا�ستنفد كامل ا�ستحقاقاته عن الفرتة ال�سابقة .
نهاية  فى  املر�سية  االإجازات  عن  ا�ستحقاقاته  كامل  املوظف  ا�ستنفد  اإذا   -
فرتة ما ، وبداأت فرتة جديدة ا�ستحق املوظف كامل ا�ستحقاقاته من تلك 
االإجازات عن هذه الفرتة حتى  لو ات�سلت االإجازات املر�سية عن الفرتتني 

مبا يجاوز م�ستحقات فرتة واحدة .

وجتدر االإ�سارة اإىل اأنه فى احلالتني االأخريتني ال يجوز اإنهاء خدمة املوظف 
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قبل ا�ستنفاده اإجازاته املر�سية امل�ستحقة وما قد يكون للموظف من ر�سيد من 
واجب  احلكم  وهذا   ) التنفيذية  الالئحة  169 من  مادة   ( االعتيادية  اإجازته 
التطبيق حتى فى حالة ما اإذا قررت اجلهة الطبية املخت�سة اأن مر�ض املوظف 

غري قابل لل�سفاء .

وملا كانت كل من املادة 39 من قانون نظام موظفي ديوان البالط ال�سلطاين 
وظيفة  بعمل  للقيام  املوظف  ندب  جتيز  التنفيذية   الالئحة  من   91 واملادة 
ميكن  فاإنه  لذلك   ، مبا�سرة  تعلوها  وظيفة  فى  اأو  م�ستواها  نف�ض  فى  اأخرى 
اإعمال هذا احلكم فى حالة ما اإذا تاأثر العمل فى وظيفة معينة مبر�ض �ساغلها 

ملدة قد تطول على نحو ي�سكل فراغا قد ي�سر بامل�سلحة العامة .

فتوى و �س ق رقم/ م و /95/85/1/22 فى 1995/1/15 م 

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



قانون
 معاشات ومكافآت 

ما بعد الخدمة 
لموظفي الحكومة 

العمانيين.





المبادئ الصادرة عن أحكام 
محكمة القضاء االداري

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�ساأن هذا القانون
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المادة )4(

عدم جواز الجمع بين اأكثر من معا�س واحد من الخزانة العامة وي�سرف 
المعا�س االأكبر .

ال يجوز اجلمع بني اأكرث من معا�ض واحد من اخلزانة العامة �سواء ا�ستحق 
اخلدمة   بعد  ملا  واملكافاآت  املعا�سات  قانون  من   )4( املادة  مبوجب  املعا�ض  هذه 
�سخ�ض  يف  توافر  واإذا  اآخر،  قانون  مبوجب  اأو  العمانيني  احلكومة  ملوظف 

�سروط ا�ستحقاق اأكرث من معا�ض �سرف له املعا�ض االأكرب .

)حكم محكمة الق�ساء االإداري في اال�ستئناف رقم 21ل�سنة3ق.�س بجل�سته 
2004/3/20م �س 249(

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

المادة )7(

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

باملر�سوم  ال�سادر  االإداري  الق�ساء  حمكمة  قانون  من   )6( املادة  لن�ض  طبقا 
ال�سلطاين رقم )99/91( فاإن مناط اخت�سا�ض حمكمة الق�ساء االإداري بنظر 
منازعات املوظفني العموميني هو ثبوت �سفة املوظف العام لهم – املوظفون 
دائمة  لوظائف  ال�ساغلون  والعمال  وامل�ستخدمون  املوظفون  هم  العموميون 
العامة  اخلزانة  من  اأجورهم  يتقا�سون  والذين  للدولة  االإداري  باجلهاز 
باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )2( املادتان   – ذلك  اأ�سا�ض   –
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( .
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)حكم محكمة الق�ساء االإداري في الدعوى االبتدائية رقم1ل�سنة1ق 
جل�سة2001/4/30 �س83(

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

المادة )22(

مدة الخدمة المطلوبة ال�ستحقاق المعا�س لبلوغ �سن التقاعد .

العمل  يف  وا�ستمر  )1996/2/18م(  من  اعتبارا  حار�ض  بوظيفة  تعني  املدعي 
حتى اأُنهيت خدماته اعتبارا من )2005/2/6م( لبلوغه ال�سن القانونية )�سن 
�سهرا  و)11(  �سنوات   )8( يف  تنح�سر  خدمته  مدة  فاإن  وبالتايل  ؛  التقاعد( 
و)11( يوما ، مما يعني اأنه مل يكمل مدة الع�سر �سنوات التي تطلبها القانون 
ال�ستحقاق املعا�ض – موؤدى ذلك رف�ض الطلب – اأ�سا�ض ذلك املادة )22( من 
قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة للعمانيني ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم )86/26( .

 )حكم محكمة الق�ساء االدارى فى الدعوى االبتدائية رقم 91 ل�سنة 7 ق جل�سة 
2007/4/30، مجموعة المكتب الفني فى العام الق�سائي ال�سابع 1427هـ-

1428هـ 2006-2007م ، �س 625(

-----------------------------------------------
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المواد )7 و26 و27( 

�سروط ا�ستحقاق المعا�س – عدم جواز الجمع بين اأكثر من معا�س – وجوب 
�سرف المعا�س االأكبر :

ديوان  ملوظفي  بعد اخلدمة  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  )7( من  املادة  تن�ض 
البالط ال�سلطاين العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )96/86( على 
اأنه: » ال يجوز اجلمع بني الراتب واملعا�ض ، ويجوز اجلمع بني املكافاأة املقطوعة 
واملعا�ض ، كما ال يجوز �سرف اأكرث من معا�ض �سواء كان املعا�ض م�ستحقاً طبقاً 
اأكرث من معا�ض  ا�ستحق  واإذا  اآخر،  اأو نظام  اأي قانون  اأم  القانون  الأحكام هذا 

�سرف االأكرب » .

اأو �ساحب  املوظف  اإذا توفى   «  : اأنه  القانون على  املادة )26( من هذا  وتن�ض 
املعا�ض  اأن�سبة يف  التالية  املادة  املن�سو�ض عليهم يف  املعا�ض يكون للم�ستحقني 

وفقا للقواعد الواردة باجلدول املرافق لهذا القانون ، ... ». 

االإخالل  عدم  مع   « اأنه:  على  اإليه  امل�سار  القانون  من   )27( املادة  تن�ض  كما 
الأحكام  وفقاً  املعا�ض  ال�ستحقاق  ي�سرتط  القانون،  هذا  من   )7( املادة  باأحكام 

املادة ال�سابقة ما ياأتي: »....

ز- االأب واالأم : اأن يكون اعتمادهما يف معي�ستهما على �ساحب املعا�ض مبوجب 
�سهادة �سادرة من اجلهة املخت�سة » .

للمعا�ض  امل�ستحقة  الفئات  حدد  القانون  اأن  املتقدمة  الن�سو�ض  من  وي�ستفاد 
هذا  ال�ستحقاق  الالزمة  ال�سروط  بني  كما  احل�سر،  �سبيل  على  التقاعدي 
التي  ال�سروط  الفئات جميع  تلك  االأ�سخا�ض من  اأحد  ا�ستوفى  فاإذا   ، املعا�ض 
قانونا  له  املقرر  للن�سيب  التقاعدي وفقا  املعا�ض  ا�ستحق  القانون  ن�ض عليها 
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 ، املعا�ض  لذلك  م�ستحقا  يكون  فال  حالته  يف  ال�سروط  تلك  تخلفت  اإذا  اأما   ،
على اأن يراعى يف حالة اال�ستحقاق اأال يجمع ال�سخ�ض بني الراتب واملعا�ض ، 
واأال ي�سرف له اأكرث من معا�ض �سواء كان املعا�ض م�ستحقاً طبقاً الأحكام قانون 
معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني 
النطباق  معا�ض  من  اأكرث  ال�سخ�ض  ا�ستحق  فاإذا  اآخر،  نظام  اأو  قانون  اأي  اأم 
�سروط اال�ستحقاق عليه يف قانونني خمتلفني �سرف له االأكرب باعتباره املعا�ض 

االأف�سل للم�ستحق للمعا�ض.

وبالن�سبة ال�ستحقاق االأم معا�ض عن ابنها املتوقي فا�سرتط القانون اأن تكون 
من  �سادرة  �سهادة  مبوجب  االعتماد  هذا  ويثبت   ، عليه  معي�ستها  يف  معتمدة 
اجلهة املخت�سة بالدولة ، وذلك بناء على بحث اجتماعي يعده املخت�سون بتلك 
اجلهة وفقا لالإجراءات والقواعد املعمول بها يف هذا ال�ساأن ، فاإذا اأثبت بحث 
تلك اجلهة اعتماد االأم يف تدبري معي�ستها على ابنها املوظف اأو �ساحب املعا�ض 
حال حياته ا�ستحقت ن�سيبها من املعا�ض بعد وفاته ، �سواء كان هذا االعتماد 
كليا اأو جزئيا ، اإذ ورد لفظ االعتماد يف املادة )27( من قانون معا�سات ومكافاآت 
العموم  ب�سيغة  العمانيني  ال�سلطاين  البالط  ديوان  ملوظفي  بعد اخلدمة  ما 
يقيده  مل  كما  كامال  االعتماد  هذا  يكون  اأن  ي�سرتط  ومل   ، تخ�سي�ض  بدون 
بن�سبة معينة ، وبالتايل يوؤخذ الن�ض على اإطالقه باعتباره االأ�سلح للم�ستحق 

للمعا�ض.

ويق�سد باجلهة املخت�سة بتقرير االعتماد يف املعي�سة من عدمه ، وزارة التنمية 
يف  الخت�سا�سها  طبقا  معنية  ودوائر  مديريات  من  يتبعها  وما  االجتماعية 
�سندوق  اجلهة  تلك  تكون  اأن  االأحوال  من  حال  باأي  ميكن  وال   ، ال�ساأن  هذا 
تقاعد موظفي الديوان ، اإذ اأنه من ناحية لو ق�سد امل�سرع ذلك ملا ذكر عبارة 
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)اجلهة املخت�سة( يف ن�ض املادة )27( من القانون امل�سار اإليه ، واإمنا يذكر ا�سم 
ال�سندوق �سراحة على اعتبار اأن لفظ ال�سندوق معرف يف املادة )1( من هذا 
القانون ، وهو ما يقت�سيه ح�سن ال�سياغة الت�سريعية ، ومن ناحية اأخرى فاإن 
اأمر  املعي�سة  يف  االعتماد  بتقرير  ذاته  تلقاء  من  التقاعد  �سندوق  اخت�سا�ض 
ياأباه املنطق ويتعار�ض مع مبداأ احلياد ، نظرا اإىل اأن ال�سندوق له م�سلحة يف 
حال تقرير عدم وجود من ي�ستحق املعا�ض الأنه يف هذه احلالة �سيوؤول املعا�ض 
اإليه ، فال يجوز لهذا ال�سندوق اأن يق�سي بنف�سه لنف�سه، واأن يكون يف مو�سع 
اأنه  ، ويرتتب على ذلك  املاثلة  الدعوى  الغري كما يف  �سك ومنازعة من قبل 
اإحدى دوائرها  اأو من  الوزارة املذكورة  اإذا ما وجد بحث اجتماعي �سادر من 
املعنية ، يتعار�ض يف نتيجته مع البحث الذي اأعده �سندوق التقاعد ، فاإنه يعتد 

بالبحث املقدم من تلك الوزارة ب�سفتها اجلهة املخت�سة يف هذا ال�ساأن .

وبتطبيق ما تقدم على احلالة املاثلة يتبني اأنه على اإثر وفاة املوظف/ �سعيد 
ممثال  امل�ستاأنف  قام   ، 2006/4/8م  بتاريخ  عزيزة  بيت  اهلل  �سلم  بن  فايل  بن 
احلالة  عن  بحث  باإعداد  العمانيني  الديوان  موظفي  تقاعد  �سندوق  يف 
اأيلولة  اإىل  نتيجته  يف  انتهى  املرحوم،  عن  للمعا�ض  للم�ستحقني  االجتماعية 
املعا�ض اإىل ال�سندوق لعدم وجود م�ستحقني ، فاأ�سدر قرارا بذلك تاأ�سي�سا على 
اأن اأم املوظف املتويف ال تعتمد يف معي�ستها على ابنها، فاعرت�ست االأم )امل�ستاأنف 
امل�ستحق  املعا�ض  مبنحها  فيه  النظر  اإعادة  ملتم�سة  القرار  هذا  على  �سدها( 
عن ابنها موؤكدة اعتمادها عليه يف معي�ستها قبل وفاته ، حيث اإن املعا�ض الذي 
الباحثني عن  ابنيها  واإعالة  املنزل  تتقا�ساه عن زوجها ال يغطي كافة نفقات 
ا�ستئجارها  عن  ف�سال   ، منها  تعاين  التي  االأمرا�ض  عالج  وم�ساريف  عمل 
عامل وافد ليقوم باخلدمة يف املنزل ، فكان ابنها هو الذي يتحمل م�ساريف 
الذي  البحث  لذلك  تاأييدا  وقدمت   ، وغريها  الفواتري  ودفع  وامل�سرب  املاأكل 
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اأعدته دائرة التنمية االجتماعية بوزارة التنمية االجتماعية مبرباط بتاريخ 
يف  يعي�سون  العمل  عن  الباحثني  وابنيها  املدعية  اأن  املت�سمن  2007/1/21م 
ظروف مادية �سيئة جداً وي�سكنون يف م�سكن قدمي مبني من الطني واحلجارة 
، واأنها ت�ستحق احل�سول على معا�ض ابنها ، كما قدمت امل�ستاأنف �سدها بحثني 
اآخرين �سادرين يف عامي 2009 ، و2010م من الدائرة املذكورة ، اأحدهما بناء 
على طلب دائرة الرقابة الداخلية ب�ساللة التابعة للديوان ، يوؤكدان اعتمادها 
يف معي�ستها على ابنها املتويف، باالإ�سافة اإىل �سهادة عدد من �سيوخ الوالية التي 

ت�سكن فيها الذين يوؤكدون اعتمادها على ابنها.

وحيث اإن الثابت يف �سوء ما تقدم اأن اجلهة املخت�سة بتقرير االعتماد يف املعي�سة 
من عدمه ، وهي دائرة التنمية االجتماعية مبرباط يف احلالة املاثلة ، اأ�سدرت 
معي�ستها  يف  �سدها(  )امل�ستاأنف  اعتماد  على  فيها  توؤكد  ر�سمية  �سهادات  عدة 
على ابنها املتويف ، فيتعني االعتداد مبا جاء يف تلك ال�سهادات باعتبارها �سادرة 
من اجلهة املخولة قانونا، وبذلك تكون امل�ستاأنف �سدها قد ا�ستوفت ال�سرط 
املن�سو�ض عليه يف الفقرة )ز( من املادة )27( من قانون معا�سات ومكافاآت ما 
املعا�ض  ال�ستحقاق  العمانيني  ال�سلطاين  البالط  ديوان  ملوظفي  اخلدمة  بعد 
رف�ض  يكون  وعليه   ، به  الق�ساء  يتعني  ما  وهو   ، املتويف  ابنها  عن  التقاعدي 
امل�ستاأنف �سرف املعا�ض للمذكورة ا�ستنادا اإىل نتيجة البحث الذي اأعده بنف�سه 

يف غري حمله ، لعدم قيامه على اأ�سا�ض �سليم من الواقع والقانون .

وحيث اإنه يتبني من مطالعة اأوراق الدعوى اأن املعا�ض التي ت�ستحقه امل�ستاأنف 
�سدها مبوجب قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط 
زوجها  عن  لها  ي�سرف  الذي  املعا�ض  من  اأكرب  �سيكون  العمانيني  ال�سلطاين 
املذكورة  فت�ستحق   ، العمانيني  احلكومة  موظفي  تقاعد  لقانون  وفقا  املتويف 
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�سرف املعا�ض االأكرب وذلك اإعماال الأحكام املادة )7( من القانون �سالفة الذكر، 
مع  يلزم  ما  اتخاذ  احلكم  لهذا  تنفيذا  امل�ستاأنف  على  يتعني  احلالة  هذه  ويف 
واإجراء  االأقل  املعا�ض  لوقف  العمانيني  احلكومة  موظفي  تقاعد  �سندوق 

الت�سوية الالزمة يف هذا ال�ساأن.   

وحيث اإن احلكم امل�ستاأنف انتهى اإىل ذات النتيجة التي انتهت اإليها هذه الدائرة 
فيكون قد �سدر متفقا و�سحيح حكم القانون ، االأمر الذي يتعني معه تاأييده 

على النحو املبني باأ�سباب احلكم اال�ستئنايف ، ورف�ض هذا اال�ستئناف .

)حكم محكمة الق�ساء االإدارى فى اال�ستئناف رقم 371 ل�سنة 10 ق.�س ال�سادر 
بجل�سة 2010/12/13م ، مج 2011/2010 �س 232(

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

المادتين )22( و )30(

معا�س تقاعدى – طريقة احت�سابه فى حالة مد خدمته .

مكافاأة نهاية الخدمة – طريقة احت�سابها فى حالة مد خدمته .

ومن  فيه  املطعـون  احلكم  من  يبني  ح�سبما  تتح�سل  النزاع  وقائع  اإن  وحيث 
�سائر االأوراق يف اإن امل�ستاأنف �سدها كانت قد اأقامت الدعـوى االبتدائية رقم 
)105( ل�سنة )8( ق �سد وزارة النفط والغاز و�سندوق تقاعد موظفي اخلدمة 
املدنية باإيداع �سحيفتها اأمانة �سر املحكمة بتاريخ 2008/2/26م، طالبًة احلكم 
بزميالتها  اأ�سـوة  وذلك  عليه  تقاعدت  الذي  الوظيفي  و�سعها  بتعديل   -1  :
وبناء على طول مدة خدمتـها. 2- باإعطائها كل حقـوقها املاليـة عن 25 �سنـة 
. وذلك  ريااًل عمانيـاً  واأربعون  اآالف وثمامنائـة وثالثة  ت�سعة  خدمة وقـدرها 
على �سنـد من القول باأنها كانت تعمل اعتـباراً من 1981/9/5م بوزارة النفط 



- 202 -

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

والغاز اإىل اأن مت اإحالتها اإىل التقاعد يف 2006/12/31م ، بعد اأن �سـدر لها قرار 
، ويف �سنة مد خدمتها �سدر  بنـاًء على طلبها  مبد خدمتـها يف مار�ض 2006م 
املدعيـة مل  اأن  اإال   ، 18 مار�ض 2006م  الرابعــة يف  الدرجة  اإىل  قرار برتقيتـها 
واإمنا  للتقاعد  اإحالتها  بعد  الرابعة  الدرجــة  على  التقاعد  راتب  على  حت�سل 
اأحيلت على الدرجة ال�سابقــة قبل قرار الرتقيـة ، ومبراجعـة االإدارة مراراً يف 
 ، املدنية  اخلـدمـة  وزارة  من  الرد  ياأتي  حتى  االنتظـار  منها  ُطِلَب  مو�سوعها 
فتقــدمت بتظلم لــدى مكتب وكيـل وزارة النفـط والغاز بتاريخ 2007/12/26م 
يتنا�سب  ال  وظيفي  بو�ســع  للتقاعد  اإحالتهـا  مت  قد  باأنه  املدعيـة  واأ�سافت   .
االأمر   ، االأخرية  بالرتقية  وثانياً غري م�سمول  الوظيفية  اأواًل مع موؤهالتها 
الذي حدا بها على اإقامة دعواها، واأرفقت بعري�سة الدعوى م�ستندات اأهمها : 
�سـورة �سهادة �سادرة عن مدير دائرة �سوؤون املوظفني بتاريخ 21 فرباير 2006م 
2006/1/1م  من  املدعية  خدمة  بتمديد  )2006/19م(  رقم  القرار  �سورة   .
بتاريخ  والغاز  النفط  وزارة  لوكيل  املقدم  التظلم  �سورة   . 2006/12/31م  اإىل 
جل�سات  مبحا�سر  الثابت  النحو  على  الدعوى  وتدوولت   . 2007/12/26م 
املحكمة حيث مت اخت�سام �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية ، وبجل�ســة 

2008/11/18م ق�ست املحكمة باحلكــم ال�سابــق االإ�سارة اإليــه .

باأنها تعد من دعاوى  املدعية  اأن كيفت طلبات  بعد  املحكمة ق�ساءها  و�سيدت 
الت�سويات والتي ال تتقيد مبواعيد واإجراءات دعاوى عدم ال�سحة ، والثابت اأن 
املدعية تقدمة بطلب اإىل اجلهة االإدارية التي تعمل بها لت�سـوية م�ستحقاتهـا 
املالية وبالتايل فاإنها التزمت بن�ض املـادة )9( من قانون املحكمة اإذ ال يجب اأن 
ت�سار من خطاأ جهة االإدارة من عدم اإحالة طلبها اإىل اجلهة املخت�سة ، وق�ست 
بقبول الدعوى �سكاًل . ويف املو�سوع حددت املحكمة طبيعة الدعوى باأن املدعية 
للمدعية  التقاعدي  املعا�ض  بت�سوية   : اأواًل   : )امل�ستاأنف �سدها( تطلب احلكم 
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وفقاً للراتب االأ�سا�سي االأخري عند انتهاء خدمتها بتاريخ 2006/12/31م .ثانياً 
: منح املدعية مكافاأة نهاية اخلدمة عن كامل مدة خدمتها البالغة 25 �سنة ، 
اأ�سا�سي م�ستحق لها م�سروباً يف عدد �سنوات  اآخر راتب  اأ�سا�ض  حم�سوبة على 
اخلدمة . ثم ا�ستعر�ست املحكمة ن�ض املادة )141( من قانون اخلدمة املدنية 
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ، ون�ض املواد )5 ، 22 الفقرة اأ ، و25 
، و 30 و31( من قانون ومعا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة 
. وا�ستخل�ست  ال�سلطاين رقم 86/26 وتعديالته  باملر�سوم  ال�سادر  العمانيني 
موظفاً  يعترب  خدمته  متد  الذي  املوظف  باأن  الن�سو�ض  هذه  من  املحكمة 
اخلدمة  يف  عام  موظف  كل  بها  يتمتع  التي  احلقوق  بكافة  يتمتع  عمومياً 
واملقررة وفقاً للقانون ومنها الرتقية ويلتزم كذلك بكل الواجبات املقررة لذلك 
، وبالتايل تعترب �سنوات مد اخلدمة من �سمن �سنوات خدمة املوظف ي�سري 
اأنه ال ي�ستحق عنها معا�ساً  اإال  ال�سابقة  عليها ما ي�سري على �سنوات اخلدمة 
تقاعدياً واإمنا ي�ستحق مكافاأة نهاية اخلدمة وفقا لقانون معا�سات ومكافاآت ما 
بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني . واإن م�سطلح مد اخلدمة معناه هو 
زيادة يف مدة خدمة املوظف الطبيعية وهي بلوغه �سن ال�ستني ، وهذا ما اأكده 
املوظف  ا�ستمرارية خدمة  بن�سها على  املادة )141(  املدنية يف  قانون اخلدمة 
اأثناء املد ، وعليه فاإن ال يوجد فرق بني مدة اخلدمتني ، وال يغري يف املعنى 
احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  به  جاء  ما  �سيئا 
العمانيني والذي فرق بني مدة اخلدمتني ، اإال اأن هذا التفريق يجد �سداه يف 
ح�ساب املعا�ض من عدمه بحيث اإن املوظف ي�ستحق معا�ساً عن اخلدمة االأوىل 
وي�ستحق مكافاأة عن اخلدمة الثانية ، ولكن املوظف يف كال اخلدمتني تعترب 
والواجبات  احلقوق  حيث  من  القانون  الأحكام  وفقاً  ويعامل  مت�سلة  خدمته 
الفقرة )اأ(  “ الواردة يف  “ الراتب االأخري  املق�سود بعبارة  ، وباأن  امللقاة عليه 
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من املادة )25( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة 
راتب  اآخر  بها  يق�سد  اأنه  مندوحة  ال  فاإنه   - �سابقا  اإليها  امل�سار   - العمانيني 
بلوغه  عند  اأكملها  التي  اخلدمة  كانت  �سواء  خدمته  اأثناء  املوظف  تقا�ساه 
الثانية بعد �سدور له قرار مبد اخلدمة على اعتبار  اأو اخلدمة  ال�ستني  �سن 
ا�ستمرارية املعاملة التي ن�ض عليها قانون اخلدمة املدنية يف املادة )141( مما 
اآخر راتب  اأ�ســا�ض  تقاعدياً حم�ســوباً على  تكون معه املدعية م�ستحقــة معا�ساً 

تقا�ستــه عنـد اإنهــاء خدمتــها بتاريخ 2007/1/1م ، 

تقاعدياً  با�ستحقاقها يف �سرف معا�ساً  اإىل احلكم  االأول  الطلب  انتهت يف  ثم 
 . 2007/1/1م  بتاريخ  خدمتها  انتهى  عند  راتب  اآخر  اأ�سا�ض  على  حم�سوباً 
اخلدمة  نهاية  مكافاأة  يف  باأحقيتها  املتعلق  الثاين  املدعية  لطلب  وبالن�سبة 
عن كامل مدة خدمتها ومقدارها )25( خم�ض وع�سرون �سنة ، حم�سوبة على 
اأ�سا�ض اآخر راتب م�ستحق لها م�سروباً يف عدد �سنوات اخلدمة ، فاإنه ال يجوز 
اجلمع بني املعا�ض واملكافاآت عماًل مبفهـوم ن�ض املادتني )22( و )30( من قانون 

معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ، وق�ست املحكمة برف�ض طلبها .

ومن حيث اإن احلكم مل ي�سادف قبواًل لدى �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة 
املدنية املدعى عليها فطعنت عليه باال�ستئناف املاثل لالأ�سباب االآتية : 

خطاأ احلكم امل�ستاأنف للق�سور يف الت�سبيب ويف القانون وتطبيق �سحيح قانون 
املعا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانية يف حالة مد خدمة 
مدى  عن  للموظف  ي�ستحق  الذي  املعا�ض  وت�سوية  ال�ستني  �سن  بعد  املوظف 
اخلدمة التي تدخل يف ح�ساب املعا�ض التي تقف عند بلوغه �سن ال�ستني وفقاً 
الأخر راتب اأ�سا�ض كان يتقا�ساه املوظف اأثناء اخلدمة ، اإذ اأن ا�ستحقاق املوظف 
اإال  املادة )22/اأ( من قانون املعا�سات ال يكون  احلقوق التقاعدية عماُل بحكم 



- 205 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

وفقاً لل�سروط والقواعد التي تقررها اأحكام هذا القانون ، واأن بلوغ املوظف �سن 
ال�ستني اأثناء اخلدمة هو الذي يحدد وفقاً له مدة خدمته وا�ستحقاقه للمعا�ض 
من عدمه ، وبالتايل فاإن بلوغ املوظف �سن ال�ستني هو الذي يتم على اأ�سا�سه 
امل�ستحق للموظف الذي متد خدمته لعد بلوغه هذه  املعا�ض  ت�سوية وح�ساب 
ال�سن ، وذلك باعتبار اأن مدة اخلدمة التي يح�سب عنها املعا�ض مع اال�ستحقاق 
هي املدة حتى بلوغ �سن ال�ستني دون االعتداد باملدة الالحقة على هذا ال�سن بعد 
مد مدة خدمة املوظف ، وعلى هذا االأ�سا�ض يتحدد املق�سود بالراتب االأ�سا�سي 
ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  اأحكام  تطبيق  مقت�سى  مع  يتفق  والذي  االأخري 
بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ولي�ض على اأ�سا�ض اال�ستناد اإىل املادة 

)141( من قانون اخلدمة املدنية وفقـاً ملا ذهب اإليه احلكم امل�ستاأنف .

طبقاً للمادة )31( من قانون املعا�سات التي تن�ض على اأنه “ املوظف الذي متد 
انتهاء  عند  مكافاأة  ي�ستحق  التقاعد  �سن  بلوغه  بعد  للخدمة  بعاد  اأو  خدمته 
اأنه ال  “ مبعنى  واحده  �سنة  املدة عن  تقل هذه  اأال  �سريطة   ، الثانية  خدمته 
يتقرر للموظف الذي متد خدمته بعد بلوغ ال�ستني اإال مكافاآت نهاية خدمة 
عن مدة خدمته الثانية . وقد جاء حكم املادة )32( من قانون املعا�سات امل�سار 
املوظف  تقا�ساه  اأ�سا�سي  راتب  اآخر  اأ�سا�ض  على  املكافاآت حت�سب  باأن هذه  اإليه 
عند تركه اخلدمة ، مبا يجوز معه القول اأن املق�سود بهذا الراتب ي�سمــل مدة 
اخلدمتــني قبل وبعد مد خدمة املوظف ، وقد خ�س�ض حكم الفقرة )اأ( الواردة 
باملــادة )25( من قانون املعا�سات وقد حدد جمال تطبيقه بالن�سبة ملدة اخلدمة 
املادة مبا ال  الفقرة من هذه  الوارد يف هذه  االأخري  االأ�سا�سي  بالراتب  املعنية 
وبعد  قبل  اخلدمتني  مدة  ي�سمل  الراتب  بهذا  املق�سود  اأن  القول  معه  يجوز 
مد خدمة املوظف ، وبالتايل يقت�سر تطبيق هذا الراتب على املدة التي تدخل 
يف ح�ساب تطبيق هذا الراتب على املدة التي تدخل يف ح�ساب املعا�ض ويتحدد 
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عند الراتب االأ�سا�سي االأخري الذي كان يتقا�ساه املوظف عند نهاية هذه املدة 
لبلوغ �سن ال�ستني وقبل بداية مدة خدمته الثانية بعد بلوغه هذا ال�سن ، ومد 
خدمته والتي ال ي�ستحق عنها اإال مكافاأة نهاية خدمة والتي حت�سب على اأ�سا�ض 

اآخر راتب اأ�سا�سي تقا�ساه املوظف عند نهاية خدمته الثانية 

ومن حيث اإن لكل من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  وقانون   ، 2004/120م 
العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 وتعديالته ، جمال تطبيقه 
وتف�سري ن�سو�سه مبا ال يجوز قانوناً اخللط بينهما يف حالة بلوغ املوظف العام 
�سن التقاعد اأو مد خدمته ، فالقانون االآخر هو الذي يحكم �سروط وكيفية 
ح�ساب ا�ستحقاق املوظف للمعا�ض التقاعدي ، بحيث تكون الواقعة املن�ساأة لهذا 
مع  اخلدمة  اأثناء  التقاعد  �سن  اأي  ال�ستني  �سن  املوظف  بلوغ  هو  اال�ستحقاق 
توافر �سروطه والعربة يف احت�ساب قيمة املعا�ض اإمنا تكون وفقاً لقيمة الراتب 
ال�سهري االأ�سا�سي االأخري عند بلوغ املوظف �سن التقاعد ح�سبما ورد بالفقرة 
)اأ( من املادة )25( من القانون التي اأوجبت ح�ساب املعا�ض على اأ�سا�سه ب�سرف 
التقاعد من  �سن  بلوغ  بعد  العام قد مدة خدمته  املوظف  كان  اإذا  النظر عما 
عدمه ، وهذا هو االأ�سل العام يف التف�سري ال�سحيح لقانون املعا�سات ، وبحيث 
ال ي�ستحق املوظف الذي ي�سدر قرار من جهة االإدارة مبد خدمته بعد بلوغ �سن 
ال�ستني )املدة الثانية( اإال مكافاأة نهاية خدمته عن هذه املدة وحت�سب املكافاأة 
تركه اخلدمة ح�سبما جاء بحكم  بعد  املوظف  تقا�ساه  راتب  اآخر  اأ�سا�ض  على 
نهاية  مكافاأة   “ اخلام�ض  الف�سل  يف  عليها  املن�سو�ض   )32( و   )31( املادتني 
املدة  باأن  فيها  غمو�ض  اأو  لب�ض  ال  الداللة  وا�سحة  ن�سو�ض  “ فهي  اخلدمة 
الثانية بعد بلوغ املوظف �سن االإحالة للمعا�ض ي�ستحق عنها املوظف مكافاأة عن 
املدة االأوىل ي�ستحق  ، بينما  اأ�سا�ض ح�سل عليه عند تركه اخلدمة  اآخر راتب 
ال�سهري  االأ�سا�سي  الراتب  قيمة  اأ�سا�ض  على  به  املطالب  املعا�ض  املوظف  عنها 
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االأخري عند بلوغه �سن التقاعد طاملا توافرت يف �ساأنه بقيـة ال�سروط االأخرى 
املايل  امل�سـرع قد غاير يف احلكم واالأ�سا�ض  ، ومن ثم يكون  املعا�ض  ال�ستحقاق 
اأ�سا�سه احت�ساب كل منها مبا ال وجه معـه للخلط بينهما واإال  الذي يتم على 
انطـوى االأمر على اإهدار للحكـمة الت�سريعية التي تغياها امل�سـرع من وراء اإفـراد 
كل حالة بحكم مغاير على النحو امل�سار اإليه . وترتيـباً على ذلك ، ملا كان الثابت 
بتاريخ  والغاز  النفط  بوزارة  بالعمل  التحقت  امل�ستاأنف �سدها  اأن  االأوراق  من 
اأن بلغت �سن ال�ستـني  1981/9/5م ، وانتهت خدمتــها يف 2006/12/31م ، بعـد 
بتاريــخ 2005/12/31م ، وتقرر مد خدمتها ملدة �سنـة من 2006/1/1م اإىل تاريخ 
اأ�سا�سي  براتب  الثالثة  الدرجة  اإىل  برتقيتها  قرار  لها  و�سدر  2006/12/31م 
)398( ريال وكان راتبـها االأ�سا�سـي عند بلوغها �سن ال�ستني )366( ريال . ومن 
ثم فاإن امل�ستاأنف �سدها ت�ستحق �سرف حقوقها التقاعدية عن مدة خدمتها 
اآخر  اأ�سا�ض  على  التقاعد  �سن  وبلوغ  ال�ستني  �سن  ببلوغها  انتهت  التي  االأوىل 
، كما ت�ستحق مكافاأة نهاية  ال�سن )366( ريال  اأ�سا�سي عند بلوغها هذا  راتب 
باعتـبار  ريال  اإليـه وهو )398(  اأ�سا�سي و�سلت  راتب  اآخر  اأ�سا�ض  اخلدمة على 
اأنها ت�ستحـق معا�ض عن مدة خدمتها االأوىل ومكافـاأة نهاية خدمـة عن مدة مد 

خدمتها الثانية وهو ما يتفق مع �سحيح حكم القانون .

وحيث اإن احلكم امل�ستاأنف ق�سى بغري هذه النتيجة ، فمن ثم يكون قد اأخطاأ يف 
تطبيق �سحيح اأحكام القانون وتاأويله مما يتعني الق�ساء بقبول الطعن عليه 
 ، مو�سوعاً  وبرف�سها  �سكاًل  الدعوى  بقبول  جمدداً  والق�ساء  احلكم  وباإلغاء 

واألزمت امل�ستاأنف �سدها امل�ساريف عن درجتي التقا�سي .

 )حكم محكمة الق�ساء االإداري في اال�ستئناف رقم 14 ل�سنة 9 ق �س ال�سادر 
بجل�سة 2009/2/2 ، مج �سنة 2008-2009 �س163(  
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-----------------------------------------------

�سم مدد الخدمة ال�سابقة تتعلق بالمعا�سات وي�ستمد الحق فيها من القانون 
مبا�سرة ، وتخت�س المحكمة بنظرها .

ين�ض البند )1( من قرار جمل�ض الوزراء ال�سادر بجل�سته رقم )2006/21م( 
اأو�ساع  معاجلة  اإجراءات  املت�سمن   )2006/23( رقم  باجلل�سة  عليه  امل�سادق 
اأن:” اإيقاف  ،  ين�ض على  العاملني يف وظائف دائمة بعقود موؤقتة  املوظفني 
التعيينات على وظائف دائمة بعقود موؤقتة ... ملخالفة ذلك اأحكام املادة )13( 
من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ... وكذلك املادة )4( من قانون 

اخلدمة املدنية ... .”

“ اأن تقوم الوحدات احلكومية بتثبيت املوظفني  اأن :  وين�ض البند )2( على 
املعينني على وظائف دائمة ب�سفة موؤقتة ... “.

 وين�ض البند )4( من القرار على:”  اأن ي�سمح للموظفني الذين يتم تثبيتهم 
منها  جزء  اأو  التثبيت  قبل  ال�سابقة  خدماتهم  مدة  ب�سم  مالية  درجات  على 
من  ح�سته  املوظف  يتحمل  واأن   ، �سنة  عن  اخلدمة  مدة  تقل  ال  اأن  �سريطة 
اخلدمة  بعد  ما  ومكاآفات  معا�سات  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  اال�سرتاكات 
ملوظفي احلكومة العمانيني حت�سب على اأ�سا�ض راتب الدرجة التي يتم تثبيته 
املدة والتي حتدد  عليها وتتحمل احلكومة ح�ستها من اال�سرتاكات عن تلك 

اكتواريا فيما بعد ، ... “ .

اجلهات  بع�ض  قيام  لديه  تالحظ  بعدما  املوقر  الوزراء  جمل�ض  اإن  وحيث 
دائمة  وظائف  على  موؤقتة  عمل  عقود  مبوجب  العمانيني  بتعيني  احلكومية 
ر اإيقاف تلك  ، باملخالفة لقانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية ، فقد قرَّ
نته  مات�سمَّ بني  ومن   ، ذلك  ملعاجلة  الالزمة  االإجراءات  وو�سع  التعيينات 
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على  املعينني  املوظفني  بتثبيت  احلكومية  الوحدات  تقوم  اأن  االإجراءات  تلك 
وظائف دائمة ب�سفة موؤقتة ، وباأن يقت�سر تثبيت املوظفني املعينني قبل تاريخ 
2007/1/1م ، وباأن ي�سمح للموظفني الذين  يتم تثبيتهم على درجات مالية 
ب�سم مدة خدماتهم ال�سابقة قبل التثبيت اأو جزء منها ، �سريطة اأالَّ تقل مدة 
اإجراءات  يف  املجل�ض  قرار  اأوردها  �سوابط  وفق  ذلك  كل   ، �سنة  عن  اخلدمة 

املعاجلة .

وحيث اإنَّ امل�ستاأنف �سدها ممن كانوا يعملون بعقود موؤقتة يف وظائف دائمة 
2006م  عام  املوقر  الوزراء  جمل�ض  قرار  �سدور  وقت  العايل  التعليم  بوزارة 
وبذلك  الثامنة  املالية  الدرجة  على  املذكورة  بالوزارة  للعمل  تثبيتها  فقد مت 
فر�سها  التي  املعاجلة  الإجراءات  ا�ستناداً  ال�سابقة  خدماتها  ُمدد  ت�ست�سحب 
قرار جمل�ض الوزراء امل�سار اإليه ، واإىل املركز القانوين ذاته الذي ن�ساأ لها اأول 
مرة ، فهي تعمل بعقد عمل موؤقت على وظيفة دائمة يف وحدتني من وحدات 
املحلي  التعاقد  �سفة  اإ�سباغ  ذلك  من  يغري  اأن  دون   ، للدولة  االإداري  اجلهاز 
على هذا النوع من التعاقد فهي عمانية وبذلك ا�ست�سحبت عالقة عمل ظلت 
م�ستمرة دون انقطاع توؤدي عماًل على وظيفة دائمة ، وال ميكن املحاجة يف هذا 
امل�ستاأنف �سدها  التي مل يوافق على �سمها كانت تعمل فيها  ة  املدَّ باأنَّ  ال�ساأن 
املُدد ال  واأن �سم   ) االإمارات  ال�سلطنة يف دولة  �سفارة  لدى وزارة اخلارجية ) 
دائمة يف  بعقد موؤقت على وظيفة  للعمل  كان متعاقداً  بالن�سبة ملن  اإالَّ  يكون 
ذات اجلهة ، وبالتايل ال حتت�سب املدة التي ق�سيت يف جهة اأخرى ـ كما يذهب 
اإىل ذلك ال�سندوق امل�ستاأنف - فهذا القول يخالف الواقع . ويوؤدي اإىل تاأويل 
غري �سليم للمعاجلة التي اأتى بها قرار جمل�ض الوزراء حماية للمتعاقد معهم 
، كما ال ميكن املحاجة بعدم ات�سال خدمات امل�ستاأنف �سدها الأن العقد املربم 
بني امل�ستاأنف �سدها وامللحقية الثقافية ي�سري من التاريخ الوارد يف العقد وهو 
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2003/4/8م .

وحيث اإن قرار جمل�ض الوزراءـ  ويف اإطار معاجلته للمواطنني العاملني باجلهاز 
د على ما ورد يف قانون معا�سات  االإداري للدولة يف وظائف بعقود موؤقتة ـ قد اأكَّ
ومكاآفات ما بعد اخلدمة بال�سماح لهذه الفئة الذين مت تثبيتهم على درجات 
مالية ب�سم مدة خدماتهم ال�سابقة على التثبيت �سريطة ا�ستيفائهم لل�سروط 

املقررة يف هذا ال�ساأن.

امل�سرع مل يقيد  اأن  ال�ساأن  املنظمة يف هذا  الثابت من واقع االأحكام  اإن  وحيث 
�سم مدة اخلدمة مبدة معينة ، اإذ جاء الن�ض مطلقاً بخدمة املوظف ال�سابقة 
على  ال�سم  اقت�سار  معه  يجوز  ال  ثم  ومن   ،) اإطالقه  على  يوؤخذ  واملطلق   (
مدة معينة وجتاهل اأخرى على النحو الذي ذهب اإليه ال�سندوق امل�ستاأنف ، يف 
ة اأن  احلالة املاثلة وذلك با�ستبـعاده املوافقة على الفرتة حمــل الدعوى ، بحجَّ
املدعيــة ق�ستها يف وحدة اأخرى ، اأو اأن املدة مل تكن متَّ�سلة مع �سابقتها ، وهو 
ما مت الرد عليه باأ�سباب هذا احلكم على النحو ال�سالف بيانه ، كما اأنَّه ال يجدي 
ال�سندوق امل�ستاأنف التذرع بالبند )4( من قرار جمل�ض الوزراء امل�سار اإليه باأن 
فرتة ال�سم » املدة قبل التثبيت » يجب اأن تكون متَّ�سلة ، اإذ اأن هذا البند ن�ض 
على :  » ب�سم مدة خدماتهم ال�سابقة » فجاء بذلك ب�سيغة اجلمع للخدمات 
ال�سابقة قبل التثبيت ، كما اأنَّ الن�ض ال يعني بها املدة التي ق�سيت يف اآخر جهة 

هت اإرادة امل�سرع اإىل ذلك ملا اأعوزه الن�ض �سراحة عليه. ، ولو اجتَّ

م ، فاإنَّ ال�سندوق امل�ستاأنف يكون قد اأخطاأ يف  وحيث اإنَّه وبالبناء على ما تقدَّ
تطبيق القانون برف�سه املوافقة على طلب امل�ستاأنف �سدها ب�سم مدة خدمتها 
عن الفرتة من 1998/5/19م حتى 2003/4/9م ، ومن ثم يغدو القرار املطعون 
فيه قد �سدر على غري اأ�سا�ٍض من القانون ، مما يتعنيَّ الق�ساء بعدم �سحته . 
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وحيث اإنه واإذ ثبت اأن حم�سلة احلكم املاثل ، فيما يتعلق بق�سائه بعدم �سحة 
القرار اإمنا تنفق مع النتيجة التي انتهى اإليها احلكم املطعون فيه ؛ فاإنَّه يكون 
قائم على  الطعن عليه غري  ، ويكون  القانون  و�سحيح حكم  قد �سَدر متَّفقاً 

�سنٍدٍٍ �سحيح من القانون خليقاً بالرف�ض .

)حكم محكمة الق�ساء االإداري في اال�ستئناف رقم 4 ل�سنة 10 ق . �س ال�سادر 
بجل�سة 2010/1/25 ، مج �سنة 2009-2010 �س123(

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

 





الفتاوى الصادرة عن وزارة 
الشؤون القانونية

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

الفتوى االأولى :
نفيد باأن املادة ) 1 ( قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ال�سادر باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم 86/26 تق�سى ب�سريان اأحكامه على جميع املوظفني العمانيني 
العاملني باجلهاز االإداري للدولة وي�سغلون وظائف دائمة ، وال ت�سرى ب�ساأنهم 

قوانني اأو مرا�سيم خا�سة باملعا�سات اأو مكافاآت ما بعد اخلدمة .

والعربة فى التفرقة بني الوظيفة الدائمة - التي ي�سرى على �ساغلها القانون 
فالوظائف   ، ذاتها  الوظيفة  عمل  بطبيعة  هي  ؛  املوؤقتة  الوظيفة  و  املذكور- 
اأن  مبعنى   ، معني  بزمن  حمدد  غري  بعمل  القيام  تقت�سى  التي  هي  الدائمة 
العمل نف�سه له �سفة الدوام واال�ستمرار ، وذلك على خالف مفهوم الوظائف 
املوؤقتة التي يكون العمل فيها حمددا بفرتة زمنية اأو له مو�سم معني ، وتنتهي 
اأو بانتهاء العمل ذاته ، اأي اأن  هذه الوظائف املوؤقتة بانتهاء الفرتة اأو املو�سم 

عمل الوظيفة ذاتها موؤقت بطبيعته .

على اأنه واإن كان ما تقدم ؛ فقد جتدر االإ�سارة اإىل عدم جواز اخللط بني الوظائف 
املوؤقتة و�سغل الوظائف الدائمة ب�سفة موؤقتة ، فقد يعر�ض فى العمل  اأن تخلو 
وظيفة دائمة ممن ي�سغلها ، وقد تتاأثر امل�سلحة العامة وم�سلحه العمل من 
ترك هذه الوظيفة دون اأن يقوم اأحد باأعبائها وم�سوؤوليتها وواجباتها ، اإذ قد 
يكون فى ذلك �سرر يعوق �سري العمل وانتظامه ، ويوؤثر بالتايل على امل�سلحة 
العامة وم�سلحه املواطنني املتعاملني مع الوظيفة ، وقد واجه قانون اخلدمة 
املدنية مثل هذه احلاالت باأن اأجاز �سغل تلك الوظائف الدائمة ب�سفة موؤقتة 
كما هو ال�ساأن عندما ن�ض ذلك القانون على جواز ندب موظف للقيام موؤقتا 
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بعمل وظيفة اأخرى وجواز �سغل وظائف املعارين بطريق الندب حلني عودتهم 
وكذلك جواز �سغل وظائف املوظفني الذين يوفدون فى بعثات ومنح درا�سية 
حلني عودتهم وكذلك جواز �سغل وظائف املوظفني الذين يوفدون فى بعثات 
ومنح درا�سية اأو للتدريب اأو مينحون اإجازات درا�سية باأجر اأو بدون اأجر ففي 
هذه احلاالت اأجاز القانون �سغل هذه  الوظائف الدائمة ب�سفة موؤقتة بطريق 
التعيني اأو الندب اإذا كانت مدة البعثة اأو املنحة اأو االإجازة ال تقل عن �سنة على 

اأن تخلى عند عودة �ساغليها االأ�سليني .

هي  ال�سابقة  الفقرة  فى  اإليها  امل�سار  الوظائف  جميع  اأن  ذلك  من  والوا�سح 
وظائف دائمة اأي اأن عملها دائم  غري حمدد بزمن معني واأن هذه الوظائف 
اأ�سبحت خالية ل�سبب اأو الآخر ، لذلك اأجاز القانون �سغلها ب�سفة موؤقتة ومن 
اأن الوظيفة  التاأقيت على القيام بعمل الوظيفة الدائمة فى حني  ثم ين�سب 
ال  موؤقت  عمل  اأنه  اإذ  ذاته  عملها  طبيعة  من  ال�سفة  هذه  لها  تكون  املوؤقتة 
ي�ستغرق اإمتامه اإال فرتة معينة اأو زمن حمدد اأو اأن يكون هذا العمل مو�سميا 

بطبيعته .

وملا كان ذلك وكانت االأعمال امل�سندة اإىل من عينتهم الهيئة العامة للتاأمينات 
االجتماعية بعقود موؤقتة هي اأعمال دائمة بطبيعتها ، واأن �سبب اإ�سنادها اإىل 
هوؤالء بتلك الطريقة يرجع اإىل عدم اعتماد درجات مالية للهيئة واإمنا اعتمدت 
لها مبالغ غري مبوبة وذلك لت�سيري العمل بها ، ومتى كان االأمر كذلك فاإن 
اإىل ذلك وبحق  هوؤالء املوظفني يكونوا �ساغلني لوظائف دائمة - كما ذهبت 
وزارة ال�سوؤون االجتماعية والعمل ولو اأنهم يعملون بها ب�سفة موؤقتة طاملا اأن 

العمل امل�سند اإليهم هو عمل دائم.

وترتيبا على ما تقدم فاإن قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة للموظفني 
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العمانيني ي�سري على املوظفني املذكورين مما يتعني معه - فى مقابل ذلك - 
حت�سيل اال�سرتاكات املن�سو�ض عليها فى هذا القانون عن اأجورهم االأ�سا�سية .

 ) فتوى رقم و �س ق /م و / 21 / 1 /94/129 فى 1994/2/6 م (

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

الفتوى الثانية :
احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  من   )1( املادة 
:" ت�سرى  اأن  على  تن�ض   86/26 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العمانيني 
اأحكام هذا القانون على جميع املوظفني العمانيني العاملني باجلهاز االإداري 
للدولة وي�سغلون وظائف دائمة، وال ت�سرى ب�ساأنهم قوانني اأو مرا�سيم خا�سة 

باملعا�سات اأو مكافاآت ما بعد اخلدمة ".

باملر�سوم  ال�سادر  االإداري للدولة  املادة  )1( من قانون تنظيم اجلهاز  وتن�ض 
 " اأن:  على   76/13 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  واملعدلة   75/26 رقم  ال�سلطاين 
من  ومايتبعها  والوزارات   ، الوزراء  جمل�ض  للدولة  االإداري  باجلهاز  يق�سد 
اأجهزة اإدارية وفنية ، واملجال�ض املتخ�س�سة ومايتبعها من اأجهزة اإدارية وفنية 

، واأية وحدات تنفيذية اأخرى ".

باملر�سوم  ال�سادر  العامة  واملوؤ�س�سات  الهيئات  نظام  من   )2( املادة  وتن�ض 
العامة واملوؤ�س�سات  الهيئات والهيئات  " تن�ساأ  اأن  ال�سلطاين رقم 91/116 على 
وتتمتع   ، االعتبارية  ال�سخ�سية  لها  وتكون   ، �سلطاين  مبر�سوم  العامة 
باإن�سائها  ال�سادر  واملر�سوم  النظام  هذا  حدود  يف  واالإداري  املايل  باال�ستقالل 
التي  ، وتخ�سع الإ�سراف اجلهة  للدولة  االإداري  ، وتعترب من وحدات اجلهاز 

يحددها مر�سوم اإن�سائها ". 
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باملر�سوم  ال�سادر  عمان  و�سناعة  جتارة  غرفة  قانون  من   )2( املادة  وتن�ض 
" اأ- الغرفة موؤ�س�سة ذات نفع عام تهدف  اأن :  ال�سلطاين رقم 2007/22 على 
اإىل تنظيم امل�سالح التجارية وال�سناعية وتنميتها والدفاع عنها ومتثيلها يف 

خمتلف املجاالت.

ب - تتمتع الغرفة بال�سخ�سية االعتبارية........."

وتن�ض املادة )4( من ذات القانون على اأن: " تتوىل الغرفة ما يلي :

اأـ  جمع القوانني واالأنظمة واالأعراف والعادات واملعلومات واالإح�ساءات املتعلقة 
وتقدميها  وتبويبها  وت�سنيفها  ومتحي�سها  وال�سناعية  التجارية   باالأن�سطة 
وما ت�ستخل�سه من نتائج واآراء للحكومة والهيئات واملوؤ�س�سات العامة.....ب ـ 1ـ 
ت�سجيل االأع�ساء العاملني يف القطاع اخلا�ض باالأن�سطة التجارية وال�سناعية 

وت�سنيفهم وتوزيعهم اإىل فئات.2ـ .... 3ـ.... ، .... "

كما تن�ض املادة )5( من ذات القانون على اأن: " يجوز للغرفة ممار�سة االآتي :

ـ االت�سال مبا�سرة بوحدات اجلهاز االإداري للدولة وما يف حكمها للح�سول  اأ 
�سمن  وتقع  الغرفة  باأعمال  تتعلق  ومعلومات  بيانات  من  اإليه  ماحتتاج  على 

اخت�سا�ساتها. ب ـ ........ ج ـ ......  د ـ................ هـ- .........". 

وتن�ض املادة )13( من ذات القانون على اأن :" اأ-1- تتكون موارد الغرفة من 
ت�سدرها  التي  وامل�ستندات  وال�سهادات  ال�سنوي  واال�سرتاك  الت�سجيل  ر�سوم 
والعرائ�ض  التوقيعات  على  الت�سديق  ر�سوم  ومن  عليها  ت�سادق  اأو  الغرفة 
والتاأ�سري على الدفاتر التجارية وغري ذلك من الر�سوم التي ت�ستوفيها الغرفة 
امل�سار  الر�سوم  تعني   -2 بها......  املتعلقة  االأنظمة  واأحكام  ن�سو�ض  مبوجب 
الالئحة  ثابتة ين�ض عليها يف  اأ�س�ض  البند)1( ويحدد مقدارها على  اإليها يف 
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التنفيذية اأو ت�سدر بها قرارات من املجل�ض.3.....4-.....5-....."

ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  من   )1( املادة  وتن�ض 
احلكومة العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 على اأن :"ت�سرى 
اأحكام هذا القانون على جميع املوظفني العمانيني العاملني باجلهاز االإداري 
للدولة وي�سغلون وظائف دائمة ، وال ت�سرى ب�ساأنهم قوانني اأو مرا�سيم خا�سة 

باملعا�سات اأو مكافاآت ما بعد اخلدمة ".

وامل�ستفاد مما تقدم اأنه وفقاً حلكم املادة )2( من قانون غرفة جتارة و�سناعة 
عمان تعترب الغرفة موؤ�س�سة ذات نفع عام ت�سهم يف تنظيم مرفق عام وهو مرفق 
التجارة وال�سناعة وما يرتبط به من م�سالح وتنميتها والدفاع عنها ومتثيلها 
الالزم  والقدر  معنوية  �سخ�سية  منحها  قد  امل�سرع  واأن   ، املجاالت  �ستى  يف 
القيام  االخت�سا�سات ما ميكنها من  اإليها جملة من  واأوكل   ، اال�ستقالل  من 
واملعلومات  والعادات  واالأنظمة  القوانني  ، ومن ذلك جمع  لها  امل�سندة  باملهام 
ذات  ال�سهادات  ومنح  وال�سناعية  التجارية  باالأن�سطة  املتعلقة  واالإح�ساءات 
ال�سلة بهذه االأن�سطة وامل�سادقة عليها وفح�ض ال�سلع والتدقيق يف اخلدمات 
العرف  وحتديد  املتداولة  لل�سلع  االأ�سا�سية  املعلومات  وتقدمي  عليها  املتنازع 
اأتاح القانون  ، كما  التجاري وال�سناعي ومتثيل املن�ساآت التجارية وال�سناعية 
على  احل�سول  اأجل  من  للدولة  االإداري  اجلهاز  بوحدات  االت�سال  للغرفة 

البيانات واملعلومات الالزمة ملبا�سرة مهامها.

اأ�سخا�ض  العام هي من  النفع  ذات  املوؤ�س�سات  اأن  امل�ستقر عليه فقهاً  اإن  وحيث 
القانون اخلا�ض واإن عوملت اأموالها معاملة االأموال العامة من حيث احلماية 
 ، بها  املنوطة  واالخت�سا�سات  الدور  اأهمية  �سوء  يف  لها  املقررة  القانونية 
وتختلف املوؤ�س�سات ذات النفع العام عن املوؤ�س�سات العامة حيث تعترب االأخرية 



- 220 -

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

وفقاً حلكم املادة )2( من نظام الهيئات واملوؤ�س�سات العامة من وحدات اجلهاز 
االإداري للدولة ، وملا كان قانون غرفة جتارة و�سناعة عمان قد ن�ض �سراحة 
على اأن الغرفة تعد موؤ�س�سة ذات نفع عام ، ومن ثم فاإن امل�سرع بذلك يكون قد 
قطع اأي خالف ميكن اأن يثور حول الطبيعة القانونية لها ومدى اعتبارها من 
اأ�سخا�ض القانون العام اأو من اأ�سخا�ض القانون اخلا�ض ، وذلك بالتاأكيد على 
اأ�سخا�ض القانون اخلا�ض، وبالتايل  اأنها موؤ�س�سة ذات نفع عام ، ومن ثم من 

لي�ست من وحدات اجلهاز االإداري للدولة باملعنى امل�سار اإليه.  

ومما يوؤكد اأن الغرفة من اأ�سخا�ض القانون اخلا�ض ولي�ست من وحدات اجلهاز 
جتارة  غرفة  قانون  باإ�سدار   2007/22 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  اأن  االإداري  
و�سناعة عمان مل ي�سر يف ديباجته اإىل قانون تنظيم اجلهاز االإداري للدولة ، 
وال اإىل قانون الهيئات واملوؤ�س�سات العامة ، وال اإىل القانون املايل، كما اأن املادة 
االت�سال مبا�سرة  للغرفة  اأجازت  قانون غرفة جتارة و�سناعة عمان  )5( من 
بوحدات اجلهاز االإداري للدولة وما يف حكمها للح�سول على ما حتتاج اإليه من 
بيانات ومعلومات تتعلق باأعمال الغرفة وتقع �سمن اخت�سا�ساتها ، ولو كانت 
اإرادة امل�سرع قد اجتهت اإىل اعتبار الغرفة من وحدات اجلهاز االإداري للدولة 
ملا كان هذا الن�ض بح�سبان اأن وحدات اجلهاز االإداري للدولة تقوم باالت�سال 
ببع�سها مبا�سرة للح�سول على ما حتتاجه من بيانات ومعلومات دون حاجة 

اإىل ن�ض �سريح يقرر ذلك.

يعينون  االأع�ساء  وبع�ض  الغرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اأن  تقدم  مما  ينال  وال 
االخت�سا�سات  �سوء  عمان يف  و�سناعة  اأن غرفة جتارة  اأو  �سلطاين،  مبر�سوم 
املعقودة لها تقوم على مرفق عام هو رعاية م�سالح منت�سبي الغرفة ، اأو اأنها 
تقوم بتح�سيل ر�سوم نظري ما تقدمه من خدمات �ساأنها يف ذلك �ساأن وحدات 
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اجلهاز االإداري للدولة ، اإذ اأن ذلك مردود عليه باالآتي :
اإدارة الغرفة وبع�ض اأع�سائها مبر�سوم  ففيما يتعلق بتعيني رئي�ض جمل�ض   -
على  الدولة  ورقابة  اإ�سراف  قبيل  من  يكون  اأن  يعدو  ال  فذلك  �سلطاين 

اجلهات ذات النفع العام.
وحدات  �ساأن  �ساأنها  عام  مرفق  على  تقوم  الغرفة  باأن  يتعلق  فيما  واأما   -
اجلهاز االإداري للدولة فلي�ض ثمة اأثر للمرفق العام على طبيعة ال�سخ�ض 
االعتباري اأو اجلهاز  القائم على �سوؤونه ، فقد يكون هذا ال�سخ�ض اأو اجلهاز 
وحدة  اأو  العامة  واملوؤ�س�سات  العامة  كالهيئات  العام  القانون  اأ�سخا�ض  من 
من وحدات اجلهاز االإداري االأخرى كالوزارات ، كما قد يكون من اأ�سخا�ض 
القانون اخلا�ض كال�سركات القائمة على مرفق االت�ساالت ومرفق الكهرباء 
وال�سركات املمنوحة امتياز اإدارة اأحد املوانئ اأو املطارات ولي�ض ثمة �سك يف 

كونها من اأ�سخا�ض القانون اخلا�ض رغم اأنها قائمة على مرفق عام.
" وفقاً  " ر�سوم  ت�سمى  مبالغ  الغرفة من  يتعلق مبا حت�سله  فيما  واأخرياً   -
لقانونها نظري ما تقدمه من خدمات وما ت�سدره من �سهادات وم�ستندات 
اأو امل�سادقة عليها، فال يعدو  اأن يكون مقاباًل  لتلك اخلدمات ولي�ض ر�سوماً 
باملعنى اال�سطالحي لهذه الكلمة املن�سو�ض عليه يف القانون املايل، اآية ذلك 
اأن امل�سرع يف كثري من القوانني ا�ستعمل كلمة " الر�سوم " ومل يق�سد فيها 
�سوى املعنى اللغوي اأي املقابل دون املعنى اال�سطالحي املن�سو�ض عليه يف 
القانون املايل اأي املقابل املايل التي تتقا�ساه وحدات اجلهاز االإداري للدولة 
نظري ما تقدمه من خدمات ويعد مورداً من موارد اخلزانة العامة للدولة ، 
من ذلك على �سبيل املثال ما ورد الن�ض عليه يف املادة )58( مكرراً من قانون 
اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 معداًل باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2007/115.   
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لذلك انتهى الراأي اإىل اعتبار غرفة جتارة و�سناعة عمان من اأ�سخا�ض القانون 
اخلا�ض  ومن ثم  ال يخ�سع العاملون بها الأحكام قانون معا�سات ومكافاآت ما 
بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 26 

  .86 /

فتوى رقم )و �س ق /م و / 21 / 1 /2012/710( بتاريخ 2012/4/8م

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

الفتوى الثالثة :
باالإ�سارة اإىل الكتاب رقم ب�ساأن االإفادة عما اإذا كانت اللجنة االأوملبية العمانية 
للدولة  االإداري  اجلهاز  وحدات  بني  من  تعد  املختلفة  الريا�سية  واالحتادات 

التي ت�سرى على موظفيها اأحكام قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة .

نفيد اأن الوا�سح من �سياق املادة االأوىل من القانون املذكور ال�سادر باملر�سوم 
العمانيني  املوظفني  جميع  على  ت�سرى  اأحكامه  اأن   86/26 رقم  ال�سلطاين 
العاملني باجلهاز االإداري للدولة ، وي�سغلون وظائف دائمة وال ت�سرى ب�ساأنهم 
قوانني اأو مرا�سيم خا�سة باملعا�سات اأو مكافاآت نهاية اخلدمة ، وعلى ذلك فاإنه 
يجب توافر تلك ال�سروط جمتمعة لي�ستفيد املواطن العماين من اأحكام هذا 
القانون ، فاإذا ما تخلفت كل هذه ال�سروط اأو اإحداها انح�سر تطبيق القانون 

فال يكون هناك اأي جمال لتطبيقه .

وملا كان املق�سود باجلهاز االإداري للدولة جمل�ض الوزراء والوزارات وما يتبعها 
اإدارية  اأجهزة  من  يتبعها  وما  املتخ�س�سة  واملجال�ض  وفنية  اإدارية  اأجهزة  من 
وفنية ، واأية وحدات تنفيذية اأخرى ) املادة 1 من قانون تنظيم اجلهاز االإداري 

للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 75/26 ( . 
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الهيئات  العمانية واالحتادات الريا�سية هي من  اللجنة االأوليمبية  واإذ كانت 
الهيئات  هذه  قانون  ينظمها  التي  الريا�سي  املجال  فى  العاملة  اخلا�سة 
كل  اإن�ساء  �سروط  ببيان  تكفل  الذي   82/42 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر 
وطرق  فيها  الت�سرف  وكيفية  هيئة  لكل  املالية  واملوارد  اإدارتها  وكيفية  منها 
اأن  الرقابة عليها ومن بني ما انطوى عليه ذلك القانون - فى هذا ال�ساأن - 
اإن�ساء الهيئة واإ�سهارها وحلها يكون بقرار من الوزير، واأنه ال يجوز الأية هيئة 
مزاولة ن�ساطها اأو اال�ستمرار فيه اإال اإذا قامت باإجراءات ال�سهر ، كذلك اأوجب 
كيفية  على  ن�ض  عمومية  وجمعية  اإدارة  جمل�ض  هيئة  لكل  يكون  اأن  القانون 
ت�سكيل كل منهما واخت�سا�ساته ، كما حدد القانون املوارد املالية للهيئة وق�سى 
باأن تتكون هذه املوارد من ا�سرتاكات اأع�سائها والتربعات والهبات والو�سايا 
واملباريات  احلفالت  اإيرادات  وح�سيلة   ، قبولها  على  الوزارة  موافقة  ب�سرط 
التي تتوالها الهيئة واملرخ�ض بها ، واالإعانات احلكومية واالإيرادات االأخرى 
املختلفة التي توافق الوزارة على قبولها ، وكل هذه االأحكام تنبئي عن طبيعة 
تلك الهيئات باعتبارها هيئات خا�سة ، وهو ما حر�ض القانون امل�سار اإليه على 
تاأكيده باال�سم الذي �سدر به وهو" قانون الهيئات اخلا�سة العاملة فى املجال 

الريا�سي" .

واإذا كان ما تقدم فاإن الهيئات اخلا�سة امل�سار اإليها - ومن بينها اللجنة االأوملبية 
العمانية واالحتادات الريا�سية - تخرج من عداد اجلهاز االإداري للدولة الذي 
ياأبى تكوينه قبول القواعد واالأحكام التي ت�سري عليها تلك الهيئات ، ومن ثم 
فاإن اأيا منها ال تعترب وحدة من وحداته بالتحديد وباملفهوم الوارد فى قانون 

تنظيم اجلهاز االإداري للدولة .

العمانية،واالحتادات  االأوملبية  اللجنة  موظفو  يعترب  فال  ذلك  على  وترتيبا 
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الريا�سية - اإال من كان منهم منتدبا من اإحدى الوزارات اأو امل�سالح احلكومية 
ي�سرى  ثم فال  ، ومن  للدولة  االإداري  اإحدى وحدات اجلهاز  فى  - موظفني 
ب�ساأنهم قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 86/26 .

 ) فتوى رقم �س ق /ت/91/868/1/21 فى 1991/8/25م(

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

الفتوى الرابعة :
االإفادة  طلب  املوافق...ب�ساأن   ...... املوؤرخ   ...... رقم:  الكتاب  اإىل  باالإ�سارة 
االأمهات  مع  خا�سة  عمل  .......عقود  وزارة  اإبرام  اإمكانية  مدى  يف  بالراأي 
الأحكام  خ�سوعهن  ومدى  العمل،  قانون  اأحكام  �سوء  يف  البديالت  واخلاالت 

قانون التاأمينات االجتماعية.

وتتلخ�ض الوقائع ـ ح�سبما يبني من االأوراق ـ يف اأن وزارة ....... تتوىل رعاية 
ظروف  يف  يعي�سون  ومن  االأب  وجمهويل  االأبوين  جمهويل  االأيتام  االأطفال 
بينها وبني  بالتعاون  وذلك   ، اجتماعية  رعايتهم يف موؤ�س�سة  ت�ستدعي  خا�سة 
القطاع االأهلي ، ويف هذا االإطار اأقامت موؤ�س�سة �سعود بهوان لالأعمال اخلريية 
مركزا لرعاية الطفولة ومتويل جزء كبري من تكاليف ت�سغيله، وكان االتفاق 
باعتباره  املركز  باإدارة  االأخرية  تقوم  اأن  على  املذكورة  واملوؤ�س�سة  الوزارة  بني 
م�سروعاً اأهلياً، اإال اأنه بعد وفاة ال�سيخ .......ـ �ساحب املوؤ�س�سة رحمه اهللـ  تخلت 
باإدارته  للقيام  الوزارة  نهو�ض  ا�ستدعى  مما  امل�سروع،  هذا  اإدارة  عن  املوؤ�س�سة 
والتعاقد مع بع�ض املواطنات بعقود عمل موؤقتة و�سروط حمددة ليقمن بدور 

االأمهات واخلاالت البديالت.
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وتذكرون معاليكم اأن التعيني يف وظائف االأمهات واخلاالت البديالت بعقود 
الرعاية  مراكز  توفرها  التي  الرعاية  طبيعة  مع  يتنا�سب  اأمر  موؤقتة  عمل 
امل�ساكل  من  العديد  الوزارة  يجنب  اأنه   عن  ف�سال  املذكورة،   " "املوؤ�س�سات 
البديالت  واخلاالت  االأمهات  مطالبة  ظل  يف  اأنه  اإال  واملالية،  االجتماعية 
للح�سول على مظلة تاأمينية، وبع�ض املزايا الوظيفية، قامت الوزارة بالتن�سيق 
مع الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية يف هذا اخل�سو�ض حيث مت االتفاق 

على لزوم ا�ستطالع راأي وزارة ال�سوؤون القانونية يف االآتي:
االأمهات  مع  خا�سة  عمل  عقود  باإبرام   ..... وزارة  قيام  اإمكانية  مدى   -  1

واخلاالت البديالت يف �سوء اأحكام قانون العمل.
التاأمينات  قانون  الأحكام  البديالت  واخلاالت  االأمهات  خ�سوع  مدى   -  2

االجتماعية، وما هو ال�سبيل الإخ�ساعهن لهذا القانون.

وعليه فاإنكم تطلبون االإفادة بالراأي القانوين .

وردا علي ذلك نفيد باأن امل�ستقر عليه يف وزارة ال�سوؤون القانونية اأنه يف �سبيل 
؛ للوزارة تكييف  املعرو�سة  الوقائع  واإنزاله على  القانون  اإظهار �سحيح حكم 

هذه الوقائع تكييفا قانونيا �سليما يف �سوء الثابت من االأوراق .

وحيث اإن الثابت من االأوراق قيام االأمهات واخلاالت البديالت املعينات بعقود 
موؤقتة على وظائف موؤقتة مبراكز رعاية االأيتام باملطالبة ببع�ض االمتيازات 
الوظيفية والتقاعدية ومنها التعيني يف وظائف ثابتة وحت�سني و�سع االإجازات 
بالن�سبة لهن و�سمولهن مبظلة تاأمينية ؛ االأمر الذى دعى وزارة ..... للتن�سيق 
يف هذا ال�ساأن مع الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية ثم طلب الراأي القانوين، 
هي  ال�سليم  القانوين  للتكييف  وفقا  املعرو�سة  امل�ساألة  حقيقة  فاإن  ثم  ومن 
الوظيفية  املزايا  من  العديد  املذكورات  ملنح  القانوين  ال�سبيل  عن  الت�ساوؤل 
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االأخرى ومد املظلة التاأمينية لت�سملهن.

وحيث اإن املادة )1( من قانون  اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
2004/120  تن�ض 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 ...".

وتن�ض املادة )4( من ذات القانون ـ املعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/106- 
على اأن "الوظائف اإما دائمة اأو موؤقتة وتق�سم الوظائف الدائمة  اإىل جمموعات 

نوعية طبقا لنظام  ت�سنيف وترتيب الوظائف.

وحتدد الوظائف الدائمة طبقا ملا يرد بجدول الوظائف املعتمدة واالعتمادات 
التي ت�سدر يف هذا  القوانني واللوائح  العامة ح�سب  املوازنة  املقررة يف  املالية 

ال�ساأن .

معني  مو�سم  اأو  زمنية  فرتة  لها  املحدد  االأعمال  فهي  املوؤقتة  الوظائف  اأما 
هذه  وتن�ساأ  ذاته،  العمل  انتهاء  اأو  املو�سم  اأو  الفرتة  تلك  بانتهاء  وتنتهي 
الوظائف وتلغى بقرار من رئي�ض الوحدة طبقا ملقت�سيات العمل وظروفه يف 
حدود املبالغ املخ�س�سة لذلك ، دون التقيد بالقواعد واالإجراءات التي تتبع يف 

�ساأن الوظائف الدائمة.

وتنظم الالئحة قواعد واإجراءات اإن�ساء الوظائف املوؤقتة و�سروط �سغلها".

وتن�ض املادة )5( من ذات القانون  على اأن :" ت�سع كل وحدة جدوال للوظائف 
وزارة اخلدمة  بعد موافقة  الوحدة  رئي�ض  باعتماده قرار من  الدائمة ي�سدر 
املدنية ، وذلك مبراعاة نظام ت�سنيف وترتيب الوظائف ، ويتبع يف �ساأن تعديل 
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اجلداول امل�سار اإليها ذات اإجراءات اإ�سدارها".

بقرار  التعيني  يكون   " اأن  على  القانون  ذات  من   )16( املادة  وتن�ض 
بالالئ املرفقة  التوظيف  عقود  من  يربمه  مبا  اأو  الوحدة  رئي�ض  من 

حة.................................................".

ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  من   )1( املادة  اأن  وحيث 
اأن  على  تن�ض    86/26 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العمانيني  احلكومة 
"ت�سري اأحكام هذا القانون على جميع املوظفني العمانيني العاملني باجلهاز 
االإداري للدولة وي�سغلون وظائف دائمة ، وال ت�سري ب�ساأنهم قوانني اأو مرا�سيم 

خا�سة باملعا�سات اأو مكافاآت ما بعد اخلدمة ".

اأن الوظائف العامة وهي جمموعة الواجبات  اإن مفاد هذه الن�سو�ض  وحيث 
اجلهاز  يعمل يف خدمة وحدة من وحدات  فرد  بها  ينه�ض  التي  وامل�سوؤوليات 
بكافة  املقابل  يف  " ويتمتع  العام  "املوظف  ا�سطالحا  ي�سمى  للدولة  االإداري 
تنق�سم   ، الوظائف  تلك  ل�ساغلي  امل�سرع  قررها  التي  واالمتيازات  احلقوق 
جدول  يف  تدرج  التي  الوظائف  وهى  دائمة  وظائف  االأول  النوع  نوعني،  اإىل 
الوظائف الدائمة الذي ي�سدر باعتماده قرار من رئي�ض الوحدة بعد موافقة 
يف  الالزمة  املالية  باالعتمادات   الوظائف  هذه  ومتول  املدنية  اخلدمة  وزارة 
 ، ال�ساأن  هذا  يف  ت�سدر  التي  واللوائح  للقوانني  وفقا  للدولة  العامة  املوازنة 
والنوع الثاين وظائف موؤقتة وهي الوظائف التي حتدد بفرتة زمنية اأو مو�سم 
معني وتنتهي بانتهاء الفرتة اأو املو�سم  املحدد لها اأو بانتهاء العمل ذاته ، ويكون 
�سغل الوظائف الدائمة اإما بقرار من رئي�ض الوحدة اأو مبا يربمه من عقود، يف 
حني يكون �سغل الوظائف املوؤقتة بعقود موؤقتة، وت�سري على �ساغلي الوظائف 
العامة بنوعيها اأحكام قانون اخلدمة املدنية ، وذلك دون االإخالل مبا ت�سمنته 
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عقود تعيينهم من اأحكام خا�سة بالن�سبة ملن كانت اأداة تعيينه هي العقد ، وقد 
اخت�ض امل�سرع �ساغلي الوظائف الدائمة دون غريهم بحماية تاأمينية مبوجب 

اأحكام قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني.

وحيث اإن  الثابت من االأوراق اأن جمل�ض الوزراء املوقر بجل�سته رقم 2006/4 
املنعقدة بتاريخ  4 من ابريل 2006م وافق على  م�سروع بناء دار لرعاية االأيتام 
ومن يف حكمهم الذي تقدمت به موؤ�س�سة ..... على اأن  تتوىل احلكومة اإدارة 
الدار وتعيني القائمني عليها على درجات حكومية ثابتة واأن تتحمل املوؤ�س�سة 
 9 بتاريخ  املنعقدة   2007/19 رقم  بجل�سته  وقرر   ، االأخرى  االأمور  متويل 
/2007/10م  املوافقة على ا�ستثناء العاملني يف موؤ�س�سات الرعاية االجتماعية 
التي ت�سرف عليها وزارة ...... من اإجراءات معاجلة اأو�ساع املوظفني العاملني 

يف وظائف دائمة بعقود موؤقتة التي اأقرها بجل�سته رقم 2006/21.

ومفاد ذلك اأن جمل�ض الوزراء املوقر قد حدد طبيعة الوظائف بالدار موؤكدا 
علي اأنها وظائف حكومية ثابتة م�ستثنيا �ساغليها من اخل�سوع لقواعد معاجلة 
اأو�ساع العاملني املعينني على وظائف ثابتة بعقود موؤقتة التي قررها بجل�سته 
رقم 2006/21، وذلك بعدم التثبيت فيها ؛ اأو التعيني عليها ابتداء بقرارات من 

رئي�ض الوحدة  واإمنا يكون �سغلها مبوجب عقود موؤقتة.

وحيث اإن الثابت من االأوراق اأن وزارة ..... لدى قيامها بتنفيذ قراري جمل�ض 
الوزراء املوقر امل�سار اإليهما يف هذا اخل�سو�ض ، مل تقم باإن�ساء وظائف دائمة 
�سغلها  ثم  قانونا  املقرر  النحو  على  ومتويلها  البديالت  واخلاالت  لالأمهات 
بعقود موؤقتة ، وذلك اكتفاء منها باإن�ساء وظائف موؤقتة لهذا الغر�ض ومتويلها 
بعقود  و�سغلها  للوزارة  اجلارية  باملوازنة  خا�سة  عمل  عقود  تكاليف  مادة  من 
موؤقتة ،االأمر الذي ترتب عليه ح�سر احلقوق الوظيفية لالأمهات واخلاالت 
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البديالت يف نطاق ما ت�سمنته تلك العقود ، ومن ثم انح�سار املزايا الوظيفية 
االأخرى املقررة ل�ساغلي الوظائف الدائمة عنهن  وكذلك اأحكام قانون معا�سات 

ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني. 

باملزايا  حاالتهن  املعرو�ض  لتمتع  ال�سبيل  فاإن  تقدم  ما  على  بناء  اإنه  وحيث 
الوظيفية املقررة بقانون اخلدمة املدنية و�سمولهن باملظلة التاأمينية املقررة 
احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  اأحكام  مبوجب 
تطبيقا  اإليها  امل�سار  املوقر  الوزراء  جمل�ض  قرارات  تطبيق  هو  العمانيني  
�سحيحا ، وذلك باإن�ساء وظائف دائمة لالأمهات واخلاالت البديالت  ومتويلها 

على النحو املقرر قانونا وتعيينهن فيها بعقود موؤقتة .

لذلك انتهى الراأي اإىل اأن ال�سبيل اإىل املعاجلة القانونية ال�سليمة للمعرو�ض 
حاالتهن هو تنفيذ قرارات جمل�ض الوزراء املوقر ذات ال�سلة تنفيذا �سحيحا 

على النحو الوارد باالأ�سباب.

)فتوى رقم : و �س ق /م و/2011/2058/1/51م بتاريخ 6 / 12 /  2011م (

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

الفتوى الخام�سة :
.... املادة )6( من قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 30 
/ 2002 تن�ض على اأن ) تن�ساأ مبقت�سى اأحكام هذا القانون هيئة تنظيم مرفق 
االت�ساالت ت�سمى " هيئة تنظيم االت�ساالت " مقرها مدينة م�سقط ، وتتمتع 
الهيئة بال�سخ�سية املعنوية واال�ستقالل املايل واالإداري ، ويكون لها حق متلك 
اأمواال  اأموالها  وتعترب   ، اأهدافها  لتحقيق  الالزمة  واملنقولة  الثابتة  االأموال 
عامة ، وال تخ�سع الهيئة الأحكام نظام الهيئات واملوؤ�س�سات العامة امل�سار اإليه ، 
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اأو غريه من القوانني والنظم التي تطبق فى �ساأن الهيئات اأو املوؤ�س�سات العامة 
، وميثل الهيئة رئي�سها فى �سالتها بالغري واأمام الق�ساء ( .

اإدارة �سوؤونها وتنظيم  الهيئة  اأع�ساء  اأن ) يتوىل  املادة )11( منه على  وتن�ض 
اأعمالها، ويكون لهم ب�سفة اأ�سا�سية اتخاذ االإجراءات الالزمة لتحقيق االأهداف 

التي اأن�سئت من اأجلها ، وت�سريف اأمورها ، على االأخ�ض ما يلي :

1 ـ ......... 2 ـ اإقرار اللوائح املنظمة الأعمال الهيئة �سواء فيما يتعلق بالهيكل 
التنظيمي، اأو بنظام موظفي الهيئة ، اأو �سوؤونها املالية واالإدارية وغريها دون 
ياأتي  ما  ـ حتديد   6  ......... ـ   3  .......  ، والنظم احلكومية  بالقواعد  التقيد 
ـ مبلغ الر�سم ال�سنوي الذى يفر�ض على ال�سادر لهم تراخي�ض ات�ساالت  اأ   :
اإ�سدار  مبنا�سبة  تفر�ض  التي  الر�سوم  ـ  ب   ..... والثانية  االأوىل  الفئتني  من 
الرتاخي�ض الأول مرة  . ج ـ الر�سوم التي تفر�ض مقابل جتديد الرتاخي�ض .  
د ـ اأي ر�سوم اأو مبالغ اأخرى تتقا�ساها الهيئة مقابل ما توؤديه من خدمات . 7 

ـ ..... ( .

الهيئة  وتقدم  م�ستقلة  ميزانية  للهيئة  يكون   ( اأنه  على   )13( املادة  وتن�ض 
ميزانيتها التقديرية اإىل وزارة املالية ( .

وتن�ض املادة )16( على اأنه ) تتكون موارد الهيئة مما ياأتي : 1 ـ قيمة الر�سوم 
املن�سو�ض عليها فى البند 6 ) اأ ، ج ، د ( من املادة ) 11 ( من هذا القانون .

   ) ......... .2

الر�سوم  ح�سيلة  بتوريد  فورا  الهيئة  تقوم   ( اأنه  على   )17( املادة  وتن�ض 
املن�سو�ض عليها فى البند 6 )ب( من املادة )11( من هذا القانون اإىل اخلزانة 
العامة بعد خ�سم امل�سروفات والتكاليف التي تتحملها الهيئة فى �سبيل اإ�سدار 
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الرتاخي�ض ، وب�سرط اإقرارها من وزارة املالية (.

وتن�ض املادة )18( على اأن ) للهيئة اأن تطلب من اخلزانة العامة متويل العجز 
الذى يظهر فى ميزانيتها ـ ويوؤول الفائ�ض الذى يتحقق اإىل اخلزانة العامة .

فى  اأنفقت  التي  وامل�سروفات  الراأ�سمالية  التكاليف  العامة  اخلزانة  وتتحمل   
�سبيل تاأ�سي�ض الهيئة(.

 وتن�ض املادة ) 19( على اأن ) تعفى الهيئة من جميع ال�سرائب والر�سوم ( .

نظام  ت�سغيل  اأو  اإن�ساء  �سخ�ض  الأى  يجوز  ال   ( اأنه  على   )20( املادة  وتن�ض 
طبقا  ترخي�ض  على  احل�سول  بعد  اإال  ات�ساالت  خدمات  تقدمي  اأو  ات�ساالت 
للوائح  وفقا  اإعفاوؤه  يتقرر  ما مل  القانون  هذا  فى  عليها  املن�سو�ض  لالأحكام 

التي ت�سدر لهذا الغر�ض ( .

وتن�ض املادة ) 49( على اأن ) للهيئة نزع ملكية العقارات التي تعرت�ض تنفيذ 
م�سروعات االت�ساالت ذات النفع العام وفقا لقانون نزع امللكية للمنفعة العامة 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 64 / 78 ( .

ومفاد هذه الن�سو�ض اأنه مبوجب اأحكام قانون تنظيم االت�ساالت امل�سار اإليه 
 " االت�ساالت  تنظيم  " هيئة  �سميت   ، االت�ساالت  لتنظيم مرفق  اأن�سئت هيئة 
امل�سرع  واأ�سفى   ، واإداري  مايل  با�ستقالل  ومتتعت  معنوية  �سخ�سية  ومنحت 
الهيئات  نظام  الأحكام  اخل�سوع  من  واأحلها  العام  املال  �سفة  اأموالها  على 
واملوؤ�س�سات العامة وغريه من القوانني والنظم التي تطبق ب�ساأنها ، واأوكل اإدارة 
�سوؤونها وتنظيم اأعمالها اإىل اأع�سائها الذين تت�سكل منهم وفقا للمادة )10( 
اأهدافها  لتحقيق  الالزمة  االإجراءات  كافة  اتخاذ  اإليهم  وعهد   ، القانون  من 
اإقرار  ومنها   )11( املادة  بنود  ت�سمنته  ما  االأخ�ض  وعلى  اأمورها  وت�سريف 
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اللوائح املنظمة الأعمالها �سواء ما يتعلق بالهيكل التنظيمي اأو بنظام موظفيها 
اأو �سوؤونها املالية واالإدارية مع التحرر من التقيد بالقواعد والنظم احلكومية 
فى ذلك ، وكذا حتديد الر�سوم التي ت�سمنتها فقرات البند )6( من هذه املادة 
مع توريد ح�سيلة ما ن�ض على توريده ب�سفة فورية منها اإىل اخلزانة العامة ، 
وخ�سها امل�سرع مبيزانية م�ستقلة واأعفاها من جميع ال�سرائب والر�سوم وقرر 
ـ بطريق مقابل  تقوم  التي  العامة  اإىل اخلزانة  فائ�ض  يتحقق من  ما  اأيلولة 
، ومل يجز  الهيئة متى طلبت ذلك  بتمويل ما يظهر من عجز فى ميزانية  ـ 
امل�سرع الأي �سخ�ض اإن�ساء اأو ت�سغيل نظام ات�ساالت اأو تقدمي خدمات ات�ساالت 
املطبقة يف  االأحكام  الهيئة وفق  اإال بعد احل�سول على ترخي�ض فى ذلك من 
هذا ال�ساأن ، وجعل امل�سرع للهيئة مكنة نزع ملكية العقارات التي تعرت�ض تنفيذ 
م�سروعات االت�ساالت ذات النفع العام طبقا لقانون نزع امللكية للمنفعة العامة 

.

واإنه ملا كان ثمة ا�ستقرارا فى اأن اإنزال التكييف القانوين ال�سحيح على �سخ�ض 
مبا  يرتبط   ، عدمه  من  العام  القانون  اأ�سخا�ض  من  اعتباره  ومدى  معنوي 
يتوافر له من مقومات وما يتمتع به من �سلطات اأو مكنات وفق اأحكام القانون 
، ومدى مبا�سرته لن�ساطه فى نطاق اأحد فرعى القانون ، العام اأو اخلا�ض ، وملا 
كان البني من فحوى الن�سو�ض االأنف ذكرها اأن الهيئة منحها امل�سرع �سخ�سية 
 ، القوامة على مرفق عام هو مرفق االت�ساالت  معنوية م�ستقلة وجعلها هي 
و�سبغ اأموالها ب�سبغة املال العام بعموم ما ت�ستلزمه هذه ال�سبغة من حماية 
اإليها ما  يوؤول  العامة بحيث  ، وعقد ربطا بني ميزانيتها واخلزانة  وح�سانة 
امليزانية  بهذه  عجز  من  يظهر  قد  ما  بتمويل  وتنه�ض   ، فائ�ض  من  يتحقق 
متى طلبت الهيئة هذا التمويل ، وحتم توريد ما اأوجب القانون توريده اإىل 
اخلزانة العامة ب�سفة فورية من الر�سوم كتلك التي تفر�ض مبنا�سبة اإ�سدار 
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كما خولها   ، والر�سوم  ال�سرائب  واأعفاها من جميع   ، مرة  الأول  الرتاخي�ض 
حقوق و�سلطات متكنها من حتقيق اأهدافها كمنح تراخي�ض ممار�سة االأن�سطة 
التي تدخل فى نطاق تطبيق اأحكام القانون امل�سار اإليه ت�سيريا للمرفق الذى 
تقوم عليه ، واإقرار اللوائح املنظمة الأعمالها مبا فى ذلك نظام موظفيها وكذا 
وحتديد   ، احلكومية  والنظم  بالقواعد  تقيد  دون  واالإدارية  املالية  �سوؤونها 
تنفيذ  تعرت�ض  التي  العقارات  ملكية  ونزع  حتديدها  بها  نيط  التي  الر�سوم 
قد  تكون  الهيئة  فاإن  ـ  ذلك  كان  ملا  ـ  العام  النفع  ذات  االت�ساالت  م�سروعات 
جمعت بني مقومات االأ�سخا�ض العامة و�سلطاتها بل ومنحت ق�سطا وافرا من 
امتيازات ال�سلطة العامة ومكناتها ، اإذ دخل فى عنا�سر كيانها القانوين تلك 
تلك  ن�ساطها فى جن�ض  و�سائل  واندرجت   ، االأ�سخا�ض  لهذه  املميزة  العنا�سر 
لها  وت�سافر   ، با�ستخدامها  اأن�سطتها  االأ�سخا�ض  هذه  متار�ض  التي  الو�سائل 
من ال�سلطات ـ ال �سيما �سلطة الت�سريع املحددة نطاقا اإعماال ملا �سلف ذكره ـ ما 
ي�سفى عليهاـ  دون ريبـ  طبيعة ال�سخ�ض االعتباري العام ، ومن ثم ينح�سر عنها 
اعتبارها �سخ�سا اعتباريا خا�سا ، وال يغري من ذلك ما قرره امل�سرع من عدم 
خ�سوع الهيئة الأحكام نظام الهيئات واملوؤ�س�سات العامة اأو غريها من القوانني 
، اإذ ال يعنى ذلك �سوى حتررها من ربقة هذه  والنظم التي تطبق فى �ساأنها 
االأحكام لتكون اأ�سد حتررا وفعالية فى ت�سيري املرفق الذى تقوم عليه دون اأن 
يوؤدى ذلك اإىل اأن تلحقها �سفة وطبيعة االأ�سخا�ض االعتبارية اخلا�سة ملنافاة 
ذلك ملا توافر للهيئة من مقومات وخ�سائ�ض و�سلطات وامتيازات االأ�سخا�ض 

االعتبارية العامة وفق ما �سلف ذكره .

واإنه اإذا كانت الهيئة ـ وفقا لذلك ـ �سخ�سا معنويا عاما من اأ�سخا�ض القانون 
مبهام  القيام  يتولون  عموميون  موظفون  اإال  هم  ما  موظفيها  فاإن  العام، 

وم�سوؤوليات وظائف عامة .
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ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  من   )1( املادة  اإن  وحيث 
احلكومة العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 26 / 86 تن�ض على اأن ) 
العاملني باجلهاز  العمانيني  القانون على جميع املوظفني  اأحكام هذا  ت�سرى 
االإداري للدولة وي�سغلون وظائف دائمة ، وال ت�سرى ب�ساأنهم قوانني اأو مرا�سيم 

خا�سة باملعا�سات اأو مكافاآت ما بعد اخلدمة ( .

باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعية  التاأمينات  قانون  من   )  3  ( رقم  املادة  وتن�ض 
العمال  القانون على  اأحكام هذا  ـ ت�سرى  اأ   ( اأن  ال�سلطاين رقم 72 / 91 على 
العمانيني الذين يعملون بالقطاع اخلا�ض مبوجب عقود العمل دائمة ب�سرط 

اأال يقل �سن العامل عن 15 عاما وال يزيد على 59 عاما ................. ( .

ويعنى ذلك اأن كال من القانونني امل�سار اإليهما قد حدد نطاق �سريان اأحكامه 
 ، واملخاطبني بها حتديدا معت�سما مبعيار التفرقة بني املوظف العام وغريه 
املوظفون  اأولئك  بعد اخلدمة  املعا�سات ومكافاآت ما  قانون  اإذ يخ�سع الأحكام 
العمانيون الذين ي�سغلون وظائف دائمة باجلهاز االإداري للدولة ـ وقد تواتر 
كافة  لي�سمل   " للدولة  االإداري  اجلهاز  م�سطلح  مدلول  ات�ساع  على  الراأى 
االأ�سخا�ض املعنوية التي ت�ستمد �سلطاتها من الدولة ، وامل�سطلح على ت�سميتها 
التاأمينات االجتماعية  بينما يخ�سع الأحكام قانون  ـ  العام  القانون  باأ�سخا�ض 
اأولئك العاملون العمانيون الذى يعملون بالقطاع اخلا�ض ذوو املراكز التعاقدية 
الدائمة الذين توافرت فيهم �سروط اال�ستظالل مبظلة هذا النوع من التاأمني 
املنتمني  من  االت�ساالت  تنظيم  هيئة  موظفو  كان  وملا  ثم  ومن   ، االجتماعي 
اإىل الفئة االأوىل ، فلي�ض بجائز ا�ستظاللهم مبظلة التاأمني االجتماعي الذى 
ي�ستظل به العاملون ، بالقطاع اخلا�ض ، خل�سوعهم مبوجب املادة ) 1 ( من 
قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة الأحكامه ، ولكون هذا اخل�سوع مقررا 
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ـ  بن�ض اآمر ال يدع جماال الإمكان اختيار النظام التاأميني الذى يخ�سعون له 
ولي�ض ثمة حماجة فى خ�سوعهم وظيفيا للوائح �سادرة من الهيئة ت�سمنت 
حتديدا لنظام تاأميني غري القانون امل�سار اإليه وذلك باإخ�ساعهم الأحكام قانون 
التاأمينات االجتماعية ، الأنه ولئن كان للهيئة اإ�سدار اللوائح اخلا�سة بنظام 
الطبيعي  حده  يجد  ذلك  اأن  بيد   ، احلكومية  بالنظم  التقيد  دون  موظفيها 
فى حدود التفوي�ض الت�سريعي املن�سو�ض عليه فى املادة )11 /2( من قانون 
تنظيم االت�ساالت حيث ان�سب هذا التفوي�ض على ما يخ�ض نظام املوظفني 
دون امتداد اإىل نظام التقاعد واملعا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ، وبناء عليه 
الت�سريعي  اخت�سا�سها  ومتد  احلد  هذا  الهيئة  تتعدى  اأن  اجلائز  من  فلي�ض 
اإىل ما يتعلق بنظام التقاعد واملعا�سات واملكافاآت امل�سار اإليه الختالف كل من 
النظام  ب�ساأن  ي�سدر  ن�ض  اأي  فاإن  وبالتاىل   ، ومدى  وطبيعة  �سببا  النظامني 
التقاعدي يكون جماوزا فى �سدوره حدود التفوي�ض الت�سريعي املنوه به وال 
قانون  الأحكام  الهيئة  موظفي  خ�سوع  حتمية  من  النيل  بحال  عليه  يرتتب 
اإليه لعدم ورود ن�ض بقانون تنظيم  امل�سار  معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة 

االت�ساالت يجيز اخل�سوع لغريه .

اأ�سخا�ض  من  �سخ�ض  االت�ساالت  تنظيم  هيئة  :اأن  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك    
واأنهم يخ�سعون الأحكام   ، واأن موظفيها موظفون عموميون   ، العام  القانون 
قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 دون غريها من اأحكام .

فتوى رقم ) و �س ق / م و / 26 / 13 / 407 / 2003م بتاريخ 23 / 3 / 
2003م (

---------------------
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فتاوى المادة رقم )2(

ملا كانت املادة ) 2 ( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ال�سادر باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم 86/26 تق�سى باأن يحال املوظفون املوجودون باخلدمة الذين 
املادة  وجاءت   ، التقاعد  اإىل  القانون  هذا  الأحكام  طبقا  التقاعد  �سن  بلغوا 
�سن  املوظف  فيه  يكمل  الذي  التاريخ  وجعلته  التقاعد  ل�سن  بتحديد   )  7  (
التنفيذية  الالئحة  ( من   22  ( املادة  ( من   2  ( الفقرة  تق�سى  كما   ، ال�ستني 
لقانون اخلدمة املدنية على اأن من بني امل�سوغات التي يلتزم املر�سح للتعيني 
ت�سدر من جلنة طبية  ت�سنني  �سهادة  اأو  امليالد  �سهادة  الوظائفبتقدميها  فى 
خمت�سة ت�سكل بقرار من وزير ال�سحة على اأن يعتد ب�سهادة الت�سنني حتى ولو 
قدمت بعد ذلك �سهادة امليالد ،  لذلك اأ�سدر معاىل وزير ال�سحة املوقر القرار 
رقم 86/17 فى 1986/6/11 بت�سكيل اللجان الطبية التي تخت�ض بتقدير �سن 
توجد مبلفات خدمتهم  ال  للدولة ممن  االإداري  باجلهاز  العاملني  املوظفني 
اأو  بال�سلطنة  اأو �سهادات تقدير �سن �سادرة عن وزارة ال�سحة  �سهادات ميالد 
حمله  حل  والذي   86/24 رقم  القرار  معاليه  اأ�سدر  كما  قبلها  من  معتمدة 
القرار رقم 86/30 بت�سكيل جلنة طبية عليا ملراجعة قرارات تقدير ال�سن التي 
انتهت اإليها تلك اللجان والتى ترى وزارة ال�سحة اأهمية اإحالتها الإعادة النظر 

فيها .

اأ�سدر ديوان �سوؤون املوظفني التعميم رقم 86/43 ت�سمن  وفى 1986/10/19 
فيما ت�سمنه اأن على اجلهة التابع لها املوظف اإعالمه بتقدير �سنة الذى مت 
الذى يرغب  املوظف  ، وعلى  اللجنة  ورود قرار  الطبية فور  اللجنة  بوا�سطة 
بتظلمه خالل خم�سة  اإىل جهة عمله  يتقدم  اأن  اللجنة  قرار  التظلم من  فى 
ع�سر يوما من تاريخ اإعالمه بقرار اللجنة الطبية ، واأن كل موظف مت تقدير 
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�سنة من قبل اللجنة الطبية العليا وقدرت �سنة باأقل من �ستني عاما يعاد اإىل 
وظيفته اعتبارا من تاريخ اإحالته اإىل التقاعد وتعترب خدمته مت�سلة .

�سهادة  هو  املوظف  �سن  تقدير  فى  عليه  املعول  اأن  تقدم  ما  كل  من  والوا�سح 
ميالده، فاإذا مل توجد هذه ال�سهادة الأي �سبب �سواء كان ذلك لعدم ا�ستخراجها 
ال�سن  تلك  تقدير  فى  املرجع  كان  اأ�سباب  ذلك من  لغري  اأو  لفقدها  اأو  اأ�سال 
عندئذ هو ما تنتهي اإليه اللجنة الطبية التي يحال اإليها املوظف لتقدير �سنة ، 
وبالنظر ملا لهذا التقدير من اأهمية فى حتديد التاريخ الذى تنتهي فيه خدمة 
املوظف عند بلوغه �سن ال�ستني - حم�سوبة من التاريخ الذي حددته اللجنة 
لتاريخ مولده - كان اإخطار املوظف فورا مبا انتهت اإليه اللجنة الطبية اأمرا 
واجبا على اجلهة التي يتبعها - وللموظف خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 
اإخطاره اأن يتظلم من قرار تقدير �سنة ، فاإذا كان هذا التظلم مبنيا على اأ�س�ض 
اإليه اللجنة الطبية اأحيل  جدية يحتمل معها تغيري وجه الراأى فيما انتهت 
املوظف اإىل اللجنة الطبية العليا الإعادة تقدير �سنة ، اأما اإذا قبل املوظف ما 
انتهت اإليه اللجنة الطبية فلم يتقدم بتظلم ا�ستقر قرار اللجنة واأ�سبح نهائيا 
، كذلك يكون قرار اللجنة الطبية العليا فى حالة رفع االأمر اإليها عند تظلم 
املوظف ، ومتى اأ�سبح قرار تقدير ال�سن نهائيا كان املعول عليه فال يعتد بغريه 

حتى ولو ظهرت �سهادة امليالد بعد ذلك .

الطبية  اللجنة  اإىل  اأحيل  قد   ................  / الفا�سل  اأن  الثابت  كان  واإذا 
اأخطر  واإذ   ، اأنه من مواليد �سنة 1933  اإىل  اللجنة  لتقدير �سنة فانتهت هذه 
اأمر  يعر�ض  فلم  وبالتاىل  ال�ساأن  اللجنة فى هذا  قرار  يتظلم من  فلم  بذلك 
�سنة  بتقدير  االأوىل  اللجنة  فاإن قرار  العليا  الطبية  اللجنة  �سنة على  تقدير 
 ، االأ�سباب  �سبب من  ا�ستقرار ال جتوز زعزعته الأى  اكت�سب  نهائيا وقد  يكون 
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قد  يكون  اعتبار من 1993/1/1  التقاعد  اإىل  اإحالته  قرار  فاإن  ذلك  كان  فاإذا 
�سدر �سليما يتفق واأحكام القانون ، ومن ثم فال يعتد باأى التما�ض اأو تظلم من 
هذا القرار بغية الو�سول اإىل اإعادة تقدير �سنة عن طريق عر�سه على اللجنة 
الطبية العليا ، ويكون ما اتبعته وزارة اخلدمة فى هذا ال�ساأن بعر�سه على تلك 
الزراعة  وزارة  اأبدتها  التي  املربرات  على  بناء  قد مت  ذلك  اأن  اللجنة مبقولة 
والرثوة ال�سمكية والتى كانت حمل تقديرها اإجراء ال ي�ستقيم مع القانون كما 
ال يتفق واأحكام التعميم رقم 86/43 ال�سادر من ديوان �سوؤون املوظفني �سالف 
الذكر ، واإذا كانت املربرات امل�سار اإليها حمل تقدير من تلك الوزارة فقد كان 
عليها اتخاذ اإجراءات مد مدة خدمة املذكور ، اإذ قد ت�سلح هذه املربرات وفقا 
لتقدير اجلهة املخت�سة �سندا ملد مدة خدمته واإن كانت ال ت�سلح باأى حال من 
االأحوال فى اإعادة تقدير �سنة بعد اأن ا�ستقر هذا التقدير على ما �سلف بيانه .

وبالبناء على ما تقدم يكون اإلغاء قرار اإحالة املوظف امل�سار اإليه اإىل التقاعد 
اعتبارا من 1993/1/1 قد جاء غري م�ستند على اأ�سا�ض �سليم من القانون .

)فتوى �س ق رقم  /ت/93/887/7/22 بتاريخ 1993/8/9 م(

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

فتاوى المادة رقم )4(

الفتوى االأولى :
باالإ�سارة اإىل كتاب معاليكم رقم : ......... املوؤرخ ....... املوافق.........ب�ساأن 

طلب الراأي يف االآتي :
اإىل �سندوق   ................. عليه  املوؤمن  ا�سرتاكات  مدى جواز حتويل   -  1
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قانون  من   )30( املادة  حلكم  تنفيذا  املدنية  اخلدمة  موظفي  تقاعد 
ومدى   ،91/72 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعية  التاأمينات 
كان  الذي  مهني  غري  ب�سبب  العجز  معا�ض  قيمة  برد  مطالبته  جواز 

يتقا�ساه يف الفرتة من 2006/10/30م وحتى 2007/5/7م.
مدى جواز �سم مدة خدمة املوؤمن عليه ..................... ال�سابقة على   -  2
مكافاأة  عنها  ا�ستلم  والتي  االجتماعية  التاأمينات  بقانون  العمل  تاريخ 

نهاية اخلدمة من الهيئة.

اإىل  ورد  اأنه  يف   - االأوراق  من  يبني  كما   - االأوىل  احلالة  وقائع  وتتح�سل 
�سندوق  من   .............. موؤرخ  كتاب  االجتماعية  للتاأمينات  العامة  الهيئة 
تقاعد موظفي اخلدمة املدنية يت�سمن طلب حتويل ا�سرتاكات املوؤمن عليه 
................ اإىل ال�سندوق عن الفرتة من 1992/12/1م اإىل 2006/5/21م 
لقانون  خاللها  يخ�سع  كان  والذى  اخلا�ض  القطاع  يف  خدمته  فرتة  وهي 
التاأمينات االجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/72 وذلك اللتحاقه 
يكون  فاإنه  وبالتايل  2006/10/30م  من  اعتباراً   ............ بوزارة  بالعمل 
احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  الأحكام  خا�سعاً 
العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 ، وبناء عليه قامت الهيئة  
مبراجعة ملفه الـتاأميني ووجدت اأنه كان يتقا�سى معا�ض عجز غري مهني يف 
الفرتة من مايو 2006م اإىل يونيو 2007م، و باإعادة عر�سه على اللجنة الطبية 
املوؤمن عليه الئق طبياً ومبوجب هذا  اأن  بتاريخ 2007/5/7م قررت  املخت�سة 
القرار مت اإيقاف �سرف املعا�ض امل�سار اإليه ب�سفة نهائية لزوال �سبب ا�ستحقاقه 
، مع العلم باأن الهيئة مل تعلم بواقعة التحاقه بالعمل بالقطاع احلكومي اإال 
من خالل اخلطاب الوارد من �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية ال�سادر 

يف 2008/2/20م.
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وتتح�سل وقائع احلالة الثانية - كما يبني من االأوراق - يف اأن املوؤمن عليه/ 
خالل   ................ ب�سركة  اخلا�ض  القطاع  يف  يعمل  كان   .................
، وكان يخ�سع الأحكام قانون  الفرتة من 1984/3/18م وحتى 1992/12/20م 
�سريانه  عند   91/72 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعية  التاأمينات 
بتاريخ 1992/7/1م، وتنفيذا حلكم الفقرة )4( من املادة )20( من ذلك القانون 
قام �ساحب العمل باأداء مكافاأة نهاية اخلدمة امل�ستحقة له اإىل الهيئة عن مدة 
اإليها وهي  امل�سار  التاأمينات  قانون  اأحكام  �سريان  تاريخ  على  ال�سابقة  خدمته 
ورد  1994/5/14م  بتاريخ  و  1992/6/30م،  وحتى  1984/3/18م  من  الفرتة 
خطاب اإىل الهيئة من قبل �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية مت�سمناً 
اإىل ال�سندوق تنفيذاً حلكم  اآنفا  املوؤمن عليه املذكور  طلب حتويل ا�سرتاكات 
بوزارة  بالعمل  اللتحاقه  وذلك  اإليه  امل�سار  التاأمينات  قانون  من   )30( املادة 
قانون  الأحكام  ما يجعله خا�سعا  وهو  اعتبارا من 1993/1/27م   ..............
ال�سادر  العمانيني  احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات 
للتاأمينات  العامة  الهيئة  قامت  عليه  وبناء   ،86/26 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 
عليه  املوؤمن  ح�سة  ت�سمل  والتي  ا�سرتاكاته  ح�سيلة  بتحويل  االجتماعية 
والعجز  ال�سيخوخة  تاأمني  يف  العامة  اخلزانة  وح�سة  العمل  �ساحب  وح�سة 
- وحتى  القانون  اأحكام  �سريان  تاريخ   - 1992/7/1م  الفرتة من  والوفاة عن 
1992/12/20م - تاريخ انتهاء خدمته بالقطاع اخلا�ض -  اإىل �سندوق تقاعد 
ت�سمل  يتم حتويلها ال  التي  لكون احل�سيلة  ونظرا  املدنية،  موظفي اخلدمة 
التاأمينات  لقانون  وفقا  اال�سرتاك  تاريخ  ال�سابقة على  نهاية اخلدمة  مكافاأة 
مدة  عن  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  قيمة  ب�سرف  الهيئة  قامت  فقد  اإليه  امل�سار 
االجتماعية  التاأمينات  قانون  الأحكام  خ�سوعه  تاريخ  على  ال�سابقة  اخلدمة 
امل�سار اإليه وهي الفرتة من 1984/3/18م وحتى 1992/6/30م اإىل املوؤمن عليه 
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�سخ�سياً، و بتاريخ 2008/10/1م عاد املعرو�سة حالته للعمل يف القطاع اخلا�ض 
التاأمينات  قانون  الأحكام  جمددا  بذلك  وخ�سع   ................... بال�سركة 
مدة  ل�سم  2009م  ابريل   23 بتاريخ  بطلب  تقدم  ثم  اإليه  امل�سار  االجتماعية 
اخلدمة ال�سابقة على تاريخ العمل بقانون التاأمينات االجتماعية والتي ا�ستلم 
عنها مكافاأة نهاية اخلدمة مبديا ا�ستعداده لرد قيمتها م�ستندا يف ذلك اإىل اأن 
مدة خدمته بالقطاع العام �سوف يتم �سمها اإىل الهيئة طبقاً الأحكام املادة )30( 

من قانون التاأمينات االجتماعية امل�سار اإليه.

واإذ ت�ستطلعون معاليكم الراأي يف احلالتني - يف �سوء ما �سبق - نفيدكم :

باأن املادة )4( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة 
يجوز  "ال  اأنه  على  تن�ض   86/26 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العمانيني 
من  واحد  معا�ض  من  اأكرث  �سرف  يجوز  ال  كما  واملعا�ض،  الراتب  بني  اجلمع 
اأي  اأو  القانون  املعا�ض م�ستحقا طبقا الأحكام هذا  ، �سواء كان  العامة  اخلزانة 

قانون اآخر، واإذا ا�ستحق اأكرث من معا�ض �سرف االأكرب ".

وتن�ض املادة )2( من قانون التاأمينات االجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 91/72 على اأنه " يف تطبيق اأحكام هذا القانون يق�سد بالكلمات والعبارات 
�سياق  يقت�ض  مل  ما   ، منها  كل  قرين  املو�سحة  والتف�سريات  املعاين  التالية 

الن�ض معنى اآخر:
.....  -  1
....  -  2

......
العجز غري املهني :  كل عجز يحدث قبل بلوغ املوؤمن عليه �سن ال�ستني �سنة   - 10
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، اأو قبل بلوغ املوؤمن عليها اخلام�سة واخلم�سني وي�ستحيل معه ، ب�سبب 
برت اأحد االأع�ساء اأو االإ�سابة بعاهة ، اأو ب�سبب احلالة ال�سحية املتاأخرة 
ج�سدياً اأو عقلياً اأو نف�سياً ك�سب ثلث االأجر ال�سابق من املهنة االعتيادية 

اأو مهنة مماثلة ويتم ذلك ح�سب تقدير اللجنة الطبية املخت�سة.
................................- 13 ...................- 12   ............  - 11

وزير  بقرار من  امل�سكلة  الطبية  اللجنة  :  هي  املخت�سة  الطبية  اللجنة   - 14
ال�سحة لتقدير العجز ونوعه ودرجته ".

وتن�ض املادة )21( من القانون املذكور على اأنه " ي�ستحق املوؤمن عليه من الهيئة 
معا�ض ال�سيخوخة وفقاً ملدد ا�سرتاكه يف التاأمني ابتداء من تاريخ العمل بهذا 

القانون، �سواء كانت مت�سلة اأو منف�سلة يف احلاالت االآتية .... "

املوؤمن  انتهت خدمة  " اإذا  اأن  اإليه على  امل�سار  القانون  املادة )22( من  وتن�ض 
اأو قبل بلوغ  اأو للوفاة ب�سبب غري مهني قبل بلوغه �سن ال�ستني  عليه للعجز 
اإذا انتهت اخلدمة ب�سبب الوفاة يف  اأو  املوؤمن عليها �سن اخلام�سة واخلم�سني 
اأي �سن ا�ستحق املعا�ض للموؤمن عليه اأو املوؤمن عليها اأو امل�ستحقني عنهما باأحد 
ال�سروط االآتية ..... . وي�سدر قرار من الوزير بعد التن�سيق مع وزير ال�سحة 

بكيفية اإثبات العجز اأو الوفاة ".

وتن�ض املادة )24( من ذات القانون على اأنه " اإذا انتهت خدمة املوؤمن عليه، ومل 
تتوافر فيه �سروط ا�ستحقاق املعا�ض ا�ستحق مكافاأة نهاية اخلدمة ب�سرط اأال 

تقل مدة ا�سرتاكه يف التاأمني عن �سنة كاملة ".

وتن�ض املادة )30 ( من قانون التاأمينات االجتماعية امل�سار اإليه على اأنه " يف 
حالة تعيني اأحد االأ�سخا�ض املعاملني بقانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة 
ملوظفي احلكومة الُعمانيني بالقطاع اخلا�ض ، وخ�سوعه الأحكام هذا القانون 
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اأو العك�ض يلتزم كل من �سندوق املعا�سات واملكافاآت والهيئة العامة للتاأمينات 
وح�سة  مرتبه  من  اقتطعت  التي  اال�سرتاك  ح�سيلة  بتحويل  االجتماعية 
تاأمني  ا�سرتاكات  يف  العامل  ح�سة  ح�سيلة  اأو  حل�سابه  اأديت  التي  احلكومة 
ال�سيخوخة والعجز والوفاة وح�سة �ساحب العمل وح�سة اخلزانة العامة التي 
هـذه  يف  وتطبق  بقانونها،  يعامل  التي  اجلهة  اإىل  عليه  املوؤمن  حل�ساب  اأديت 
ال�سابقة  املدتني  اإليها احل�سيلة مع �سم  املحولة  قانون اجلهة  اأحكام  احلالـة 
والالحقة اإذا مل يكن قد �سرف م�ستحقاته وفقاً للنظام الذي كان يخ�سع له، 

ويبداأ با�ستقطاع ن�سبة اال�سرتاك من تاريخ تعيينه. 

اأما اإذا كان قد مت �سرف م�ستحقاته فاإنه ي�سرتط ل�سم مدة خدمته ال�سابقة 
اأن يقدم طلباً بذلك خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ تعيينه واأن يقوم برد مكافاأة 

نهاية اخلدمة التي �سرفت له. 

واإذا كان ال�سخ�ض قد بلغ معا�سه عند التعيني احلد االأق�سى املن�سو�ض عليه يف 
القانون الذي كان معاماًل به فال حتول احل�سيلة وي�ستحق عن املدة اجلديدة 

مكافاأة نهاية اخلدمة متى ا�ستوفى ال�سروط الالزمة لذلك".

اأو  للعجز  خدمته  انتهت  الذي  عليه  للموؤمن  قرر  امل�سرع  اأن  تقدم  ما  ومفاد 
عليها  املوؤمن  بلوغ  قبل  اأو  ال�ستني  �سن  بلوغه  قبل  مهني  غري  ب�سبب  الوفاة 
احل�سول  يف  احلق   ، �سن  اأي  يف  بالوفاة  انتهت  اأو   ، واخلم�سني  اخلام�سة  �سن 
على معا�ض ب�سروط معينة على اأن ي�سدر قرار من وزير القوى العاملة بعد 

التن�سيق مع وزير ال�سحة بكيفية اإثبات العجز اأو الوفاة، وقد عرفت 

امل�سكلة  الطبية  اللجنة  باأنها  املخت�سة  الطبية  اللجنة  اإليها  امل�سار   )2( املادة 
بقرار من وزير ال�سحة لتقدير العجز ونوعه ودرجته.

وقد األزم امل�سرع وفقا للمادة )30( امل�سار اإليها كاًل من الهيئة العامة للتاأمينات 
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اأحد  تعيني  حالة  يف  املدنية  اخلدمة  موظفي  تقاعد  و�سندوق  االجتماعية 
ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  بقانون  املعاملني  العمانيني 
احلكومة الُعمانيني بالقطاع اخلا�ض اأو تعيني اأحد اخلا�سعني الأحكام قانون 
التاأمينات االجتماعية  بالقطاع احلكومي بتحويل ح�سيلة اال�سرتاكات التي 
ح�سة  ح�سيلة  اأو  حل�سابه  اأديت  التي  احلكومة  وح�سة  مرتبه  من  اقتطعت 
العامل يف ا�سرتاكات تاأمني ال�سيخوخة والعجز والوفاة وح�سة �ساحب العمل 
وح�سة اخلزانة العامة التي اأديت حل�ساب املوؤمن عليه اإىل اجلهة التي اأ�سبح 
قد  يكن  مل  ما  اخلدمتني  مدة  �سم  وجوب  مع  بقانونها  ويعامل  لها  خا�سعا 
�سرف للمعني م�ستحقاته عنها، فاإذا كانت قد �سرفت له م�ستحقاته فاإنه يجب 
ل�سم مدة اخلدمة ال�سابقة اأن يتقدم بطلب ال�سم خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ 
التعيني مع وجوب رد مكافاأة نهاية اخلدمة التي �سرفت له، واإذا كان ال�سخ�ض 
قد بلغ معا�سه عند التعيني احلد االأق�سى املن�سو�ض عليه يف القانون الذي كان 
خا�سعا له فال حتول ح�سيلة ا�سرتاكاته يف هذه احلالة واإمنا ي�ستحق عن املدة 

اجلديدة مكافاأة نهاية اخلدمة متى ا�ستوفى ال�سروط الالزمة لذلك.

كما واأن امل�سرع قد حظر اجلمع بني الراتب واملعا�ض وفقا لن�ض املادة )4( من 
القانون 86/26 امل�سار اإليه.

وبتطبيق ما تقدم على احلالة االأوىل:

فاإنه وملا كان الثابت من االأوراق اأن املوؤمن عليه / ........... كان يعمل يف القطاع 
لقانون  اإىل 2006/5/21م وكان  خا�سعاً  اخلا�ض يف الفرتة من 1992/12/1م 
به  واملعمول   91/72 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعية  التاأمينات 
ابتداء من 1992/7/1م ، وبتاريخ 2006/4/24م تقرر له معا�ض عجز غري مهني 
اللجنة الطبية املخت�سة والتي حددت له ميعاد 2006/10/24  بناء على قرار 
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للعر�ض عليها مرة اأخرى، وبعر�سه على اللجنة امل�سار اإليها فى امليعاد املحدد 
قررت اأنه الئق طبياً وبناء عليه تقرر وقف �سرف املعا�ض، وملا كان ذلك وكان 
الثابت اأن املعرو�سة حالته قد عني بوزارة .......... يف 2006/10/30م واأ�سحى 
احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  الأحكام  خا�سعا 
العمانيني ومن ثم فاإنه عماًل بن�ض املادة )30( من قانون التاأمينات االجتماعية 
امل�سار اإليه يجب على الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية حتويل ا�سرتاكاته 

اإىل �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية.

وال ينال مما تقدم �سابقة ح�سوله على معا�ض عجز غري مهني خالل الفرتة 
اإن  التي  بامل�ستحقات  املق�سود  اأن  اإذ  2007/5/7م  وحتى  2006/10/30م  من 
�سرفت له حتول دون ال�سم - وعلى نحو ما �سلف بيانه - هو تقا�سيه ملعا�ض 
كان  الذى  القانون  فى  عليه  املن�سو�ض  االأق�سى  - احلد  التعيني  - عند  يبلغ 

معامال به، وهو ما مل يثبت يف حق املعرو�سة حالته.

كان  التي  املعا�سات  قيمة  برد  حالته  املعرو�سة  مطالبة  جواز  مدى  عن  واأما 
2007/5/7م  وحتى  2006/10/30م  من  الفرتة  خالل  الهيئة  من  يتقا�ساها 
فاإنه ووفقا للحظر املن�سو�ض عليه �سراحة يف املادة )4( من القانون 86/26 
امل�سار اإليه فاإن ما �سرف للمعرو�سة حالته من معا�ض اعتباراً من تاريخ تعيينه 

بوزارة ............. ي�سحى غري م�ستحق له ومن ثم يتعني ا�سرتداده .

وبالن�سبة للحالة الثانية :

ب�سركة  يعمل  كان   .................  / عليه  املوؤمن  اأن  االأوراق  من  الثابت  فاإن 
.................. يف الفرتة من 1984/3/18م وحتى 1992/12/20م ثم التحق 
بالعمل بوزارة .............. يف الفرتة من 1993/1/27م وحتى 2008/9/15م، 
ا�سرتاكات  ح�سيلة  بتحويل  قامت  االجتماعية  للتاأمينات  العامة  الهيئة  واأن 
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�سندوق  اإىل  1992/12/20م  وحتى  1992/7/1م  من  الفرتة  عن  عليه  املوؤمن 
تقاعد موظفي اخلدمة املدنية كما قامت ب�سرف قيمة مكافاأة نهاية اخلدمة 
التاأمينات  قانون  الأحكام  خ�سوعه  تاريخ  على  ال�سابقة  اخلدمة  مدة  عن 
1992/6/30م  وحتى  1984/3/18م  من  الفرتة  وهي  اإليه  امل�سار  االجتماعية 
اإىل املوؤمن عليه �سخ�سيا، وبتاريخ 2008/10/1م عاد املذكور للعمل يف القطاع 
اخلا�ض بال�سركة ................ ، وتقدم  بتاريخ 23 اأبريل 2009م بطلب �سم 
مدة اخلدمة ال�سابقة على تاريخ العمل بقانون التاأمينات االجتماعية للفرتة 
من 1984/3/18م وحتى 1992/6/30م التي ا�ستلم عنها مكافاأة نهاية اخلدمة 
بالقطاع  خدمته  مدة  اأن  اإىل  ذلك  يف  م�ستندا  قيمتها  لرد  ا�ستعداده  واأبدى 
قانون  من   )30( املادة  الأحكام  طبقاً  الهيئة  اإىل  �سمها  يتم  �سوف  احلكومي 
وفقاً  ال�سابقة  اخلدمة  مدة  �سم  كان  وملا   ، اإليه  امل�سار  االجتماعية  التاأمينات 
لن�ض املادة )30( امل�سار اإليها رهيناً بتقدمي طلب ال�سم خالل �ستة اأ�سهر من 
تاريخ التعيني والتزام طالب ال�سم برد مكافاأة نهاية اخلدمة التي �سرفت له 
، وملا كان ذلك وكان املعرو�سة حالته قد عني يف 2008/10/1 م وتقدم بطلب 
تاريخ  على  اأ�سهر  �ستة  اأكرث من  بعد مرور  اأي  2009م  اأبريل  23من  ال�سم يف 

تعيينه ومن ثم فاإنه ال يجوز �سم مدة خدمته ال�سابقة.

لذلك انتهى الراأي اإىل االآتي :
وجوب حتويل ح�سة ا�سرتاك املوؤمن عليه / ................... اإىل �سندوق   -  1
تقاعد اخلدمة املدنية ، وا�سرتداد قيمة املعا�سات التي كان يتقا�ساها من 
بوزارة  للعمل  التحاقه  تاريخ  2006/10/30م  من  الفرتة  خالل  الهيئة 

.............. وحتى 2007/5/7م.
عدم جواز �سم مدة خدمة املوؤمن عليه / ............. ال�سابقة على تاريخ   -  2
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العمل بقانون التاأمينات االجتماعية.

)فتوى رقم : و �س ق /م و/15/52/ 2011/396م بتاريخ 2011/2/27م(

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

الفتوى الثانية :
باالإ�سارة اإىل كتاب معاليكم رقم : ......... املوؤرخ ....... املوافق.........ب�ساأن 

طلب الراأي يف االآتي :
اإىل �سندوق   ................. عليه  املوؤمن  ا�سرتاكات  مدى جواز حتويل   -  1
قانون  من   )30( املادة  حلكم  تنفيذا  املدنية  اخلدمة  موظفي  تقاعد 
ومدى   ،91/72 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعية  التاأمينات 
كان  الذي  مهني  غري  ب�سبب  العجز  معا�ض  قيمة  برد  مطالبته  جواز 

يتقا�ساه يف الفرتة من 2006/10/30م وحتى 2007/5/7م.
مدى جواز �سم مدة خدمة املوؤمن عليه ..................... ال�سابقة على   -  2
مكافاأة  عنها  ا�ستلم  والتي  االجتماعية  التاأمينات  بقانون  العمل  تاريخ 

نهاية اخلدمة من الهيئة.

اإىل  ورد  اأنه  يف   - االأوراق  من  يبني  كما   - االأوىل  احلالة  وقائع  وتتح�سل 
�سندوق  من   .............. موؤرخ  كتاب  االجتماعية  للتاأمينات  العامة  الهيئة 
تقاعد موظفي اخلدمة املدنية يت�سمن طلب حتويل ا�سرتاكات املوؤمن عليه 
................ اإىل ال�سندوق عن الفرتة من 1992/12/1م اإىل 2006/5/21م 
لقانون  خاللها  يخ�سع  كان  والذى  اخلا�ض  القطاع  يف  خدمته  فرتة  وهي 
التاأمينات االجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/72 وذلك اللتحاقه 
يكون  فاإنه  وبالتايل  2006/10/30م  من  اعتباراً   ............ بوزارة  بالعمل 
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احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  الأحكام  خا�سعاً 
العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 ، وبناء عليه قامت الهيئة  
مبراجعة ملفه الـتاأميني ووجدت اأنه كان يتقا�سى معا�ض عجز غري مهني يف 
الفرتة من مايو 2006م اإىل يونيو 2007م، و باإعادة عر�سه على اللجنة الطبية 
املوؤمن عليه الئق طبياً ومبوجب هذا  اأن  بتاريخ 2007/5/7م قررت  املخت�سة 
القرار مت اإيقاف �سرف املعا�ض امل�سار اإليه ب�سفة نهائية لزوال �سبب ا�ستحقاقه 
، مع العلم باأن الهيئة مل تعلم بواقعة التحاقه بالعمل بالقطاع احلكومي اإال 
من خالل اخلطاب الوارد من �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية ال�سادر 

يف 2008/2/20م.

وتتح�سل وقائع احلالة الثانية - كما يبني من االأوراق - يف اأن املوؤمن عليه/ 
خالل   ................ ب�سركة  اخلا�ض  القطاع  يف  يعمل  كان   .................
، وكان يخ�سع الأحكام قانون  الفرتة من 1984/3/18م وحتى 1992/12/20م 
�سريانه  عند   91/72 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعية  التاأمينات 
بتاريخ 1992/7/1م، وتنفيذا حلكم الفقرة )4( من املادة )20( من ذلك القانون 
قام �ساحب العمل باأداء مكافاأة نهاية اخلدمة امل�ستحقة له اإىل الهيئة عن مدة 
اإليها وهي  امل�سار  التاأمينات  قانون  اأحكام  �سريان  تاريخ  على  ال�سابقة  خدمته 
ورد  1994/5/14م  بتاريخ  و  1992/6/30م،  وحتى  1984/3/18م  من  الفرتة 
خطاب اإىل الهيئة من قبل �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية مت�سمناً 
اإىل ال�سندوق تنفيذاً حلكم  اآنفا  املوؤمن عليه املذكور  طلب حتويل ا�سرتاكات 
بوزارة  بالعمل  اللتحاقه  وذلك  اإليه  امل�سار  التاأمينات  قانون  من   )30( املادة 
قانون  الأحكام  ما يجعله خا�سعا  وهو  اعتبارا من 1993/1/27م   ..............
ال�سادر  العمانيني  احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات 
للتاأمينات  العامة  الهيئة  قامت  عليه  وبناء   ،86/26 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 
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االجتماعية بتحويل ح�سة ا�سرتاكاته والتي ت�سمل ح�سة املوؤمن عليه وح�سة 
�ساحب العمل وح�سة اخلزانة العامة يف تاأمني ال�سيخوخة والعجز والوفاة عن 
الفرتة من 1992/7/1م - تاريخ �سريان اأحكام القانون - وحتى 1992/12/20م 
موظفي  تقاعد  �سندوق  اإىل    - اخلا�ض  بالقطاع  خدمته  انتهاء  تاريخ   -
مكافاأة  ت�سمل  ال  حتويلها  يتم  التي  احل�سيلة  لكون  ونظرا  املدنية،  اخلدمة 
امل�سار  التاأمينات  لقانون  وفقا  اال�سرتاك  تاريخ  على  ال�سابقة  اخلدمة  نهاية 
اإليه فقد قامت الهيئة ب�سرف قيمة مكافاأة نهاية اخلدمة عن مدة اخلدمة 
ال�سابقة على تاريخ خ�سوعه الأحكام قانون التاأمينات االجتماعية امل�سار اإليه 
وهي الفرتة من 1984/3/18م وحتى 1992/6/30م اإىل املوؤمن عليه �سخ�سياً، 
و بتاريخ 2008/10/1م عاد املعرو�سة حالته للعمل يف القطاع اخلا�ض بال�سركة 
التاأمينات االجتماعية  ................... وخ�سع بذلك جمددا الأحكام قانون 
امل�سار اإليه ثم تقدم بطلب بتاريخ 23 ابريل 2009م ل�سم مدة اخلدمة ال�سابقة 
مكافاأة  عنها  ا�ستلم  والتي  االجتماعية  التاأمينات  بقانون  العمل  تاريخ  على 
نهاية اخلدمة مبديا ا�ستعداده لرد قيمتها م�ستندا يف ذلك اإىل اأن مدة خدمته 
بالقطاع العام �سوف يتم �سمها اإىل الهيئة طبقاً الأحكام املادة )30( من قانون 

التاأمينات االجتماعية امل�سار اإليه.

واإذ ت�ستطلعون معاليكم الراأي يف احلالتني - يف �سوء ما �سبق - نفيدكم :

باأن املادة )4( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة 
يجوز  "ال  اأنه  على  تن�ض   86/26 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العمانيني 
من  واحد  معا�ض  من  اأكرث  �سرف  يجوز  ال  كما  واملعا�ض،  الراتب  بني  اجلمع 
اأي  اأو  القانون  املعا�ض م�ستحقا طبقا الأحكام هذا  ، �سواء كان  العامة  اخلزانة 

قانون اآخر، واإذا ا�ستحق اأكرث من معا�ض �سرف االأكرب ".
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وتن�ض املادة )2( من قانون التاأمينات االجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 91/72 على اأنه " يف تطبيق اأحكام هذا القانون يق�سد بالكلمات والعبارات 
التالية املعاين والتف�سريات املو�سحة قرين كل منها، ما مل يقت�ض �سياق الن�ض 

معنى اآخر :
.....  -  1
....  -  2

......
العجز غري املهني:  كل عجز يحدث قبل بلوغ املوؤمن عليه �سن ال�ستني   - 10
�سنة،اأو قبل بلوغ املوؤمن عليها اخلام�سة واخلم�سني وي�ستحيل معه، ب�سبب 
املتاأخرة  ال�سحية  ب�سبب احلالة  اأو  بعاهة،  اأواالإ�سابة  االأع�ساء  اأحد  برت 
ج�سدياً اأو عقلياً اأو نف�سياً ك�سب ثلث االأجر ال�سابق من املهنة االعتيادية 

اأو مهنة مماثلة ويتم ذلك ح�سب تقدير اللجنة الطبية املخت�سة.
................................- 13 ...................- 12   ............  - 11

وزير  بقرار من  امل�سكلة  الطبية  اللجنة  :  هي  املخت�سة  الطبية  اللجنة   - 14
ال�سحة لتقدير العجز ونوعه ودرجته ".

وتن�ض املادة )21( من القانون املذكور على اأنه " ي�ستحق املوؤمن عليه من الهيئة 
معا�ض ال�سيخوخة وفقاً ملدد ا�سرتاكه يف التاأمني ابتداء من تاريخ العمل بهذا 

القانون، �سواء كانت مت�سلة اأو منف�سلة يف احلاالت االآتية .... "

املوؤمن  انتهت خدمة  " اإذا  اأن  اإليه على  امل�سار  القانون  املادة )22( من  وتن�ض 
اأو قبل بلوغ  اأو للوفاة ب�سبب غري مهني قبل بلوغه �سن ال�ستني  عليه للعجز 
اإذا انتهت اخلدمة ب�سبب الوفاة يف  اأو  املوؤمن عليها �سن اخلام�سة واخلم�سني 
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اأي �سن ا�ستحق املعا�ض للموؤمن عليه اأواملوؤمن عليها اأو امل�ستحقني عنهما باأحد 
ال�سروط االآتية ..... . وي�سدر قرار من الوزير بعد التن�سيق مع وزير ال�سحة 

بكيفية اإثبات العجز اأو الوفاة ".

وتن�ض املادة )24( من ذات القانون على اأنه " اإذا انتهت خدمة املوؤمن عليه، ومل 
تتوافر فيه �سروط ا�ستحقاق املعا�ض ا�ستحق مكافاأة نهاية اخلدمة ب�سرط اأال 

تقل مدة ا�سرتاكه يف التاأمني عن �سنة كاملة ".

وتن�ض املادة )30 ( من قانون التاأمينات االجتماعية امل�سار اإليه على اأنه " يف 
حالة تعيني اأحد االأ�سخا�ض املعاملني بقانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة 
ملوظفي احلكومة الُعمانيني بالقطاع اخلا�ض، وخ�سوعه الأحكام هذا القانون 
اأو العك�ض يلتزم كل من �سندوق املعا�سات واملكافاآت والهيئة العامة للتاأمينات 
وح�سة  مرتبه  من  اقتطعت  التي  اال�سرتاك  ح�سيلة  بتحويل  االجتماعية 
تاأمني  ا�سرتاكات  يف  العامل  ح�سة  ح�سيلة  اأو  حل�سابه  اأديت  التي  احلكومة 
ال�سيخوخة والعجزوالوفاة وح�سة �ساحب العمل وح�سة اخلزانة العامة التي 
هـذه  يف  وتطبق  بقانونها،  يعامل  التي  اجلهة  اإىل  عليه  املوؤمن  حل�ساب  اأديت 
ال�سابقة  املدتني  �سم  مع  احل�سيلة  اإليها  املحولة  اجلهة  قانون  احلالـةاأحكام 
والالحقة اإذا مل يكن قد �سرف م�ستحقاته وفقاً للنظام الذي كان يخ�سع له، 

ويبداأ با�ستقطاع ن�سبة اال�سرتاك من تاريخ تعيينه. 

اأما اإذا كان قد مت �سرف م�ستحقاته فاإنه ي�سرتط ل�سم مدة خدمته ال�سابقة 
اأن يقدم طلباً بذلك خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ تعيينه واأن يقوم برد مكافاأة 

نهاية اخلدمة التي �سرفت له. 

واإذا كان ال�سخ�ض قد بلغ معا�سه عند التعيني احلد االأق�سى املن�سو�ض عليه يف 
القانون الذي كان معاماًل به فال حتول احل�سيلة وي�ستحق عن املدة اجلديدة 
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مكافاأة نهاية اخلدمة متى ا�ستوفى ال�سروط الالزمة لذلك".

اأو  للعجز  خدمته  انتهت  الذي  عليه  للموؤمن  قرر  امل�سرع  اأن  تقدم  ما  ومفاد 
الوفاة ب�سبب غري مهني قبل بلوغه �سن ال�ستني اأو قبل بلوغ املوؤمن عليها �سن 
اخلام�سة واخلم�سني اأو انتهت بالوفاة يف اأي �سن احلق يف احل�سول على معا�ض 
ب�سروط معينة على اأن ي�سدر قرار من وزير القوى العاملة بعد التن�سيق مع 

وزير ال�سحة بكيفية اإثبات العجز اأو الوفاة، وقد عرفت 

امل�سكلة  الطبية  اللجنة  باأنها  املخت�سة  الطبية  اللجنة  اإليها  امل�سار   )2( املادة 
بقرار من وزير ال�سحة لتقدير العجز ونوعه ودرجته.

وقد األزم امل�سرع وفقا للمادة )30( امل�سار اإليها كاًل من الهيئة العامة للتاأمينات 
اأحد  تعيني  حالة  يف  املدنية  اخلدمة  موظفي  تقاعد  و�سندوق  االجتماعية 
ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  بقانون  املعاملني  العمانيني 
احلكومة الُعمانيني بالقطاع اخلا�ض اأو تعيني اأحد اخلا�سعني الأحكام قانون 
التي  اال�سرتاكات  ح�سيلة  احلكوميبتحويل  بالقطاع  االجتماعية   التاأمينات 
ح�سة  ح�سيلة  اأو  حل�سابه  اأديت  التي  احلكومة  وح�سة  مرتبه  من  اقتطعت 
العامل يف ا�سرتاكات تاأمني ال�سيخوخة والعجز والوفاة وح�سة �ساحب العمل 
وح�سة اخلزانة العامة التي اأديت حل�ساب املوؤمن عليه اإىل اجلهة التي اأ�سبح 
قد  يكن  مل  ما  اخلدمتني  مدة  �سم  وجوب  مع  بقانونها  ويعامل  لها  خا�سعا 
�سرف للمعني م�ستحقاته عنها، فاإذا كانت قد �سرفت له م�ستحقاته فاإنه يجب 
ل�سم مدة اخلدمة ال�سابقة اأن يتقدم بطلب ال�سم خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ 
التعيني مع وجوب رد مكافاأة نهاية اخلدمة التي �سرفت له، واإذا كان ال�سخ�ض 
قد بلغ معا�سه عند التعيني احلد االأق�سى املن�سو�ض عليه يف القانون الذي كان 
خا�سعا له فال حتول ح�سيلة ا�سرتاكاته يف هذه احلالة واإمنا ي�ستحق عن املدة 



- 253 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

اجلديدة مكافاأة نهاية اخلدمة متى ا�ستوفى ال�سروط الالزمة لذلك.

كما واأن امل�سرع قد حظر اجلمع بني الراتب واملعا�ض وفقا لن�ض املادة )4( من 
القانون 86/26 امل�سار اإليه.

وبتطبيق ما تقدم على احلالة االأوىل:

فاإنه وملا كان الثابت من االأوراق اأن املوؤمن عليه / ........... كان يعمل يف القطاع 
لقانون  اإىل 2006/5/21م وكان  خا�سعاً  اخلا�ض يف الفرتة من 1992/12/1م 
به  واملعمول   91/72 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعية  التاأمينات 
ابتداء من 1992/7/1م ، وبتاريخ 2006/4/24م تقرر له معا�ض عجز غري مهني 
اللجنة الطبية املخت�سة والتي حددت له ميعاد 2006/10/24  بناء على قرار 
للعر�ض عليها مرة اأخرى، وبعر�سه على اللجنة امل�سار اإليها فى امليعاد املحدد 
ذلك  كان  وملا  املعا�ض،  �سرف  وقف  تقرر  عليه  وبناء  طبياً  الئق  اأنه  قررت 
2006/10/30م  يف   .......... بوزارة  عني  قد  حالته  املعرو�سة  اأن  الثابت  وكان 
ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  الأحكام  خا�سعا  واأ�سحى 
احلكومة العمانيني ومن ثم فاإنه عماًل بن�ض املادة )30( من قانون التاأمينات 
للتاأمينات االجتماعية  العامة  الهيئة  فاإنه يجب على  اإليه  امل�سار  االجتماعية 

حتويل ا�سرتاكاته اإىل �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية.

وال ينال مما تقدم �سابقة ح�سوله على معا�ض عجز غري مهني خالل الفرتة 
اإن  التي  بامل�ستحقات  املق�سود  اأن  اإذ  2007/5/7م  وحتى  2006/10/30م  من 
�سرفت له حتول دون ال�سم - وعلى نحو ما �سلف بيانه - هو تقا�سيه ملعا�ض 
كان  الذى  القانون  فى  عليه  املن�سو�ض  االأق�سى  - احلد  التعيني  - عند  يبلغ 

معامال به، وهو ما مل يثبت يف حق املعرو�سة حالته.

كان  التي  املعا�سات  قيمة  برد  حالته  املعرو�سة  مطالبة  جواز  مدى  عن  واأما 
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2007/5/7م  وحتى  2006/10/30م  من  الفرتة  خالل  الهيئة  من  يتقا�ساها 
فاإنه ووفقا للحظر املن�سو�ض عليه �سراحة يف املادة )4( من القانون 86/26 
امل�سار اإليه فاإن ما �سرف للمعرو�سة حالته من معا�ض اعتباراً من تاريخ تعيينه 

بوزارة ............. ي�سحى غري م�ستحق له ومن ثم يتعني ا�سرتداده .

وبالن�سبة للحالة الثانية :

ب�سركة  يعمل  كان   .................  / عليه  املوؤمن  اأن  االأوراق  من  الثابت  فاإن 
.................. يف الفرتة من 1984/3/18م وحتى 1992/12/20م ثم التحق 
بالعمل بوزارة .............. يف الفرتة من 1993/1/27م وحتى 2008/9/15م، 
ا�سرتاكات  ح�سة  بتحويل  قامت  االجتماعية  للتاأمينات  العامة  الهيئة  واأن 
�سندوق  اإىل  1992/12/20م  وحتى  1992/7/1م  من  الفرتة  عن  عليه  املوؤمن 
تقاعد موظفي اخلدمة املدنية كما قامت ب�سرف قيمة مكافاأة نهاية اخلدمة 
التاأمينات  قانون  الأحكام  خ�سوعه  تاريخ  على  ال�سابقة  اخلدمة  مدة  عن 
1992/6/30م  وحتى  1984/3/18م  من  الفرتة  وهي  اإليه  امل�سار  االجتماعية 
اإىل املوؤمن عليه �سخ�سيا، وبتاريخ 2008/10/1م عاد املذكور للعمل يف القطاع 
اخلا�ض بال�سركة ................ ، وتقدم  بتاريخ 23 اأبريل 2009م بطلب �سم 
مدة اخلدمة ال�سابقة على تاريخ العمل بقانون التاأمينات االجتماعية للفرتة 
من 1984/3/18م وحتى 1992/6/30م التي ا�ستلم عنها مكافاأة نهاية اخلدمة 
بالقطاع  خدمته  مدة  اأن  اإىل  ذلك  يف  م�ستندا  قيمتها  لرد  ا�ستعداده  واأبدى 
قانون  من   )30( املادة  الأحكام  طبقاً  الهيئة  اإىل  �سمها  يتم  �سوف  احلكومي 
وفقاً  ال�سابقة  اخلدمة  مدة  �سم  كان  وملا   ، اإليه  امل�سار  االجتماعية  التاأمينات 
لن�ض املادة )30( امل�سار اإليها رهيناً بتقدمي طلب ال�سم خالل �ستة اأ�سهر من 
تاريخ التعيني والتزام طالب ال�سم برد مكافاأة نهاية اخلدمة التي �سرفت له 
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، وملا كان ذلك وكان املعرو�سة حالته قد عني يف 2008/10/1 م وتقدم بطلب 
تاريخ  على  اأ�سهر  �ستة  اأكرث من  بعد مرور  اأي  2009م  اأبريل  23من  ال�سم يف 

تعيينه ومن ثم فاإنه ال يجوز �سم مدة خدمته ال�سابقة.

لذلك انتهى الراأي اإىل االآتي :
وجوب حتويل ح�سة ا�سرتاك املوؤمن عليه / ................... اإىل �سندوق   -  1
تقاعد اخلدمة املدنية ، وا�سرتداد قيمة املعا�سات التي كان يتقا�ساها من 
بوزارة  للعمل  التحاقه  تاريخ  2006/10/30م  من  الفرتة  خالل  الهيئة 

.............. وحتى 2007/5/7م.
عدم جواز �سم مدة خدمة املوؤمن عليه / ............. ال�سابقة على تاريخ   -  2

العمل بقانون التاأمينات االجتماعية.

)فتوى رقم : و �س ق /م و/15/52/ 2011/396م بتاريخ 2011/2/27م(

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

الفتوى الثالثة :
ونفيد بادئ ذي بدء باأن اأموال �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية تعترب 
من قبيل االأموال العامة ذلك اأن ال�سندوق يعد وبحق اأحد االأجهزة احلكومية 
القائمة على تقدمي خدمة عامة وموظفوه خا�سعون لقانون اخلدمة املدنية 
ال�سندوق  اأن  اإىل  باالإ�سافة  حكوميني  موظفني  من  م�سكل  اإدارته  وجمل�ض 
قائم لتقدمي خدماته ملن اأحيلوا اإىل التقاعد من املوظفني اخلا�سعني لقانون 
ت�سرى  وال  للدولة  االإداري  باجلهاز  العاملني  من  وغريهم  املدنية  اخلدمة 
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اأو املكافاآت ما بعد اخلدمة ، وال  اأو مرا�سيم خا�سة باملعا�سات  ب�ساأنهم قوانني 
على  العامة  االأموال  قبيل  من  تعد  ال  ال�سندوق  اأموال  باأن  القول  يف  حجة 
امل�ستقطعة  الن�سبة  يف  املتمثلة  اال�سرتاكات  من  تتكون  اأنها  القول  من  اأ�سا�ض 
احلكومة  بها  ت�ساهم  التي  والن�سبة  للموظف  ال�سهري  االأ�سا�سي  الراتب  من 
وح�سيلة ا�ستثمار اأموال ال�سندوق واأية مبالغ تقررها الدولة يف املوازنة العامة 
اأموال املوظف مبجرد  اأن تلك اال�سرتاكات ال تعترب من  ، ذلك  لهذا الغر�ض 
تزايلها تلك  ، وال  اأمواال عامة  ، ومن ثم تعترب  ال�سندوق  حت�سيلها حل�ساب 
ال�سفة اإال عندما ت�سرف للموظف يف �سورة معا�ض ، وت�سبح من الوقت الذى 
يقب�سها فيه املوظف - بالطريقة القانونية وعند ا�ستحقاقه اإياها - من اأمواله 

اخلا�سة.

وبعد ما تبني وفق ما �سبق بيانه باأن اأموال �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة 
املدنية تعد اأمواال عامة فاإنه لذلك ت�سري عليها ما ي�سرى على االأموال العامة 
من قواعد واأحكام ، وبتطبيق ذلك على احلالة املعرو�سة فاإن جمع املعرو�سة 
قانون  من   )4( املادة  لن�ض  خمالفة  يعد  واملعا�ض  الوظيفة  راتب  بني  حالته 
معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة التي ن�ست علي عدم جواز اجلمع بني الراتب 
واملعا�ض اأو �سرف اأكرث من معا�ض من اخلزانة العامة وبالتايل يكون ما �سرف 
العام  باملال  ال�ساأن قد �سرف بغري وجه حق ويعترب خ�سارة حلقت  له يف هذا 
وينبغي لذلك ا�سرتداده ، كما اأن جمع املعرو�سة حالته لوظيفتني وا�ستالمه 
جلميع املخ�س�سات املالية لهما يعد خمالفة لقانون اخلدمة املدنية والئحته 
التنفيذية التي حددت ما ي�سرف للموظف من م�ستحقات مقابل قيامه باأعباء 
الوظيفتني ، ومل تتجه يف هذا ال�ساأن اإىل تقرير ا�ستحقاقه للمخ�س�سات املالية 
لكل وظيفة ، واإمنا ن�ست على منح املوظف الذي يقوم بعمل له �سفة اال�ستمرار 
واالنتظام مكافاأة �سهريه مقطوعة ال جتاوز )50%( من راتبه االأ�سا�سي ) مادة 
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85 ( وبالتايل فاإن ذلك ي�ستتبع ا�سرتداد ما �سرفه املذكور من راتب وبدالت 
بالزيادة على ما قيمته )50%( من راتبه االأ�سا�سي .

على اأنه ورغم ما �سبق بيانه فاإنه ملا كانت الفقرة ) ي ( من املادة )4( من القانون 
باملر�سوم  تعديلها  بعد  تق�سى   82/56 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املايل 
ال�سلطاين رقم 88/14 باأن من �سالحيات نائب رئي�ض الوزراء لل�سوؤون املالية 
واالقت�سادية البت يف �سطب اخل�سائر التي تلحق االأموال العامة فيما ال جتاوز 
، وذلك يف حالة عدم وجود  الواحدة  املرة  ريال عماين يف  اآالف  قيمته ع�سرة 
م�سئول عن تلك اخل�سائر اأو اإذا تعذر معرفته رغم عمل التحقيق الالزم ، فاإنه 
لذلك يجوز للوزير امل�سرف على وزارة املالية مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 
96/83 �سطب اخل�سائر املرتتبة على املال العام واملتمثلة يف احلالة املعرو�سة يف 
ما �سرف للمعرو�سة حالته نتيجة جمعه بني راتبه واملعا�ض التقاعدي ، وكذلك 
ما �سرف له نتيجة جمعه بني وظيفتني مبا يجاوز)50%( من راتبه االأ�سا�سي 
، وذلك متى توافرت �سروط اإعمال تلك الفقرة واملتمثلة يف عدم وجود م�سئول 

عن تلك اخل�سائر اأو اإذا تعذر معرفته رغم عمل التحقيق الالزم .

ال�سابق  املايل  القانون  من   )4( املادة  من  )ي(  الفقرة  ن�ض  اإىل  وباالإ�سافة 
ذكرها فاإنه يجوز لوزارة املالية املوافقة على اإعفاء املعرو�سة حالته من �سداد 
الدين املرتتب عليه للحكومة وذلك وفقا لن�ض املادة )19( من املن�سور املايل 
رقم )83/9( والتى ن�ست على اأنه ال يجوز اإعفاء املدين املع�سر من اأداء املبلغ 
تن�ض  مل  ما  املالية  وزارة  مبوافقة  اإال  بع�سه  اأو  كله  للحكومة  عليه  امل�ستحق 

القوانني اأو املرا�سيم ال�سلطانية على خالف  ذلك .

وعلى ذلك انتهى الراأي اإىل جواز قيام وزارة املالية باملوافقة على اإعفاء املواطن 
واملعا�ض  الوظيفة  راتب  بني  جمعه  اأثناء  له  �سرفت  التي  املبالغ  رد  من   ....
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وكذلك جواز قيامها باإعفائه من دفع املبالغ التي �سرفت له اأثناء جمعه بني 
وظيفتني والتي تزيد على ما قيمته ) 50% ( من راتبه االأ�سا�سي وذلك كله وفق 

التف�سيل ال�سابقة بيانه .

) فتوى رقم و �س ق / م و / 21 / 1 / 813 / 98 في 4 / 7 / 1998 م (

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

الفتوى الرابعة :
فباالإ�سارة اإىل الكتب املتبادلة بيننا واملنتهية بكتابكم رقم ..... بتاريخ .... ب�ساأن 

طلب االإفادة بالراأي حول اأي املعا�سني الذى ي�ستحقه الفا�سل / ....

وردا على ذلك نفيد اأن احلكمة التي بنى عليها نظام املعا�سات ، والهدف الذى 
للموظف  ثابت  مورد  على  احلفاظ  وجوب  يف  يتلخ�سان  حتقيقه  اإىل  ي�سعى 
الذى انتهت خدمته ، بحيث يعترب هذا املورد حمور حياته االقت�سادية بعد اأن 
انقطع عنه الراتب الذى كان يتقا�ساه وهو �ساغل الوظيفة ، كما اأن يف نظام 
املعا�سات تكرميا وتقديرا للموظف وما ينطوي عليه ذلك من عرفان مبا بذله 
من جهد وما اأداه من خدمات طوال حياته الوظيفية ، االأمر الذى ال ميكن 
اإنكاره اأو التنكر له باإحالته اإىل التقاعد اأو انتهاء خدماته، لكل ما تقدم فقد 
رعاية ت�سمن  واأ�سبغ عليه  املوظف  القانون حماية خا�سة على معا�ض  فر�ض 

و�سوله اإىل م�ستحقيه وحتول دون االنتقا�ض منه ومن �سور ذلك . 
اإنهاء  قرار  ن�ض  اإذا  اإال  املعا�ض  من  خدمته  انتهت  من  حرمان  جواز  عدم   -
خدمته على ذلك مادة )22 هـ ( من قانون املعا�سات ، واملادة )73(  فقرة ثانية 

جـ من قانون اخلدمة املدنية.
انتهاء  حالة  يف  وح�سرها  للمعا�ض  املوظف  ا�ستحقاق  عدم  حالة  حتديد   -
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خدمته ب�سبب فقد اجلن�سية ) مادة 33 من قانون املعا�سات ( .

اأو احلرمان من احلق و�سقوطه ال  اأن عدم اال�ستحقاق  امل�سلمات  وملا كان من 
اأي منها  اإال بن�ض �سريح يق�سى به، ومن ثم فال يجوز تطبيق حاالت  يكون 
يف  التو�سع  احلالة  هذه  يف  ميتنع  اإذ   ، الن�ض  ي�سملها  مل  اأخرى  حاالت  على 
تف�سري هذا الن�ض اأو القيا�ض عليه مبا موؤداه انح�سار الن�ض عن غري ما ورد به 

من حاالت عدم اال�ستحقاق اأو احلرمان اأو ال�سقوط . 

واإذ ا�ستبان ذلك وكان الثابت من وقائع املو�سوع امل�سار اإليه اأن املعرو�سة حالته 
على  يزيد  ظفار  وحمافظ  الدولة  وزير  مبكتب  وظيفته  عن  معا�سا  له  ربط 
معا�سه التقاعدي الذى كان يتقا�ساه قبل ذلك ثم اأوقف �سرفه فعال ، ومن 
اأنه ) ال  التي تن�ض على  املعا�سات  املادة )4( من قانون  اإعماال حلكم  فاإنه  ثم 
يجوز اجلمع بني الراتب واملعا�ض ، كما ال يجوز �سرف اأكرث من معا�ض واحد 
من اخلزانة العامة ، �سواء كان املعا�ض م�ستحقا طبقا الأحكام هذا القانون اأو 
اأي قانون اآخر ، واإذا ا�ستحق اأكرث من معا�ض �سرف االأكرب ( ي�ستحق املعرو�سة 
حالته املعا�ض االأكرب ، وال ينال من ذلك اأنه عند التحاقه بالوظيفة امل�سار اإليها 
اأقر على نف�سه اأنه ال يعمل باإحدى الوزارات والدوائر احلكومية بال�سلطنة اإذ 
اأن مثل هذا االإقرار  واأيا ما كان الراأى فيه من الناحية القانونية ال ي�سكل �سببا 
كافيا للحرمان من املعا�ض اأو �سقوط احلق فيه ، وفقا ملا �سبق بيانه ، بعد اأن 

ا�ستحق عن انتهاء اخلدمة . 

لذلك انتهى الراأى اإىل اأحقية الفا�سل /...... يف املعا�ض التقاعدي الذى ربط 
له عن وظيفته مبكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار باعتباره هو املعا�ض االأكرب 

فتوى رقم ) و �س ق / م و / 21 / 1 /999/ 2001  في 2001/7/9 م ( 
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الفتوى الخام�سة :
فباالإ�سارة اإىل الكتاب رقم ............ بتاريخ ........ ب�ساأن طلب االإفادة بالراأي 

حول اأي املعا�سني الذى ي�ستحقه الفا�سل ...........

نفيد باأن الثابت من وقائع املو�سوع امل�سار اإليه اأن املعرو�سة حالته كان ي�ستحق 
جمعه  نتيجة  �سرفه  اأوقف  ثم   ، عمانيا  رياال  ثمانون  قدره  تقاعديا  معا�سا 
الدولة  وزير  مبكتب  اأر�سيف  ككاتب  وظيفته  من  يتقا�ساه  الذى  راتبه  بني 
وحمافظ ظفار ، وبني معا�سه التقاعدي ، وملا كان املعا�ض التقاعدي الذى ربط 
للمعرو�سة حالته عن وظيفته االأخرية مبكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار 
يزيد على املعا�ض التقاعدي الذى اأوقف �سرفه فعال ، لذلك يثور الت�ساوؤل عن 
االأ�سا�ض الذى يقوم عليه طلب الراأى املاثل يف �سوء �سريح ن�ض  املادة 4 من 
قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ال�سادر 
يجوز  ال   ( اأنه  على  تن�ض  التي  وتعديالته   86/  26 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 
من  واحد  معا�ض  من  اأكرث  �سرف  يجوز  ال  كما  واملعا�ض،  الراتب  بني  اجلمع 
اأي  اأو  القانون  املعا�ض م�ستحقا طبقا الأحكام هذا  ، �سواء كان  العامة  اخلزانة 

قانون اأخر ، واإذا ا�ستحق اأكرث من معا�ض �سرف االأكرب ( . 

فتوى رقم ) و �س ق / م و / 21 / 685 / 2001 في 19 / 5 / 2001 (

---------------------
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فتاوى المادة رقم )5(

ال�سلطاين رقم 80/8  املادة )84( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم 
تن�ض على اأنه :" تنتهي خدمة املوظف فى االأحوال التالية : 

اأو  بها  املعمول  للقواعد  املعا�ض طبقا  اإىل  القانونية لالإحالة  ال�سن  بلوغ  اأ   - 
التي ت�سدر فى هذا ال�ساأن " .

وتن�ض املادة )5( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة 
اأنه :" يجوز مد خدمة املوظف  ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 على 
الذى يبلغ �سن التقاعد بقرار من جمل�ض اخلدمة املدنية اإذا اقت�ست امل�سلحة 
العامة ذلك ملدة �سنة واحدة قابلة للتجديد بحد اأق�سى خم�ض �سنوات ، ويجوز 

للمجل�ض اال�ستثناء من اأحكام هذه املادة فى احلاالت التي يقدرها ".

وتن�ض الفقرة ) د( من املادة )7( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة 
امل�سار اإليه على اأن: " �سن التقاعد يعنى التاريخ الذى يكمل فيه املوظف �سن 

ال�ستني " .

والوا�سح من هذه الن�سو�ض اأن امل�سرع حدد تاريخ انتهاء خدمة املوظف ببلوغ 
ال�سن القانونية لالإحالة اإىل املعا�ض وهو التاريخ الذى يكمل فيه املوظف �سن 
ال�ستني �سنة اإال اأنه اأجاز مد خدمته ملدة �سنة واحدة قابلة للتجديد ب�سرط اأال 
التي جعل تقديرها ملجل�ض  املدة خم�ض �سنوات فيما عدا احلاالت  جتاوز هذا 
اأن  اإىل املعا�ض ميكن  اخلدمة املدنية ، ومن ثم فاإن ال�سن القانونية لالإحالة 
متتد لعدة �سنوات اأخرى بعد ال�سن املقررة للتقاعد بالن�سبة للموظف الذى 
تقت�سى امل�سلحة العامة مد خدمته ، وفى هذه احلالة ال يفقد املوظف �سفته 
الوظيفية اإذ ت�سرى عليه القوانني واللوائح املتعلقة بال�سوؤون الوظيفية ) البند 
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ج من املادة 209 من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ( �ساأنه فى ذلك 
�ساأن باقي املوظفني الذين مل يبلغوا ال�سن املقررة للتقاعد ، حيث اأنه ي�ستمر 
املتعلقة  اال�سرتاكات  �سداد  بها ويتعني عليه  املكلف  الوظيفة  اأعباء  فى حتمل 
التاريخ  من  تكون  اإمنا  املعا�ض  اإىل  اإحالته  فاإن  وبالتاىل   ، التقاعدي  باملعا�ض 
الذى تنتهي فيه مدة مد اخلدمة ، وعليه فاإن خدمته تنتهي اعتبارا من هذا 
التاريخ ، وال حجة فى القول باإنهاء خدمته من تاريخ بلوغه �سن التقاعد اإذ 
اأن من �ساأن ذلك االنتقا�ض من حقوقه وجتاهل ل�سنوات ق�ساها فى اخلدمة . 

واإذ كان االأمر كذلك وكان املعرو�سة حالته قد �سدر ب�ساأنه قرار مبد خدمته 
عاما اآخر بعد بلوغه ال�سن املقررة لالإحالة اإىل املعا�ض وخالل تلك املدة انتقل 
هذا  من  يكون  خدمته  انتهاء  فاإن   2001/6/19 بتاريخ  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل 

التاريخ ولي�ض من تاريخ بلوغه �سن التقاعد . 

لذلك انتهى الراأى اإىل اأن انتهاء خدمة املوظف /...... املعرو�سة حالته يكون 
من تاريخ 2001/6/19 م امل�سار اإليه . 

فتوى و�س ق رقم/ م و/ 1/10/ 2001/1448م بتاريخ 2001/10/30م

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

فتاوى المادة رقم )6(

الفتوى االأولى :
بني  العالقة  تنظيم  ب�ساأن   )89/6( رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من   )12( املادة 
عقود  وت�سجيل  وال�سناعية  التجارية  واملحال  امل�ساكن  وم�ستاأجري  املالك 
ا�ستهالك  قيمة  ب�سداد  امل�ستاأجر  " يلتزم  اأن  على  تن�ض  بها  اخلا�سة  االإيجار 
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الكهرباء واملياه والهاتف وعوائد البلدية وخدمات املجاري ، واأية ر�سوم اأخرى 
يلتزم بدفعها قانونا ، اعتباراً من تاريخ ت�سلم العقار حتى تاريخ اإعادة ت�سليمه 
اإىل املوؤجر يف نهاية مدة العقد وذلك كله ما مل يتم االتفاق على غري ذلك " . 

ا�ستهالك  قيمة  ب�سداد  قانونا  امللتزم  �سراحة  حدد  امل�سرع  اأن  ذلك  ومفاد 
الكهرباء وغريها من اخلدمات النا�سئة عن عقد االإيجار ، وهو امل�ستاأجر ما مل 

يتفق طرفا العقد على خالف ذلك .

بها  امللتزم  الكهرباء  ا�ستهالك  قيمة  با�ستئداء  املطالبة  اأن  ذلك  ومقت�سى 
امل�ستاأجر وفقا الأحكام القانون ، تقوم بني ال�سركة مقدمة هذه اخلدمة وبني 
البتة للموؤجر بهذه املطالبة وما قد  ، وال عالقة  امل�ستاأجر  امل�ستفيد بها وهو 

ين�ساأ عنها من نزاع.

وملا كان الثابت مبطالعة عقود االإيجار املربمة بني وزارة االإعالم واملوظفني 
اأنها قد ن�ست يف بندها الرابع على التزام امل�ستاأجر ب�سداد  الثالثة املذكورين 
قيمة الكهرباء واأخطرت وزارة االإعالم ، �سركة عمان لال�ستثمارات والتمويل 
املحدودة بذلك ومنحتها البيانات اخلا�سة باملوظف امل�ستاأجر وباملنزل امل�ستاأجر 
له حتى يت�سنى لها القيام بتح�سيل قيمة ا�ستهالك الكهرباء منهم وقد جاء ما 
ت�سمنه العقد وفق ما �سلف ترديدا لاللتزام القانوين املن�سو�ض عليه يف املادة 
)12( من القانون امل�سار اإليه ومل يت�سمن اتفاقا خالفا لذلك ، ومن ثم �سار 
 ، الكهرباء  ا�ستهالك  قيمة  ب�سداد  للقانون  وفقاً  امل�ستاأجرون ملتزمني  هوؤالء 

قبل �سركة عمان لال�ستثمار والتمويل املحدودة .

وملا كان هذا الدين الناجت عن التاأخري يف �سداد قيمة ا�ستهالك الكهرباء م�ستحقا 
ل�سركة عمان لال�ستثمار والتمويل املحدودة وهي �سخ�ض من اأ�سخا�ض القانون 
اأي مبلغ من  ، االأمر الذي يحول دون قيام وزارة االإعالم با�ستقطاع  اخلا�ض 
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الذي  الدين  لهذا  ا�ستئداء  املذكورين  للموظفني  امل�ستحق  املعا�ض  اأو  الراتب 
على  احلجز  االإدارة  جلهة  امل�سرع  اأجاز  الذي  احلكومة  دين  نطاق  عن  يخرج 
الراتب اأو املعا�ض اأو مكافاأة نهاية اخلدمة يف حدود الربع وفاء لهذا الدين ، اإذ 
ن�ست املادة )1( من املر�سوم ال�سلطاين رقم )94/115( بتحديد حاالت التنازل 
احلجز  اأو  التنازل  يجوز  ال   " اأنه  على  املوظفني  ا�ستحقاقات  على  واحلجز 
وغريهم  للدولة  االإداري  اجلهاز  موظفي  وا�ستحقاقات  وبدالت  رواتب  على 
اأو قواعد خا�سة  اأو مرا�سيم �سلطانية  ممن تنظم �سئونهم الوظيفية قوانني 
اأو بدين ثابت للحكومة ........." ، كما ن�ست املادة  اإال للوفاء بنفقة �سرعية 
)6( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم )86/26( على اأنه " ال يجوز التنازل عن اأو احلجز على معا�ض املوظف اأو 
مكافاأة نهاية اخلدمة اإال للوفاء بدين ثابت للحكومة اأو لنفقة �سرعية ويكون 

ذلك يف حدود ربع املعا�ض اأو املكافاأة " .

مبلغ من  اأي  ا�ستقطاع  يف  االإعالم  وزارة  اأحقية  عدم  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
رواتب اأو معا�سات املوظفني املعرو�سة حالتهم ، ا�ستئداء للدين امل�ستحق عليهم 

ل�سركة عمان لال�ستثمارات والتمويل املحدودة .

 )فتوى رقم و �س ق /م و/1/15/ 1096 /2007 بتاريخ 2007/8/7م(

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

الفتوى الثانية :
وملا كانت املادة ال�ساد�سة من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ال�سادر 
املعا�سات ومكافاآت نهاية  ال�سلطاين رقم 86/26 فر�ست حماية على  باملر�سوم 
اأو  اخلدمة امل�ستحقة للموظفني ، ومقت�سى هذه احلماية عدم جواز التنازل 
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احلجز على املعا�ض اأو مكافاأة نهاية اخلدمة اإال للوفاء بدين ثابت للحكومة اأو 
لنفقة �سرعية ، واأن يكون ذلك يف حدود ربع املعا�ض اأو املكافاأة . وهذه احلماية 
امتداد للحماية التي اأ�سبغها قانون اخلدمة املدنية يف املادة 39 منه على رواتب 
وبدالت وا�ستحقاقات املوظفني باعتبار اأنها متثل الدخل الرئي�سي لهم وحمور 

حياتهم االقت�سادية .

وموؤدى ما تقدم اأنه ال يجوز امل�سا�ض مبعا�ض املوظف اأو مكافاأة نهاية خدمته 
�سواء كان ذلك بالتنازل اأو باحلجز ، اإال يف حدود ربع اأي منهما على اأن يكون 
انتهت  اإذا  اأنه  ، ومفاد ذلك  اأو لنفقة �سرعية  ذلك وفاء لدين ثابت للحكومة 
اأو مكافاأة نهاية خدمته وفاء  خدمة املوظف فاإنه يحظر احلجز على معا�سه 
هذا  �سبب  كان  اأيا  املكافاأة  اأو  املعا�ض  ربع  حدود  يف  اإال  الثابت  احلكومة  لدين 
الدين ومهما بلغ مقدراه اأو زادت قيمته على قيمة الربع اجلائز احلجز عليه . 
وللجهة املخت�سة اأن تتخذ اإجراءاتها للح�سول على باقي م�ستحقاتها بالتنفيذ 
على ما قد يكون للموظف من اأموال خا�سة غري راتبه اأو معا�سه اأو مكافاأته .

يف  ع�سويتهم  عن  احلكومة  ملوظفي  املكافاآت  وحتديد  منح  نظام  كان  واإذا 
املجال�ض والهيئات العامة واللجان وال�سركات قد بني احلد االأق�سى ملا ي�ستحقه 
ما  يوؤول  اأن  على   ، الع�سوية  تلك  عن  له  ت�سرف  التي  املكافاآت  من  املوظف 
يح�سل عليه املوظف زيادة على ذلك احلد االأق�سى اإىل اخلزانة العامة للدولة 
، وعلى املوظف توريده لها فور احل�سول عليه ، فاإن عدم قيام املوظف بتنفيذ 
هذا االلتزام يرتب يف ذمته دينا تطالبه به اجلهة املخت�سة ولها يف �سبيل ذلك 
اأن يجاوز  دون  نهاية خدمته  اأو مكافاأة  اأو معا�سه  راتبه وبدالته  احلجز على 

املبلغ املحجوز من تلك امل�ستحقات ربع قيمتها .

وبالبناء على ما تقدم فاإنه ال يجوز اأن يزيد ما يخ�سم من مكافاأة نهاية خدمة 
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الفا�سل .....على ربع قيمة هذه املكافاأة وفاء جلزء من كل املبالغ التي تطالبه 
بها وزارة املالية واالقت�ساد ،على اأن ذلك ال يخل بحق تلك الوزارة يف اأن تتخذ 
اإجراءاتها للح�سول على باقي م�ستحقاتها بالتنفيذ على ما يكون للمذكور من 

اأموال خا�سة .

) فتوى رقم �س ق /ت/93/884/8/1/21 في 1993/8/8 م (

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

فتاوى المادة رقم )14(

الفتوى االأولى :
باالإ�سارة اإىل كتابكم رقم ...... املوؤرخ .... يف �ساأن ا�ستطالع الراأي يف حتديد 
الراتب الذى ي�ستقطع منه ن�سبة اال�سرتاك ال�سهري للمعا�ض بالن�سبة للق�ساة 
وفقا حلكم املادة " 14 " من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي 

احلكومة العمانيني.

يطلب  املدنية  اخلدمة  وزير  ال�سيخ  معاىل  من  ر�سالة  تلقيتم  اأنكم  وتذكرون 
املن�سو�ض عليها يف قانون ومكافاآت ما بعد  ا�ستقطاع ن�سبة اال�سرتاكات  فيها 
واملاء  ال�سكن  بدالت  اإليه  م�سافا  االأ�سا�سي  الراتب  من  اإليه  امل�سار  اخلدمة 
الذى  الق�سائية  ال�سلطة  ( من قانون  املادة ) 48  اإىل ن�ض  ا�ستناداً  والكهرباء 
ق�سى باحت�ساب هذه البدالت �سمن الراتب التقاعدي للقا�سي ، بينما البند ) 
ب ( من املادة ) 7 ( قد حدد الراتب الذى يتم ا�ستقطاع ن�سبة اال�سرتاكات امل�سار 
اإليها على اأ�سا�سه باأنه الراتب االأ�سا�سي ال�سهري وال تعترب البدالت من قبيل 

هذا الراتب، وتطلبون الراأى القانوين يف املو�سوع . 
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ورداً على ذلك نفيدباأنه تطبيقاً الأحكام املادة )1 ( من قانون معا�سات ومكافاآت 
ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
86/26 فاإن الق�ساة يعاملون باأحكام هذا القانون فيما عدا ما ورد ب�ساأنه ن�ض 

خا�ض يف قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90. 

ومن حيث اأن املادة ) 14 ( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة امل�سار 
يتم  التي  اال�سرتاكات  حددت   94/77 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  املعدلة  اإليه 
ا�ستقطاعها من الراتب االأ�سا�سي ال�سهري للموظف بن�سبة 6% من هذا الراتب 
بالراتب هو  املق�سود  اأن  بينت  القانون قد  ( من هذا  املادة رقم )7/ب  وكانت 
قبيل  من  االإ�سافية  واالأجور  البدالت  تعترب  ومل  ال�سهري  االأ�سا�سي  الراتب 
الراتب فاإنه ال يجوز اأن ي�سمل اال�ستقطاع اأية ن�سبة من هذه البدالت اأو االأجور 

االإ�سافية. 

املادة ) 48 ( من قانون  وال يقدح يف ذلك ما ن�ست عليه الفقرة االأخرية من 
ال�سلطة الق�سائية امل�سار اإليه من اأنه " ويف جميع حاالت انتهاء اخلدمة ي�سوى 
اأ�سا�ض اآخر راتب كان يتقا�ساه �سامال بدالت  معا�ض القا�سي اأو مكافاأته على 
املعا�ض  ت�سوية  بكيفية  يتعلق  الن�ض  اأن  ذلك   "  .... واملاء  والكهرباء  ال�سكن 
امل�ستحق للقا�سي وحتديد ما ي�ستحقه نتيجة لهذه الت�سوية ا�ستثناء من حكم 
املادة )25(  من قانون املعا�سات واملكافاآت امل�سار اإليه ، ومل يت�سمن القانون اأي 
تعديل يف الوعاء الذى ت�ستقطع منه ا�سرتاكات املعا�ض، وبالتاىل يتعني تطبيق 
القاعدة العامة التي ين�ض عليها قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة امل�سار 
اإليه وق�سر هذه اال�سرتاكات على ن�سبة 6% من الراتب االأ�سا�سي ال�سهري دون 
اأن تدخل فيه املبالغ اخلا�سة ببدالت ال�سكن والكهرباء واملياه،  اإذ اأنه ال يجوز 

اال�ستقطاع بغري ن�ض �سريح يقرر. 
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املقررة  واملياه  والكهرباء  ال�سكن  بدالت  خ�سوع  عدم  اإىل  الراأى  انتهى  لذلك 
اخلدمة  موظفي  �سندوق  حل�ساب  ا�ستقطاعها  الواجب   %6 لن�سبة  للق�ساة 

املدنية . 

فتوى رقم ) و �س ق / م و / 2002/812/1/12م بتاريخ 2002/5/28م (

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

الفتوى الثانية :
قيام  الراأي حول مدى جواز  ب�ساأن طلب    .... املوؤرخ   ... كتاب  اإىل  فباالإ�سارة 
واالإجازات  االإعارات  مدد  بح�ساب  املدنية  اخلدمة  موظفي  تقاعد  �سندوق 
بدون راتب التي مل يتم �سداد ا�سرتاكات لل�سندوق عنها �سمن مدة اخلدمة 
وا�ستقطاع ما يقابلها من احلقوق   ، املكافاأة  اأو  املعا�ض  التي تدخل فى ح�ساب 

التقاعدية بعد ت�سويتها فى حدود الربع . 

وتبدون اأنه لدى ح�ساب امل�ستحقات لبع�ض املوظفني الذين تنتهي خدماتهم 
من وحدات اجلهاز االإداري للدولة التي ي�سرى على موظفيها قانون معا�سات 
بع�ض  اأن  ات�سح   ، العمانيني  احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  وما  ومكافاآت 
اأن  دون  خدمتهم  مدة  اأثناء  راتب  بدون  اإجازات  ق�سوا  قد  املوظفني  هوؤالء 
،واأنه جرى  القانون  16 من  املادة  عنها مبوجب  املقررة  اال�سرتاكات  دفع  يتم 
املدد �سمن  املدنية على ح�ساب تلك  العمل ب�سندوق تقاعد موظفي اخلدمة 
يقابل  ما  وا�ستقطاع   ، املكافاأة  اأو  املعا�ض  فى ح�ساب  تدخل  التي  مدة اخلدمة 
اال�سرتاكات امل�ستحقة عنها من احلقوق التقاعدية فى حدود الربع ، وتطلبون 

الراأى فى مدى �سحة االإجراءات املتبعة فى ال�سندوق فى هذا ال�ساأن .

ونفيد باأن املادة 14 من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة 
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العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 املعدلة باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 94/77 تق�سى باأن تكون اال�سرتاكات املن�سو�ض عليها فى القانون بن�سبة 
6 % ت�ستقطع من الراتب ال�سهري للموظف و15 % منه ت�ساهم بها احلكومة ، 
وتن�ض املادة 16 من ذات القانون املعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/93 على 
اأن " مدة اخلدمة التي حت�سب فى املعا�ض اأو املكافاأة هي املدة التي ق�سيت فى 
ويدخل فى ح�ساب هذه   ، بالدولة  االإداري  باجلهاز  الدائمة  الوظائف  اإحدى 
املدة االإعارات والبعثات الدرا�سية واالإجازات باأنواعها املختلفة ، ويلزم املوظف 
بدفع ح�سته وح�سة احلكومة من اال�سرتاكات فى حاالت االإعارات واالإجازات 
بدون راتب .......( ، كما تن�ض املادة )6( من القانون على اأنه " ال يجوز التنازل 
بدين  للوفاء  اإال  نهاية اخلدمة  اأو مكافاأة  املوظف  اأو احلجز على معا�ض  عن 
ثابت للحكومة اأو لنفقة �سرعية ويكون ذلك فى حدود ربع املعا�ض اأو املكافاأة " . 

والبني من هذه الن�سو�ض اأن مدة اخلدمة التي حت�سب فى املعا�ض اأو املكافاأة 
هي املدة التي ق�ساها املوظف فى وظيفة دائمة باجلهاز االإداري للدولة ، مبا 
فى ذلك مدد االإعارات والبعثات الدرا�سية واالإجازات باأنواعها املختلفة ، وقد 
املوظف بدفع ح�سته وح�سة احلكومة من اال�سرتاكات عن مدد  امل�سرع  األزم 
االإعارة واالإجازات بدون راتب ، فاإن تقاع�ض عن ذلك اعتربت املبالغ امل�ستحقة 
لل�سندوق ) اال�سرتاكات التي يلزم املوظف بدفعها عن مدة االإعارة اأو االإجازة 
بدون راتب ( دينا ثابتا للحكومة فى ذمته ، ولل�سندوق اأن ي�ستاأديها بالطرق 
طريق  وهو  القانون  من   )6( املادة  عليه  ن�ست  ما  بينها  ومن  قانونا  املقررة 

احلجز على املعا�ض اأو املكافاأة فى حدود الربع . 

بدون  واالإجازات  االإعارات  مدد  اأن  اإىل  الراأى  انتهى  تقدم  ما  على  وبالبناء 
راتب تدخل فى املدة املعول عليها لدى ح�ساب املعا�ض اأو املكافاأة ، واأن م�سلك 
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من  املدد  هذه  عن  امل�ستحقة  اال�سرتاكات  يقابل  ما  ا�ستقطاع  فى  ال�سندوق 
احلقوق التقاعدية للموظفني فى حدود الربع يتفق و�سحيح حكم القانون  .

فتوى رقم و �س ق رقم / م و / 2001/1317/1/21 م بتاريخ  2001/9/18 م 

---------------------
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فتاوى المادة رقم )15(

 ......... املوؤرخ   ......... رقم  الكتاب  واآخرها  املتبادلة  الكتب  اإىل  باالإ�سارة 
قيمة  القانوين يف مدى جواز حت�سيل  الراأي  ب�ساأن طلب   ............ املوافق 
يف  اخلدمة  مدد  احلكومة(عن  ح�سة   + املوظف  )ح�سة  املقررة  اال�سرتاكات 
 ...........  ،........ املوظفني  من  كل  من   1986 عام  على  ال�سابقة  احلكومة 
حتى ميكن �سم هذه املدة اإىل مدة اخلدمة الالحقة لهما يف القطاع اخلا�ض 

وا�ستحقاق املعا�ض املقرر لهما من هيئة التاأمينات االجتماعية .

وتخل�ض الوقائع - ح�سبما يبني من االأوراق - يف اأن بع�ض املوظفني العاملني 
يف القطاع اخلا�ض واخلا�سعني لقانون التاأمينات االجتماعية تقدموا بطلبات 
يف  ال�سابقة  خدمتهم  مدد  ل�سم  االجتماعية  للتاأمينات  العامة  الهيئة  اإىل 
بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  الأحكام  اخلا�سعة   - احلكومية  الوحدات 
اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني - اإىل مدد خدمتهم يف القطاع اخلا�ض ، 
اإال اأن الهيئة املذكورة ت�سرتط لذلك حتويل اال�سرتاكات عن هذه املدد اإليها .

وتذكرون اأن �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية يقوم بتحويل اال�سرتاكات 
لتاريخ  الالحقة  اخلدمة  مدد  عن  االجتماعية  للتاأمينات  العامة  الهيئة  اإىل 
�سريان حت�سيل اال�سرتاكات يف 1986/7/1 ، اأما بالن�سبة ملدد اخلدمة ال�سابقة 
على ذلك التاريخ والتي تطالب هيئة التاأمينات االجتماعية بتحويل اال�سرتاكات 
املادة  تنفيذا الأحكام  ا�سرتاكات عنها  اأية  ال�سندوق مل يح�سل على  فاإن  عنها 
)15( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني 
التي ن�ست على اإعفاء جميع املوظفني من �سداد ا�سرتاكات التاأمينات عن مدد 

خدمتهم ال�سابقة على 1986/7/1 .
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ل�سداد  التقاعد  �سندوق  اإىل  تقدم  قد   ...... املواطنني  من  كل  كان  وملا 
�سمها  بهدف  1986 يف احلكومة  قبلعام  املقررة عن مدة خدمته  اال�سرتاكات 
اإىل مدة اخلدمة الالحقة يف القطاع اخلا�ض ، فاإنكم تطلبون االإفادة بالراأي 
حول مدى جواز حت�سيل هذه اال�سرتاكات من كل منهما وحتويلها اإىل الهيئة 
العامة للتاأمينات االجتماعية متهيدا ل�سم تلك املدد اإىل مدة اخلدمة الالحقة 

يف القطاع اخلا�ض .

املوؤرخ  بكتابها  اأفادت  االجتماعية  للتاأمينات  العامة  الهيئة  راأي  وبا�ستطالع 
2004/4/11م اأن قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ي�ستقل باأحكامه عن 
قانون التاأمينات االجتماعية ولكل منهما موارده اخلا�سة به املحت�سبة اإكتواريا 
بقيمة  الهيئة  حتمل  واأن   ، اأحكامه  تنفيذ  على  املرتتبة  االلتزامات  ملواجهة 
 1986/7/1 على  ال�سابقة  احلكومية  اخلدمة  مدد  عن  التاأمينات  ا�سرتاكات 
ويخ�سعون  اخلا�ض  القطاع  يف  للعمل  ينتقلون  الذين  للموظفني  بالن�سبة 
بالتايل لقانون التاأمينات االجتماعية - وهم عدد كبري - �سوف يخل باملركز 
املايل للهيئة ويوؤثر �سلبا على الوفاء بالتزاماتها قبل املوؤمن عليهم وامل�ستحقني 

عنهم .

مدد  ح�ساب  كيفية  عن  التقاعد  �سندوق  من  القانونية  ال�سوؤون  وبا�ستف�سار 
يف  العمل  يف  ي�ستمرون  الذين  للموظفني   1986/7/1 على  ال�سابقة  اخلدمة 
اجلهات احلكومية حتى اإحالتهم اإىل التقاعد ، اأفاد باأنه يتم ح�ساب هذه املدد 
�سمن مدة اخلدمة املح�سوبة يف املعا�ض ، اأما الذين ينتقلون اإىل القطاع اخلا�ض 
اأو اإىل اأية جهة حكومية تطبق نظام تقاعد خا�ض فاإنه يتم حتويل اال�سرتاكات 
املقررة اعتبارا من 1986/7/1 اإىل التاأمينات االجتماعية اأو �سناديق التقاعد 
اخلا�سة دون اأية ا�سرتاكات عن مدد اخلدمة ال�سابقة على هذا التاريخ )كتاب 
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اأفاد  ثم  2006/10/29م(  املوؤرخ  املدنية  اخلدمة  ملوظفي  التقاعد  �سندوق 
ال�سندوق بكتابه املوؤرخ 2007/4/22م باأنه مبخاطبة وزارة املالية حول املو�سوع 
اأفادت باأن ا�سرتاكات مدة خدمة املوظفني ال�سابقة على �سهر يوليو 1986 قد 
والتــي  لل�سندوق  االأوىل  االإكتوارية  الدرا�سة  يف  اإكتواري  كعجز  احت�سابها  مت 
اأعــدت يف نوفمرب 1995م وقــدرت مببلغ )103( مليون ريال عماين ، واأن وزارة 
ال�سندوق ح�سب  االإكتوارية يف  العجوزات  املالية قائمة على تغطية ومعاجلة 

اخلطط التي ت�سعها احلكومة واالإمكانيات املالية املتوفرة .

وت�ستطلعون الراأي يف املو�سوع . 

ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  من   )15( املادة  باأن  ونفيد 
احلكومة العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 1986/26 املعدل باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم 1986/32 تن�ض على اأن " يعفى جميع املوظفني من اال�سرتاكات 
عن مدة خدمتهم ال�سابقة حتى �سهر يونيو 1986م ويبداأ حت�سيل اال�سرتاكات 

املن�سو�ض عليها يف املادة )14( اعتبارا من راتب �سهر يوليو 1986م " .

وتن�ض املادة )16( من القانون امل�سار اإليه على اأن "مدة اخلدمة التي حت�سب 
يف املعا�ض اأو املكافاأة هي املدة التي ق�سيت يف اإحدى الوظائف الدائمة باجلهاز 

االإداري للدولة ....." .

ومفاد هذه الن�سو�ض اأن امل�سرع قرر ح�ساب مدة اخلدمة التي ق�ساها املوظف 
يف اإحدى الوظائف الدائمة يف اجلهاز االإداري للدولة كاملة يف ح�ساب املعا�ض اأو 
املكافاأة التي ت�ستحق له عند اإحالته للتقاعد ، واأعفى املوظف واجلهة االإدارية 
 )14( املادة  وفقا الأحكام  امل�ستحقة  اال�سرتاكات  �سداد  بها من  يعمل  كان  التي 
، ومن ثم  ال�سابقة على 1986/7/1  اإليه عن مدة اخلدمة  امل�سار  القانون  من 
على  ال�سابقة  خدمته  مدة  ح�ساب  يتم  التقاعد  اإىل  يحال  الذي  املوظف  فاإن 
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1986/7/1 كاملة - باالإ�سافة اإىل املدة الالحقة لذلك - دون اأن يكون مطالبا 
ب�سداد اأية ا�سرتاكات تاأمينية عن مدة اخلدمة  امل�سار اإليها �سواء بقي يف العمل 
القطاع اخلا�ض  للعمل يف  انتقل  اأو  التقاعد  اإىل  االإحالة  �سن  احلكومي حتى 

قبل بلوغه هذه ال�سن .

ومن حيث اأن الثابت من االأوراق اأن كال من املواطنني ........... و ............... 
له مدة خدمة �سابقة على 1986/7/1 باإحدى اجلهات احلكومية واأن االأول ترك 
اخلدمة باجلهة احلكومية التي كان يعمل بها )الهيئة العامة الأن�سطة ال�سباب 
باجلهة  العمل  الثاين  ترك  بينما   1995/10/1 بتاريخ  والثقافية(  الريا�سية 
احلكومية التي كان يعمل بها )وزارة االإعالم( بتاريخ 1994/11/15 والتحق كل 
منهما للعمل بالقطاع اخلا�ض ومن ثم خ�سع لقانون التاأمينات االجتماعية ، 
ومل ت�سر االأوراق اإىل اأن اأياً منهما �سرف اأية م�ستحقات من �سندوق التقاعد 
، فيكون من حقه احت�ساب مدة خدمته يف احلكومة  املدنية  ملوظفي اخلدمة 
كاملة �سواء تلك ال�سابقة على 1986/7/1 اأو الالحقة لها دون اأن يكون مطالبا 
ب�سداد اال�سرتاكات التاأمينية عن مدة خدمته باجلهة احلكومية ال�سابقة على 
1986/7/1 ، وبالتايل فال يجوز اإلزام اأي منهما ب�سداد اأية مبالغ كا�سرتاكات 

تاأمينية عن هذه املدة .

لذلك انتهى راأي ال�سوؤون القانونية اإىل اأحقية كل من املواطنني املذكورين يف 
�سم مدة خدمته ال�سابقة على 1986/7/1 اإىل مدة خدمته يف ح�ساب املكافاأة اأو 

املعا�ض دون التزامه ب�سداد اأية مبالغ عن هذه املدة . 

) فتوى رقم : و �س ق /م و/1/21/ 2007/1035 بتاريخ 2007/7/21م (

---------------------
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فتاوى المادة رقم )16(

الفتوى االأولى :
نفيد اأن قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 86/26 ين�ض فى الفقر الثانية من املادة 16 - واخلا�سة مبدة اخلدمة التي 
اأو املكافاأة - باأن يدخل فى ح�ساب هذه املدة مدد االإعارات  حت�سب فى املعا�ض 
والبعثات الدرا�سية واالإجازات باأنواعها املختلفة ، على اأن يلتزم املوظف بدفع 
واالإجازات  االإعارات  حاالت  فى  اال�سرتاكات  من  احلكومة  وح�سة  ح�سته 
بدون راتب ، ثم �سدر املر�سوم ال�سلطاين رقم 89/93 بتعديل تلك املادة وذلك 
باإ�سافة فقرة جديدة لها تق�سى باأنه يجوز ملجل�ض الوزراء االإعفاء من االلتزام 
للحاالت  اأو  املوظفني  فئات  لبع�ض  منها  الثانية  الفقرة  فى  عليه  املن�سو�ض 
التي ت�ستدعى ظروف اأ�سحابها ذلك ، مبا مفاده اأن يكون ملجل�ض الوزراء املوقر 
اإعفاء بع�ض فئات املوظفني من دفع ح�ستهم وح�سة  احلكومة من  اأن يقرر 
اال�سرتاكات فى حالة اإعارتهم اأو ح�سولهم على اإجازات بدون راتب ، كما يكون 
للمجل�ض اأن يقرر هذا االإعفاء فى حاالت االإعارة اأو االإجازة بدون راتب - اإذا 

ارتاأى اأن ظروف اأ�سحاب ال�ساأن ت�ستدعى االإعفاء .

واإذا كانت املادة الثانية من املر�سوم ال�سلطاين 89/93 امل�سار اإليه قد ن�ست على 
اأن يعمل به اعتبارا من تاريخ ن�سره فى اجلريدة الر�سمية ، فاإن موؤدى ذلك اأن 
يبداأ جمل�ض الوزراء فى اإعمال �سلطته فى االإعفاء من 4 اأكتوبر 1989 تاريخ 
ن�سر املر�سوم املذكور فى اجلريدة الر�سمية وذلك عمال بقاعدة االأثر املبا�سر 
للقانون ، على اأنه واإن كان االأمر كذلك بالن�سبة للتاريخ الذي يبداأ فيه جمل�ض 
التي  الفرتة  اإزاء عدم حتديد  فاإنه   ، االإعفاء  �سلطته فى  الوزراء فى مبا�سرة 
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املر�سوم  يحدد  اإذ مل   - لها  بالن�سبة  االإعفاء  �سلطة  يبا�سر  اأن  للمجل�ض  يكون 
الذي يحتمل  االأمر   ، به  العمل  الالحقة على  بتلك  الفرتة  بن�ض قاطع هذه 
معه القول باأن ملجل�ض الوزراء اأن يعمل �سلطته فى االإعفاء عن اأية فرتة يكون 
فيها التزام املوظف بدفع ح�سته وح�سة احلكومة فى ا�سرتاكات املعا�ض - قائما 
مل ينفذ ، �سواء ن�ساأ هذا االلتزام عن فرتة الحقة لتاريخ العمل باملر�سوم رقم 
89/93 فى 4 اأكتوبر 1989 ، اأو عن فرتة بداأت وانق�ست قبل هذا التاريخ دون اأن 

يدفع �ساحب ال�ساأن قيمة احل�ستني امل�سار اإليهما .

) فتوى رقم �س ق /ت/91/194/1/21 فى 1991/2/24م (

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

الفتوى الثانية :
احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  من   14 املادة 
العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 املعدلة باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 94/77 تق�سى باأن تكون اال�سرتاكات املن�سو�ض عليها فى القانون بن�سبة 
6 % ت�ستقطع من الراتب ال�سهري للموظف و15 % منه ت�ساهم بها احلكومة ، 
وتن�ض املادة 16 من ذات القانون املعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/93 على 
اأن " مدة اخلدمة التي حت�سب فى املعا�ض اأو املكافاأة هي املدة التي ق�سيت فى 
ويدخل فى ح�ساب هذه   ، بالدولة  االإداري  باجلهاز  الدائمة  الوظائف  اإحدى 
املدة االإعارات والبعثات الدرا�سية واالإجازات باأنواعها املختلفة ، ويلزم املوظف 
بدفع ح�سته وح�سة احلكومة من اال�سرتاكات فى حاالت االإعارات واالإجازات 
بدون راتب .......( ، كما تن�ض املادة )6( من القانون على اأنه " ال يجوز التنازل 
بدين  للوفاء  اإال  نهاية اخلدمة  اأو مكافاأة  املوظف  اأو احلجز على معا�ض  عن 
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ثابت للحكومة اأو لنفقة �سرعية ويكون ذلك فى حدود ربع املعا�ض اأو املكافاأة " . 

والبني من هذه الن�سو�ض اأن مدة اخلدمة التي حت�سب فى املعا�ض اأو املكافاأة 
هي املدة التي ق�ساها املوظف فى وظيفة دائمة باجلهاز االإداري للدولة ، مبا 
فى ذلك مدد االإعارات والبعثات الدرا�سية واالإجازات باأنواعها املختلفة ، وقد 
املوظف بدفع ح�سته وح�سة احلكومة من اال�سرتاكات عن مدد  امل�سرع  األزم 
االإعارة واالإجازات بدون راتب ، فاإن تقاع�ض عن ذلك اعتربت املبالغ امل�ستحقة 
لل�سندوق ) اال�سرتاكات التي يلزم املوظف بدفعها عن مدة االإعارة اأو االإجازة 
بدون راتب ( دينا ثابتا للحكومة فى ذمته ، ولل�سندوق اأن ي�ستاأديها بالطرق 
طريق  وهو  القانون  من   )6( املادة  عليه  ن�ست  ما  بينها  ومن  قانونا  املقررة 

احلجز على املعا�ض اأو املكافاأة فى حدود الربع . 

بدون  واالإجازات  االإعارات  مدد  اأن  اإىل  الراأى  انتهى  تقدم  ما  على  وبالبناء 
راتب تدخل فى املدة املعول عليها لدى ح�ساب املعا�ض اأو املكافاأة ، واأن م�سلك 
من  املدد  هذه  عن  امل�ستحقة  اال�سرتاكات  يقابل  ما  ا�ستقطاع  فى  ال�سندوق 
احلقوق التقاعدية للموظفني فى حدود الربع يتفق و�سحيح حكم القانون  .

فتوى رقم و �س ق رقم / م و / 2001/1317/1/21 م بتاريخ  2001/9/18 م 

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

الفتوى الثالثة :
نفيد اأن قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 86/26 ين�ض فى الفقر الثانية من املادة 16- واخلا�سة مبدة اخلدمة التي 
اأو املكافاأة - باأن يدخل فى ح�ساب هذه املدة مدد االإعارات  حت�سب فى املعا�ض 
والبعثات الدرا�سية واالإجازات باأنواعها املختلفة ، على اأن يلتزم املوظف بدفع 
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واالإجازات  االإعارات  حاالت  فى  اال�سرتاكات  من  احلكومة  وح�سة  ح�سته 
بدون راتب ، ثم �سدر املر�سوم ال�سلطاين رقم 89/93 بتعديل تلك املادة وذلك 
باإ�سافة فقرة جديدة لها تق�سى باأنه يجوز ملجل�ض الوزراء االإعفاء من االلتزام 
للحاالت  اأو  املوظفني  فئات  لبع�ض  منها  الثانية  الفقرة  فى  عليه  املن�سو�ض 
التي ت�ستدعى ظروف اأ�سحابها ذلك ، مبا مفاده اأن يكون ملجل�ض الوزراء املوقر 
اإعفاء بع�ض فئات املوظفني من دفع ح�ستهم وح�سة  احلكومة من  اأن يقرر 
اال�سرتاكات فى حالة اإعارتهم اأو ح�سولهم على اإجازات بدون راتب ، كما يكون 
للمجل�ض اأن يقرر هذا االإعفاء فى حاالت االإعارة اأو االإجازة بدون راتب - اإذا 

ارتاأى اأن ظروف اأ�سحاب ال�ساأن ت�ستدعى االإعفاء .

واإذا كانت املادة الثانية من املر�سوم ال�سلطاين 89/93 امل�سار اإليه قد ن�ست على 
اأن يعمل به اعتبارا من تاريخ ن�سره فى اجلريدة الر�سمية، فاإن موؤدى ذلك اأن 
يبداأ جمل�ض الوزراء فى اإعمال �سلطته فى االإعفاء من 4 اأكتوبر 1989 تاريخ 
ن�سر املر�سوم املذكور فى اجلريدة الر�سمية وذلك عمال بقاعدة االأثر املبا�سر 
للقانون ، على اأنه واإن كان االأمر كذلك بالن�سبة للتاريخ الذي يبداأ فيه جمل�ض 
التي  الفرتة  اإزاء عدم حتديد  فاإنه   ، االإعفاء  �سلطته فى  الوزراء فى مبا�سرة 
املر�سوم  يحدد  مل  اإذ  لها-  بالن�سبة  االإعفاء  �سلطة  يبا�سر  اأن  للمجل�ض  يكون 
الذي يحتمل  االأمر   ، به  العمل  الالحقة على  بتلك  الفرتة  بن�ض قاطع هذه 
معه القول باأن ملجل�ض الوزراء اأن يعمل �سلطته فى االإعفاء عن اأية فرتة يكون 
فيها التزام املوظف بدفع ح�سته وح�سة احلكومة فى ا�سرتاكات املعا�ض - قائما 
مل ينفذ ، �سواء ن�ساأ هذا االلتزام عن فرتة الحقة لتاريخ العمل باملر�سوم رقم 
89/93 فى 4 اأكتوبر 1989 ، اأو عن فرتة بداأت وانق�ست قبل هذا التاريخ دون اأن 

يدفع �ساحب ال�ساأن قيمة احل�ستني امل�سار اإليهما .
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) فتوى رقم �س ق /ت/91/194/1/21 فى 1991/2/24م (

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

الفتوى الرابعة :
رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )35( املادة 
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 الوظيفة 
تلك  ل�سغل  توافرها  املطلوب  املدة  على  خربته  مدة  زادت  اإذا  عليها  املعني 
اأن ي�ساف اإىل بداية املربوط عن كل �سنة من ال�سنوات  اأ�سا�ض  الوظيفة على 
الزائدة عالوة من عالوات درجة هذه الوظيفة، ب�سرط اأن تكون تلك اخلربة 

متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة املعني عليها.

اأو يف درجة  اأخرى يف نف�ض درجته  واإذا عني املوظف يف وظيفة من جمموعة 
اأخرى احتفظ له بالراتب الذي كان يتقا�ساه يف وظيفته ال�سابقة اإذا كان يزيد 

على بداية الراتب املقرر للوظيفة املعني عليها ..... "

تقوم على  ال�سابقة  قواعد �سم مدد اخلدمة  اأن  عليه  امل�ستقر  اأنه من  وحيث 
االأ�سل العام اخلا�ض باالإفادة من اخلربة التي اكت�سبها املوظف يف عمل �سابق 
اأن  القواعد يتعني  اأن مثل هذه  اإال  اأثرها على وظيفته اجلديدة  ينعك�ض  مبا 
اخلدمة  قانون  اأحكام  مراجعة  من  والبني  املقررة،  الت�سريعية  باالأداة  ت�سدر 
التنفيذية  والالئحة   2004/120 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية 
املعمول بها وال�سادرة باملر�سوم 84/52 اأنها مل تت�سمن مثل هذه القواعد اإال 
يف املادتني )35( من القانون و)49( من الالئحة امل�سار اإليهما، والتي يقت�سر 
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احلكم 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 
الدرجة ومبا ال  الزائدة عالوة من عالوات  ال�سنوات  �سنة كاملة من  عن كل 
والالئحة  املدنية  قانون اخلدمة  فاإن  ذلك،  وفيما عدا  ربطها،  نهاية  يتجاوز 
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.
املدنية  اخلدمة  قانون  خلو  واإزاء  املعرو�سة،  احلالة  على  تقدم  ما  وبتطبيق 
اأحكام  من  التنفيذية  والئحته   2004/120 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر 
املعني  الدرجة  اأقدمية  التعيني يف  ال�سابقة على  �ساأن ح�ساب مدة اخلدمة  يف 
عليها املوظف، فاإنه ي�سحى جلياً انتفاء ال�سند القانوين لالعتداد مبدة عمل 
يف   ............. بتاريخ   ........ بالهيئة  تعيينه  قبل   ............... املوظف 
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 

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 �س ق /م و / 58 / 1 /2010/1922م( بتاريخ 
2010/11/20م
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---------------------

الفتوى الخام�سة :
ونفيد باأن مدة اخلدمة التي حت�سب فى املعا�ض اأو مكافاأة نهاية اخلدمة طبقا 
باملر�سوم  ال�سادر  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  من   )16( للمادة 
ال�سلطاين رقم 26 / 86 وتعديالته هي املدة التي ق�سيت فى اإحدى الوظائف 
الدائمة باجلهاز االإداري للدولة، وملا كان وجود الوظيفة العامة قانونٌا م�سروط 
باأن يكون خم�س�ض لها درجة مالية فى موازنة اجلهة املعنية ، وكانت االأوراق 
االأوقاف  وزارة  موازنة  فى  مالية  درجة  وجود  يفيد  مما  خلت  قد  املعرو�سة 
حالته  املعرو�سة  التحق  التي  كرمي  قراآن  مدر�ض  لوظيفة  الدينية  وال�سوؤون 
للعمل بها خالل الفرتة من 1 / 8 / 1984 حتى 9 / 1 / 1994 ، بل كان املعرو�سة 
حالته يوؤدى عمله مقابل م�ساعدة �سهرية من بند م�ساعدات الوزارة ، ومن ثم 
فاإنه ال يعترب قد ق�سى هذه املدة فى اإحدى الوظائف الدائمة باجلهاز االإداري 
، ومن ثم ال يجوز االعتداد بها لدى  اإليها  امل�سار  ، وفقا للمادة )16(  للدولة 

ح�ساب املعا�ض اأو املكافاأة .

املعرو�سة  خدمة  مبدة  االعتداد  قانونٌا  يجوز  ال  اأنه  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
حالته خالل الفرتة من 1 / 8 / 1984 حتى 9 / 1 / 1994 لدى ح�ساب املعا�ض 

اأو مكافاأة نهاية اخلدمة .

 ) فتوى رقم و �س ق / م و / 21 / 1 / 73 / 2000 فى 19 / 2 / 2000 (.

---------------------
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فتاوى المادة رقم )17(

الفتوى االأولى :
ونفيد باأنه مما جتدر االإ�سارة اإليه - بادئ ذي بدء - اأنه �سبق لوزارة ال�سوؤون 
القانونية اأن انتهت مبوجب فتواها رقم )و �ض ق / م و /407/13/26 ( ال�سادرة 
اأ�سخا�ض  من  �سخ�ض  االت�ساالت  تنظيم  هيئة  اأن  اإىل   ،  2003 مار�ض   23 فى 
الأحكام  واأنهم خا�سعون   ، واأن موظفيها موظفون عموميون   ، العام  القانون 
قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 دون غريها من اأحكام .

وبناء على ذلك،حيث اأن املادة )1( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة 
هذا  اأحكام  ت�سرى   " اأنه  على  تن�ض  اإليه  امل�سار  العمانيني  احلكومة  ملوظفي 
للدولة  االإداري  باجلهاز  العاملني  العمانيني  املوظفني  جميع  على  القانون 
خا�سة  مرا�سيم  اأو  قوانني  ب�ساأنهم  ت�سرى  وال   ، دائمة  وظائف  وي�سغلون   ،

باملعا�سات اأو مكافاآت ما بعد اخلدمة ". 

وتن�ض املادة )4( من ذات القانون على اأنه " ال يجوز اجلمع بني الراتب واملعا�ض 
كان  �سواء   ، العامة  اأكرث من معا�ض واحد من اخلزانة  ، كما ال يجوز �سرف 
املعا�ض م�ستحقاً طبقا الأحكام هذا القانون اأو اأي قانون اأخر ، واإذا ا�ستحق اأكرث 

من معا�ض �سرف االأكرب ".

كما تن�ض املادة )17( من القانون امل�سار اإليه على اأنه " اإذا اأعيد �ساحب املعا�ض 
- الذى كان يعمل باإحدى وحدات اجلهاز االإداري للدولة �سواء تلك التي تطبق 
اأحكام هذا القانون اأو اأي نظم معا�سات اأخرى - اإىل اخلدمة ومل يكن قد بلغ 
�سن التقاعد ت�سم مدة خدمته ال�سابقة اإىل مدة خدمته اجلديدة ويعامل عندا 
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انتهائها على اأ�سا�ض املدتني معاً " .

وامل�ستفاد من هذه الن�سو�ض ، اأن املوظفني العمانيني الذين ي�سغلون وظائف 
ما  مكافاآت  معا�سات  قانون  الأحكام  يخ�سعون  للدولة  االإداري  باجلهاز  دائمة 
اإال املوظفون الذين ت�سرى ب�ساأنهم نظم  بعد اخلدمة وال ي�ستثنى من هوؤالء 
بني  اجلمع  لهم  يجوز  ال  واأنه  اخلدمة،  بعد  ما  مكافاآت  اأو  باملعا�سات  خا�سة 
 ، العامة  اخلزانة  من  معا�ض  من  اأكرث  �سرف  اأو  التقاعدي  واملعا�ض  الراتب 
وهى ذات القاعدة املن�سو�ض عليها باملادة )3( من نظام معا�سات ومكافاآت ما 
بعد اخلدمة ملنت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة ال�سادر باملر�سوم 
الن�ض وجوب �سم مدة  امل�سرع قرر ب�سريح  اأن  ، كما  ال�سلطاين رقم 2002/3 
االإداري  اجلهاز  وحدات  باإحدى  ق�ساها  التي  ال�سابقة  املعا�ض  �ساحب  خدمة 
اأو لنظم  للدولة اخلا�سعة الأحكام قانون معا�سات ومكافاآت من بعد اخلدمة 
اإىل اخلدمة ومل يكن قد  اأعيد  اإذا  اإىل مدة خدمته اجلديدة  اأخرى  معا�سات 
بلغ �سن التقاعد ، ويعامل عند انتهاء خدمته على اأ�سا�ض املدتني معا ، وقد ورد 
الن�ض عاما ومطلقا وبالتاىل فاإنه ي�سمل من يعاد اإىل اخلدمة ل�سغل وظيفة 
واملطلق  العام  اأن  وهو  عليه  امل�ستقر  للمبداأ  طبقا  وذلك  عقد  مبوجب  دائمة 

يوؤخذ على عموميته واإطالقه ما مل يخ�س�ض و يقيد بن�ض. 

انتهت خدمته من وزارة  املعرو�سة حالته  اأن  الثابت  ، وكان  ا�ستبان ذلك  واإذا 
الدفاع وا�ستحق عنها معا�سا تقاعديا ومل يكن قد بلغ �سن التقاعد االعتيادي 
) اخلام�سة واخلم�سني ( ، و اأنه التحق بالعمل مبوجب عقد ل�سغل درجة مالية 
فى هيئة تنظيم االت�ساالت - بتاريخ 2005/1/1 م التي يخ�سع العاملون فيها 
الأحكام قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني 
من  ي�سغلها  التي  واالأ�سعار  املوا�سفات  اعتماد  دائرة  مدير  وظيفة  وكانت   ،
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الوظائف الدائمة ،  واأنه ي�ستحق راتبها وخم�س�ساتها وفقا جلدول الرواتب 
اأن يجمع  املطبق بالهيئة ، ومن ثم فاإنه ال يجوز للمهند�ض املعرو�سة حالته 
بني املعا�ض التقاعدي امل�ستحق من وزارة الدفاع والراتب الذى يتقا�ساه من  
خدمته  مدة  �سم  يلزم  اأنه  كما   ، البيان  ال�سالفة   )4( للمادة  اإعماال  الهيئة 
ب�سريح  التزاما  بالهيئة  احلالية  خدمته  مدة  اإىل  الدفاع  وزارة  فى  ال�سابقة 
ن�ض املادة )17( امل�سار اإليها ، ودون حاجه اإىل موافقة املهند�ض املذكور الأن ذلك 
مقرر بن�ض اآمر ال يدع جماال لالختيار ، االأمر الذى يلزم معه ا�ستمرار الهيئة 
فى حتويل اال�سرتاكات املن�سو�ض عليها فى القانون امل�سار اإليه عن املعرو�سة 
حالته اإىل �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية  كما ذهب اإىل ذلك وبحق 

هذا ال�سندوق . 

املادة )11( من قانون تنظيم االت�ساالت  وال يقدح فيما تقدم ما ن�ست عليه 
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 من اأن " يتوىل اأع�ساء الهيئة اإدارة 
�سوؤونها وتنظيم اأعمالها ، يكون لهم ب�سفة اأ�سا�سية اتخاذ االإجراءات الالزمة 
لتحقيق االأهداف التي اأن�سئت من اأجلها ، وت�سريف اأمورها ، وعلى االأخ�ض ما 
ياأتي : 1- .......... 2- اإقرار اللوائح املنظمة الأعمال الهيئة �سواء فيما يتعلق 
واالإدارية  املالية  �سوؤونها  اأو   ، الهيئة  موظفي  بنظام  اأو   ، التنظيمي  بالهيكل 
وغريها دون التقيد بالقواعد والنظم احلكومية ... " بح�سبان اأنه ولئن كان 
للهيئة اإ�سدار اللوائح اخلا�سة بنظام موظفيها دون التقيد بالنظم احلكومية 
التقاعد  نظام  اإىل  امتداد  دون  املوظفني  نظام  فى  ينح�سر  ذلك  اأن  بيد   ،
واملعا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ، ومن ثم فاإن اإ�سدار اأي الئحة ب�ساأن النظام 
التقاعدي ملوظفي الهيئة يكون جماوزا حدود التفوي�ض الت�سريعي املن�سو�ض 
عليه فى هذه املادة وال يرتتب عليه بحال النيل من حتمية خ�سوع موظفي 
الهيئة الأحكام قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة امل�سار اإليه لعدم ورود 
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ن�ض بقانون تنظيم االت�ساالت يجيز اخل�سوع لغريه . 

اأما فيما يتعلق بطلب االإفادة بالراأي حول مدى اأحقيه الهيئة - ب�سكل عام - فى 
تعيني بع�ض املوظفني املتقاعدين فى وظائف دائمة دون �سم مدد خدماتهم 
ال�سابقة ، فقد �سبق لوزارة ال�سوؤون القانونية اأن اأفادت بكتابها رقم ) و �ض ق 
/ م و / 2005/1416/13/26 ( بتاريخ 16 نوفمرب 2005 م ، اأن واليتها فى اإبداء 
الراأى القانوين ال تقوم اإال حيث توجد حالة واقعية حمددة ي�ستغلق فيها وجه 
الراأى على اجلهة االإدارية طالبة الراأى ، وذلك حتى تبدى ال�سوؤون القانونية 
راأيها فى �سوء الوقائع وامل�ستندات اخلا�سة بتلك احلالة ، وقد انتهى الراأى فى 

احلالة الواقعية املعرو�سة اإىل النتيجة ال�سالف بيانها .

ق�ساها  التي  ال�سابقة  اخلدمة  مدة  �سم  وجوب  اإىل  الراأى:  انتهى  لذلك 
املهند�ض املعرو�سة حالته بوزارة الدفاع اإىل مدة خدمته احلالية بهيئة تنظيم 

االت�ساالت . 

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

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

الفتوى الثانية :
باالإ�سارة اإىل كتاب معاليكم رقم ...... املوؤرخ....... املوافق .......... ب�ساأن طلب 

االإفادة بالراأي القانوين حول ما يلي :-

اأوال : مدى جواز خ�سم ما �سرف للمهند�ض......... مدير دائرة......... من 
ق�سط قر�ض  وقيمة   ، دون وجه حق  الدفاع  وزارة  تقاعد  معا�ض من �سندوق 
االإ�سكان امل�ستحق عليه ، واأية ديون اأخرى ، من ح�سيلة اال�سرتاكات اخلا�سة به 
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وامل�سددة ل�سندوق تقاعد وزارة الدفاع والواجب حتويلها اإىل �سندوق تقاعد 
موظفي اخلدمة املدنية .

ثانيا : مدى التزام املذكور باأن يوؤدي ل�سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية 
قيمة اال�سرتاكات مبا يعادل ح�سته وح�سة احلكومة عن املدة من 1984/8/25 
اأية  حتى 1993/12/31 والتي ق�ساها يف خدمة وزارة الدفاع ومل ت�سدد عنها 
ا�سرتاكات يف �سوء وجوب �سم تلك املدة اإىل مدة خدمته احلالية بهيئة تنظيم 
االت�ساالت واالعتداد بهما معا عند ح�ساب املعا�ض اأو املكافاأة عند انتهاء خدمته 

.

ثالثا : مدى التزام املذكور باأن يرد ل�سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية 
قيمة مكافاأة نهاية اخلدمة التي �سرفت له من �سندوق تقاعد وزارة الدفاع 
مدة  اإىل  الدفاع  وزارة  يف  ال�سابقة  خدمته  مدة  ل�سم  ك�سرط  تقاعدي  كحق 
ح�ساب  عند  معا  بهما  واالعتداد  االت�ساالت  تنظيم  هيئة  يف  احلالية  خدمته 

املكافاأة اأو املعا�ض عند انتهاء خدمته.

تقاعد  �سندوق  اأن  يف   - االأوراق  من  يبني  ح�سبما   - املو�سوع  وقائع  وتخل�ض 
موظفي اخلدمة املدنية لدى قيامه باتخاذ اإجراءات �سم مدة خدمة املعرو�سة 
حالته ال�سابقة يف وزارة ...... اإىل مدة خدمته احلالية بهيئة....... ومن ثم 
اأو املعا�ض عند انتهاء خدمته ، طلب من  االعتداد بهما معا يف ح�ساب املكافاأة 
�سندوق تقاعد وزارة الدفاع حتويل ا�سرتاكاته يف ال�سندوق عن مدة خدمته 
املدة  عن  امل�سددة  الفعلية  اال�سرتاكات  حتويل  مت  لذلك  وا�ستجابة   ، ال�سابقة 
من ....... حتى ...... لتبقى املدة من ..... حتى ...... والتي مل ت�سدد عنها 
، كما قام �سندوق تقاعد وزارة  اأية ا�سرتاكات  ا�سرتاكات كما كانت ال تقابلها 
الدفاع بخ�سم قيمة ما �سرف للمذكور من معا�ض دون وجه حق خالل املدة 
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تلك  من  عليه  امل�ستحق  االإ�سكان  قر�ض  ق�سط  وقيمة   ...... حتى   ....... من 
املعرو�سة حالته مل يقم برد  اأن  اإىل ذلك  ، ي�ساف  اال�سرتاكات قبل حتويلها 
مكافاأة نهاية اخلدمة التي �سرفت له من �سندوق تقاعد وزارة الدفاع كحق 

تقاعدي .

واإزاء ما تقدم تطلبون معاليكم االإفادة بالراأي القانوين .

وردا على ذلك نفيد باالآتي :-

رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  املادة )1( من  فاإن  االأوىل  بامل�ساألة  يتعلق  فيما   : اأوال 
لهذا  وفقا  "ين�ساأ  اأن  على  تن�ض  الدفاع   وزارة  تقاعد  �سندوق  باإن�ساء   93/87

املر�سوم �سندوق با�سم �سندوق تقاعد وزارة الدفاع" .

بال�سخ�سية  ال�سندوق  يتمتع  اأن  على  املر�سوم  ذات  من   )2( املادة  وتن�ض 
االعتبارية امل�ستقلة وال يعترب وحدة اإدارية حكومية"

املادة )1( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملنت�سبي وزارة  وتن�ض 
الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/3 على 
اأنه "يف تطبيق اأحكام هذا النظام تكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني 

قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر : 

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

املدنيني  من  حكمهم  يف  ومن  الع�سكريون  واالأفراد  ال�سباط   : املنت�ســب  ج- 
والعنا�سر النظامية بقوات الفرق الذين ي�سغلون وظائف دائمة بوزارة الدفاع 

وقوات ال�سلطان امل�سلحة .

ك- حقوق التقاعد : املعا�ض واملكافاأة .

ل- املعـــا�ض : املبلغ امل�ستحق �سرفه �سهريا مبوجب اأحكام هذا النظام للمتقاعد 



- 288 -

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

اأو للم�ستحقني للمعا�ض .

م- املكافـاأة : املبلغ امل�ستحق �سرفه مرة واحدة يف نهاية اخلدمة .

ذ- ........... " .

هذا  من  امل�ستفيدين  كافة  "على  اأنه  على  القانون  ذات  من   )5( املادة  وتن�ض 
النظام امل�ساهمة بن�سبة )7%( من الراتب عن كل �سهر من املدة التي يق�سونها 
يف خدمة الوزارة حتى اإحالتهم اإىل التقاعد وت�ساهم الدولة بن�سبة )20%( من 

الراتب االأ�سا�سي" .

انتهت  من  كل  معا�سا  "ي�ستحق  اأنه  على  القانون  ذات  من   )20( املادة  وتن�ض 
خدمته من املنت�سبني ب�سبب بلوغه �سن التقاعد ب�سرط اأال تقل مدة خدمته 
عن )20( ع�سرين �سنة بواقع 3% من الراتب م�سروبا يف عدد �سنوات اخلدمة 

املعا�سية وبحد اأق�سى 80% من الراتب" .

وتن�ض املادة )35( من ذات القانون على اأنه "ي�ستحق املنت�سب عند انتهاء خدمته 
الأحد اأ�سباب انتهاء اخلدمة املقررة وفقا الأحكام هذا النظام مكافاأة عن كل مدة 
خدمته ب�سرط اأن ال تقل عن �سنة وحت�سب على اأ�سا�ض الراتب االأ�سا�سي بواقع 

راتب �سهر عن كل �سنة خدمة وبحد اأق�سى )30( ثالثون �سهرا" .

من  ال�سندوق  موارد  تتكون   " اأنه  على  القانون  ذات  من   )39( املادة  وتن�ض 
االأموال االآتية :

م�ساهمة املنت�سب .  -
م�ساهمة الدولة .  -

املبالغ التي تخ�س�سها احلكومة يف املوازنة العامة لهذا الغر�ض .  -
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اأية مبالغ اأخرى قد تكون متاحة مبوافقة الوزير .  -
ح�سيلة ا�ستثمار ال�سندوق .  -

منت�سبي  لتقاعد  �سندوقا  اأن�ساأ  قد  امل�سرع  اأن  الن�سو�ض  هذه  مفاد  اأن  وحيث 
�سرف  م�سئولية  به  وناط  االعتبارية  ال�سخ�سية  ومنحه  الدفاع  وزارة 
اأو  فيه  للم�سرتكني  اخلدمة(  نهاية  ومكافاأة  )املعا�ض  التقاعدية  امل�ستحقات 
، كما حدد عنا�سر  ا�ستحقاق كل منهما  للم�ستحقني عنهم حال توافر مناط 
لل�سندوق من  ب�سداده  املنت�سب  يلتزم  ما  منها  والتي  لل�سندوق  املالية  الذمة 
�سهر  كل  عن  راتبه  من   %7 يعادل  مبا  النظام  يف  كا�سرتاكات  مالية  م�ساهمة 
من املدة التي يق�سيها يف خدمة وزارة الدفاع ، ومن ثم فاإن م�ساهمة املنت�سب 
دينا ملقى  تكون  اأن  تعدو  ال�سليم ال  القانوين  ال�سندوق يف و�سعها  يف موارد 
باأدائه لل�سندوق  ، يلتزم املذكور  املنت�سب م�سدره القانون مبا�سرة  على عاتق 
نظري ا�ستفادته من نظام التقاعد وذلك بالتزام ال�سندوق باأن يوؤدي له حال 
انتهاء خدمته الأي �سبب من االأ�سباب معا�ساً اأو مكافاأة اأو كليهما اإذا ما توافر 
تختلف  ثم  ومن   ، تقاعدية  حقوقا  باعتبارهما  منهما  كل  ا�ستحقاق  مناط 
اال�سرتاكات عن املعا�ض واملكافاأة بالن�سبة للمنت�سب ففي حني تعد اال�سرتاكات 
دينا م�ستحقا عليه لل�سندوق ثم بعد �سدادها تعد بالن�سبة لل�سندوق عن�سرا 
من العنا�سر االإيجابية لذمته املالية ) لذلك ال يجوز اخل�سم منها اأو احلجز 
عليها ا�ستيفاء الأية ديون تكون م�ستحقة عليه ، وذلك نزوال على االأ�سل العام 
املقرر يف هذا ال�ساأن - كاأحد املبادئ العامة للقانون - والذي يق�سي باأن تكون 
العنا�سر االإيجابية لذمة املدين املالية )نقوده - منقوالته - عقاراته - حقوقه 
االأخرى( دون غريها �سامنة للوفاء بجميع ديونه ( يعد على اجلانب االآخر 
املعا�ض واملكافاأة حقوقا تقاعدية للمنت�سب يجوز اخل�سم منها اأو احلجز عليها 
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يف احلدود املقررة قانونا ا�ستيفاء للديون امل�ستحقة عليه .

وبناء على ما تقدم فاإن ما قام به �سندوق تقاعد وزارة الدفاع يف احلالة املعرو�سة 
من خ�سم قيمة ما �سرف للمعرو�سة حالته من معا�ض خالل املدة من ...... 
حتى ...... دون وجه حق ، وكذلك قيمة ق�سط قر�ض االإ�سكان امل�ستحق عليه 
ثم  ومن  للقانون،  باملخالفة  مت  قد  يكون  ال�سندوق  يف  ا�سرتاكاته  قيمة  من 
يبقى التزام هذا ال�سندوق بتحويل قيمة تلك املبالغ ل�سندوق تقاعد موظفي 
االأخري  لل�سندوق  االأداء  م�ستحق  عليه  دينا  باعتبارها  قائما  املدنية  اخلدمة 
املنا�سبة ال�سرتداد  القانونية  ، وذلك دون االإخالل بحقه يف اتخاذ االإجراءات 

قيمتها ممن �سرفت اإليه .

ثانيا : فيما يتعلق بامل�ساألة الثانية فاإن املادة )7( من املر�سوم ال�سلطاين رقم 
93/87 باإن�ساء �سندوق تقاعد وزارة الدفاع تن�ض على اأن "ين�سر هذا املر�سوم يف 

اجلريدة الر�سمية ويعمل به من تاريخ �سدوره" .

وقد �سدر هذا املر�سوم بتاريخ 1993/12/29م .

وتن�ض املادة )1( من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/3 باإ�سدار قانون معا�سات 
ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملنت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة على 
اأن "يعمل بنظام معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملنت�سبي وزارة الدفاع وقوات 

ال�سلطان امل�سلحة املرافق" .

اجلريدة  يف  املر�سوم  هذا  "ين�سر  اأن  على  املر�سوم  ذات  من   )4( املادة  وتن�ض 
الر�سمية ويعمل به من تاريخ �سدوره" .

وقد �سدر هذا املر�سوم بتاريخ 2002/1/1 .

وتن�ض املادة )15( من قانون املعا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملنت�سبي وزارة 
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الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/3 على 
اأن "مدة اخلدمة املح�سوبة يف املعا�ض واملكافاأة هي املدة التي اأم�ساها املنت�سب 
يف وظيفة دائمة بالوزارة اأو بقوات ال�سلطان امل�سلحة ويدخل يف ح�سابها مدد 

االإعارات والبعثات الدرا�سية واالإجازات باأنواعها .

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

وحيث اأن مفاد هذه الن�سو�ض وغريها مما �سبق ذكره اأن �سندوق تقاعد وزارة 
الدفاع اأن�سئ بتاريخ 1993/12/29 ثم اأعقبه �سدور قانون معا�سات ومكافاآت ما 
بعد اخلدمة ملنت�سبي وزارة الدفاع  وقوات ال�سلطان امل�سلحة بتاريخ 2002/1/1 
امل�سروع مبوجب  اأر�سى  الذي  القانون  التاريخ وهو  اعتبارا من هذا  به  وعمل 
ال�سلطان  الدفاع وقوات  ملنت�سبي وزارة  اأحكامه قواعد نظام تقاعدي متكامل 
امل�سلحة تلك القواعد التي تقوم يف جوهرها على التالزم بني التزامات وحقوق 
والتزامات  حقوق  وبني  جانب  من  بينها  واملقابلة  النظام  هذا  يف  امل�سرتكني 
ال�سندوق من جانب اآخر ، اإذ قرر امل�سرع التزام املنت�سبني ب�سداد ما يقع على 
عاتقهم من م�ساهمات مالية بواقع 7% من رواتبهم عن كل �سهر طوال مدة 
املعا�ض  يف  تتمثل  تقاعدية  حقوقا  لهم  قرر  املقابل  ويف  لل�سندوق  خدمتهم 
واملكافاأة عند انتهاء خدمتهم الأي �سبب من االأ�سباب يلتزم ال�سندوق ب�سرفها 
التي  املدة  امل�سرع من  ، وقد جعل  ا�ستحقاق كل منهما  لهم حال توافر مناط 
امل�سلحة  ال�سلطان  قوات  اأو  الدفاع  بوزارة  دائمة  وظيفة  يف  املنت�سب  ق�ساها 
مناطا ومعيارا ال�ستحقاق وحتديد قيمة املعا�ض اأو مكافاأة نهاية اخلدمة دون 
تفرقة يف ذلك بني املدة ال�سابقة على اإن�ساء ال�سندوق و املدة الالحقة على ذلك 
، ودون اإلزام املنت�سب ب�سداد اأية ا�سرتاكات عن مدة خدمته ال�سابقة على تاريخ 
اإن�ساء ال�سندوق ، وذلك نزوال على اعتبارات العدالة وامل�ساواة بني من اأنهيت 
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م�ستحقا  و�سار  املنت�سبني  من  التقاعدي  القانوين  مركزه  واكتمل  خدمته 
ب�سداد  قانونا  ملتزما  يكن  ال�سندوق ومل  اإن�ساء  تاريخ  قبل  واملكافاأة  للمعا�ض 
اأية ا�سرتاكات طوال مدة خدمته يف وقت كانت تتوىل فيه الدولة اإدارة املرفق 
تلك  ب�سرف  وذلك  املبا�سر  بالطريق  التقاعدية  احلقوق  �سرف  عن  امل�سوؤول 
الد�ستوري  اللتزامها  تنفيذا  للدولة  العامة  اخلزانة  من  مل�ستحقيها  احلقوق 
يف هذا اخل�سو�ض ،  وبني من اأدركه العمل بنظام التقاعد اجلديد بعد اإن�ساء 
مل  حيث   ، اآخر  جانب  من  املنت�سبني  هوؤالء  من  الدفاع  وزارة  تقاعد  �سندوق 
ن�سو�ض  اأية  النظام  لهذا  اإطارا  تعد  التي  القانونية  االأحكام  امل�سرع  ن  مِّ ُي�سَ
تق�سي ب�سريان اأحكامها باأثر رجعي ال�سيما ما يتعلق بالتزام املنت�سبني باأداء 
اال�سرتاكات يف هذا النظام االأمر الذي ال منا�ض معه من القول بعدم التزام 
اإن�ساء ال�سندوق  ال�سابقة على  اأية ا�سرتاكات عن مدة خدمته  املنت�سب ب�سداد 
عن  التقاعدية  حقوقه  تقابل  التي  الراأ�سمالية  بالقيمة  الدولة  التزام  وبقاء 
ا�ست�سحابا  ، وذلك  التقاعدي اجلديد  بالنظام  العمل  املدة قائما يف ظل  تلك 
وهو  ال�سندوق  اإن�ساء  تاريخ  قبل  قائما  كان  والذي  ال�ساأن  هذا  يف  اللتزامها 
االأمر الذي اجتهت اإليه اإرادة امل�سرع واأف�سحت عنه عبارة ن�ض املادة )39( من 
قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملنت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان 
امل�سلحة والتي جعلت من بني موارد ال�سندوق ما تخ�س�سه الدولة يف ميزانيها 
لل�سندوق من مبالغ لتمكنه من حتقيق اأهدافه ، ويظل التزام الدولة يف هذا 
اخل�سو�ض قائما اأي�سا يف حالة نقل املنت�سب اأو اإعادة تعيينه يف اإحدى وحدات 
اأحكام قانون معا�سات ومكافاآت ما  ت�سري عليها  التي  للدولة  االإداري  اجلهاز 
رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العمانيني  احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد 
اخلدمة  موظفي  تقاعد  ل�سندوق  الدولة  تخ�س�سه  ما  خالل  من   1986/26

املدنية يف ميزانيتها من مبالغ كمورد من موارد ال�سندوق .
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التزام  بعدم  القول  اإىل  نخل�ض  املعرو�سة  احلالة  على  تقدم  ما  وبتطبيق 
املعرو�سة حالته ب�سداد اأية ا�سرتاكات عن مدة خدمته ال�سابقة يف وزارة الدفاع 

اعتبارا من ....... حتى ....... .

واأخريا فيما يتعلق بامل�ساألة الثالثة فاإن املادة )17( من قانون معا�سات ومكافاآت 
ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
86/26 تن�ض على اأنه "اإذا اأعيد �ساحب املعا�ض الذي كان يعمل باإحدى وحدات 
اأي نظم  اأو  اأحكام هذا القانون  اجلهاز االإداري للدولة �سواء تلك التي تطبق 
معا�سات اأخرى - اإىل اخلدمة ومل يكن قد بلغ �سن التقاعد ت�سم مدة خدمته 
املدتني  اأ�سا�ض  على  انتهائها  عند  ويعامل  اإىل مدة خدمته اجلديدة  ال�سابقة 

معا" .

التقاعدية  احلقوق  حتديد  اإطار  يف  امل�سرع  اأن  الن�ض  هذا  مفاد  اأن  وحيث 
ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  باأحكام  املخاطب  للموظف 
احلكومة العمانيني وحتديد قيمتها اأوجب �سم مدة خدمته ال�سابقة اإىل مدة 
اأ�سا�ض املدتني معا وجعل ذلك  انتهائها على  خدمته اجلديدة ومعاملته عند 

رهنا بتوافر ال�سروط االآتية :-
اأن يتعلق االأمر مبوظف كان يعمل يف اإحدى وحدات اجلهاز االإداري للدولة   -

التي تطبق اأحكام هذا القانون اأو اأي نظام معا�سات اآخر .
اأن تكون خدمته قد انتهت قبل بلوغه �سن التقاعد .  -

للدولة  االإداري  اجلهاز  وحدات  اإحدى  يف  اخلدمة  اإىل  املوظف  يعاد  اأن   -
اأحكام قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي  التي ت�سري عليها 

احلكومة العمانيني.

باأن يرد لل�سندوق  اإليها التزام املوظف  امل�سار  ومل ي�سرتط امل�سرع ل�سم املدة 
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التقاعد  لنظام  وفقا  خدمة  نهاية  كمكافاأة  له  �سرف  قد  يكون  اأن  ع�ساه  ما 
املنقول  املوظف  حالة  يف  لذلك  ا�سرتطه  ما  غرار  على  له  خا�سعا  كان  الذي 
بعد اخلدمة  ما  قانون معا�سات ومكافاآت  املادة )19( من  املن�سو�ض عليها يف 
ملوظفي احلكومة العمانيني ، ولو اأراد امل�سرع الت�سوية يف ذلك بني املخاطبني 
بحكمي هاتني املادتني ملا اأعوزه الن�ض على ذلك ، ومن نافلة القول يف هذا املقام 
االإ�سارة اإىل اأن م�سلك امل�سرع بعدم اإلزام املوظف برد مكافاأة نهاية اخلدمة يف 
احلالة املن�سو�ض عليها يف املادة )17( هو االأكرث عدالة حيث ال يرتتب عليه 
مبوجب  له  امل�ستحقة  اخلدمة  نهاية  مبكافاأة  اال�ستفادة  من  املوظف  حرمان 
نظام التقاعد الذي كان خا�سعا له اإذا كان هذا النظام يجيز اجلمع بني املعا�ض 
واملكافاأة كما هو احلال بالن�سبة ملنت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة، 
ملوظفي  بعد اخلدمة  ما  ومكافاآت  معا�سات  بقانون  املقرر  النظام  واأن  ال�سيما 
احلكومة العمانيني يق�سي بح�سر امل�ستحقات التقاعدية للم�سرتك يف املعا�ض 

اأو املكافاأة ولي�ض كليهما .

وبتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�سة وملا كان املعرو�سة حالته من املخاطبني 
بحكم املادة )17( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة 
العمانيني لتوافر كافة ال�سروط املتطلبة قانونا الإعمال حكمها يف حقه وكانت 
كحق  الدفاع  وزارة  تقاعد  �سندوق  من  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  له  �سرفت  قد 
تقاعدي عن مدة خدمته يف وزارة الدفاع ومن ثم فاإنه ال يكون ملتزما قانونا 
برد قيمة تلك املكافاأة ل�سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية ك�سرط ل�سم 

مدة خدمته ال�سابقة اإىل مدة خدمته احلالية .

لذلك انتهى الراأي اإىل االآتي :-
عدم قانونية ما قام به �سندوق تقاعد وزارة الدفاع من خ�سم ما �سرف   -  1
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للمعرو�سة حالته من معا�ض عن املدة من .... حتى .........  وقيمة ق�سط 
قر�ض االإ�سكان امل�ستحق عليه ، من ا�سرتاكاته يف ال�سندوق .

عدم التزام املعرو�سة حالته ب�سداد اأية ا�سرتاكات عن مدة خدمته ال�سابقة   -  2
يف وزارة الدفاع اعتبارا من ...... حتى ........  والتي مل ت�سدد عنها اأية 
ا�سرتاكات مع وجوب �سمها اإىل مدة خدمته احلالية ومعاملته تقاعديا 

على اأ�سا�ض جمموعهما عند انتهاء خدمته .
له  التي �سرفت  نهاية اخلدمة  مكافاأة  برد  املعرو�سة حالته  التزام  عدم   -  3
من �سندوق تقاعد وزارة الدفاع ك�سرط ل�سم مدة خدمته ال�سابقة ملدة 

خدمته اجلديدة عند ح�ساب املعا�ض اأو املكافاأة .

وذلك على النحو الوارد باالأ�سباب .

فتوى رقم )و �س ق /م و/1/21/ 719 /2009 ( بتاريخ 5 /5/ 2009م

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

الفتوى الثالثة :
ونفيد باأنه مما جتدر االإ�سارة اإليه - بادئ ذي بدء - اأنه �سبق لوزارة ال�سوؤون 
القانونية اأن انتهت مبوجب فتواها رقم )و �ض ق / م و /407/13/26 ( ال�سادرة 
اأ�سخا�ض  من  �سخ�ض  االت�ساالت  تنظيم  هيئة  اأن  اإىل   ،  2003 مار�ض   23 فى 
الأحكام  واأنهم خا�سعون   ، واأن موظفيها موظفون عموميون   ، العام  القانون 
قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 دون غريها من اأحكام .

بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  من   )1( املادة  اأن  وحيث  ذلك  على  وبناء 
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ت�سرى   ": اأنه  على  تن�ض  اإلية  امل�سار  العمانيني  احلكومة  ملوظفي  اخلدمة 
اأحكام هذا القانون على جميع املوظفني العمانيني العاملني باجلهاز االإداري 
للدولة ، وي�سغلون وظائف دائمة ، وال ت�سرى ب�ساأنهم قوانني اأو مرا�سيم خا�سة 

باملعا�سات اأو مكافاآت ما بعد اخلدمة ". 

الراتب  بني  اجلمع  يجوز  ال   ": اأنه  على  القانون  ذات  من   )4( املادة  وتن�ض 
واملعا�ض، كما ال يجوز �سرف اأكرث من معا�ض واحد من اخلزانة العامة ، �سواء 
كان املعا�ض م�ستحقاً طبقا الأحكام هذا القانون اأو اأي قانون اأخر ، واإذا ا�ستحق 

اأكرث من معا�ض �سرف االأكرب ".

كما تن�ض املادة )17( من القانون امل�سار اإليه على اأنه " اإذا اأعيد �ساحب املعا�ض 
- الذى كان يعمل باإحدى وحدات اجلهاز االإداري للدولة �سواء تلك التي تطبق 
اأحكام هذا القانون اأو اأي نظم معا�سات اأخرى - اإىل اخلدمة ومل يكن قد بلغ 
�سن التقاعد ت�سم مدة خدمته ال�سابقة اإىل مدة خدمته اجلديدة ويعامل عندا 

انتهائها على اأ�سا�ض املدتني معاً " .

وامل�ستفاد من هذه الن�سو�ض ، اأن املوظفني العمانيني الذين ي�سغلون وظائف 
دائمة باجلهاز االإداري للدولة يخ�سعون الأحكام قانون معا�سات ومكافاآت ما 
اإال املوظفون الذين ت�سرى ب�ساأنهم نظم  بعد اخلدمة وال ي�ستثنى من هوؤالء 
لهم اجلمع بني  واأنه ال يجوز   ، بعد اخلدمة  ما  اأو مكافاآت  باملعا�سات  خا�سة 
 ، العامة  اخلزانة  من  معا�ض  من  اأكرث  �سرف  اأو  التقاعدي  واملعا�ض  الراتب 
وهى ذات القاعدة املن�سو�ض عليها باملادة )3( من نظام معا�سات ومكافاآت ما 
بعد اخلدمة ملنت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة ال�سادر باملر�سوم 
الن�ض وجوب �سم مدة  امل�سرع قرر ب�سريح  اأن  ، كما  ال�سلطاين رقم 2002/3 
االإداري  اجلهاز  وحدات  باإحدى  ق�ساها  التي  ال�سابقة  املعا�ض  �ساحب  خدمة 



- 297 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

اأو لنظم  للدولة اخلا�سعة الأحكام قانون معا�سات ومكافاآت من بعد اخلدمة 
اإىل اخلدمة ومل يكن قد  اأعيد  اإذا  اإىل مدة خدمته اجلديدة  اأخرى  معا�سات 
بلغ �سن التقاعد ، ويعامل عند انتهاء خدمته على اأ�سا�ض املدتني معا ، وقد ورد 
الن�ض عاما ومطلقا و بالتايل فاإنه ي�سمل من يعاد اإىل اخلدمة ل�سغل وظيفة 
واملطلق  العام  اأن  وهو  عليه  امل�ستقر  للمبداأ  طبقا  وذلك  عقد  مبوجب  دائمة 

يوؤخذ على عموميته واإطالقه ما مل يخ�س�ض و يقيد بن�ض . 

وزارة  من  خدمته  انتهت  حالته  املعرو�سة  اأن  الثابت  وكان   ، ذلك  ا�ستبان  واإذ 
الدفاع وا�ستحق عنها معا�سا تقاعديا ومل يكن قد بلغ �سن التقاعد االعتيادي 
) اخلام�سة واخلم�سني ( ، و اأنه التحق بالعمل مبوجب عقد ل�سغل درجة مالية 
فى هيئة تنظيم االت�ساالت - بتاريخ 2005/1/1 م التي يخ�سع العاملون فيها 
الأحكام قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني 
من  ي�سغلها  التي  واالأ�سعار  املوا�سفات  اعتماد  دائرة  مدير  وظيفة  وكانت   ،
الوظائف الدائمة ،  واأنه ي�ستحق راتبها وخم�س�ساتها وفقا جلدول الرواتب 
اأن يجمع  املطبق بالهيئة ، ومن ثم فاإنه ال يجوز للمهند�ض املعرو�سة حالته 
بني املعا�ض التقاعدي امل�ستحق من وزارة الدفاع والراتب الذى يتقا�ساه من  
خدمته  مدة  �سم  يلزم  اأنه  كما   ، البيان  ال�سالفة   )4( للمادة  اإعماال  الهيئة 
ب�سريح  التزاما  بالهيئة  احلالية  خدمته  مدة  اإىل  الدفاع  وزارة  فى  ال�سابقة 
ن�ض املادة )17( امل�سار اإليها ، ودون حاجه اإىل موافقة املهند�ض املذكور الأن ذلك 
مقرر بن�ض اآمر ال يدع جماال لالختيار ، االأمر الذى يلزم معه ا�ستمرار الهيئة 
فى حتويل اال�سرتاكات املن�سو�ض عليها فى القانون امل�سار اإليه عن املعرو�سة 
حالته اإىل �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية  كما ذهب اإىل ذلك وبحق 

هذا ال�سندوق . 
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املادة )11( من قانون تنظيم االت�ساالت  وال يقدح فيما تقدم ما ن�ست عليه 
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 من اأن " يتوىل اأع�ساء الهيئة اإدارة 
�سوؤونها وتنظيم اأعمالها ، ويكون لهم ب�سفة اأ�سا�سية اتخاذ االإجراءات الالزمة 
لتحقيق االأهداف التي اأن�سئت من اأجلها ، وت�سريف اأمورها ، وعلى االأخ�ض ما 
ياأتي : 1- .......... 2- اإقرار اللوائح املنظمة الأعمال الهيئة �سواء فيما يتعلق 
واالإدارية  املالية  �سوؤونها  اأو   ، الهيئة  موظفي  بنظام  اأو   ، التنظيمي  بالهيكل 

وغريها دون التقيد بالقواعد والنظم احلكومية ... " 

دون  موظفيها  بنظام  اخلا�سة  اللوائح  اإ�سدار  للهيئة  كان  ولئن  اأنه  بح�سبان 
التقيد بالنظم احلكومية ، بيد اأن ذلك ينح�سر فى نظام املوظفني دون امتداد 
اإىل نظام التقاعد واملعا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ، ومن ثم فاإن اإ�سدار اأي 
الئحة ب�ساأن النظام التقاعدي ملوظفي الهيئة يكون جماوزا حدود التفوي�ض 
من  النيل  بحال  عليه  يرتتب  وال  املادة  هذه  فى  عليه  املن�سو�ض  الت�سريعي 
حتمية خ�سوع موظفي الهيئة الأحكام قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة 

امل�سار اإليه لعدم ورود ن�ض بقانون تنظيم االت�ساالت يجيز اخل�سوع لغريه . 

اأما فيما يتعلق بطلب االإفادة بالراأي حول مدى اأحقيه الهيئة - ب�سكل عام - فى 
تعيني بع�ض املوظفني املتقاعدين فى وظائف دائمة دون �سم مدد خدماتهم 
ال�سابقة ، فقد �سبق لوزارة ال�سوؤون القانونية اأن اأفادت بكتابها رقم ) و �ض ق 
/ م و / 2005/1416/13/26 ( بتاريخ 16 نوفمرب 2005 م ، اأن واليتها فى اإبداء 
الراأى القانوين ال تقوم اإال حيث توجد حالة واقعية حمددة ي�ستغلق فيها وجه 
الراأى على اجلهة االإدارية طالبة الراأى ، وذلك حتى تبدى ال�سوؤون القانونية 
راأيها فى �سوء الوقائع وامل�ستندات اخلا�سة بتلك احلالة ، وقد انتهى الراأى فى 

احلالة الواقعية املعرو�سة اإىل النتيجة ال�سالف بيانها .
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ق�ساها  التي  ال�سابقة  اخلدمة  مدة  �سم  وجوب  اإىل  الراأى  انتهى  لذلك 
املهند�ض املعرو�سة حالته بوزارة الدفاع اإىل مدة خدمته احلالية بهيئة تنظيم 

االت�ساالت . 

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

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

فتاوى المادة رقم )18(

الفتوى االأولى :
ونفيد باأن املادة 18 من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ال�سادر باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم 86/26 املعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/33 تن�ض على اأنه 
اإذا اأعيد للخدمة موظف مل ي�ستحق معا�سا ومل يكن قد بلغ �سن التقاعد وكان 
القانون  اأحكام هذا  التي تطبق  باإحدى وحدات اجلهاز االإداري للدولة  يعمل 
اأو اأي نظم معا�سات اأخرى يجوز له اأن يطلب �سم مدة خدمته ال�سابقة التي 

ق�ساها فى اإحدى هذه الوحدات اإىل خدمته اجلديدة بال�سروط التالية:

تاريخ  من  �سنة  خالل  املدنية  اخلدمة  وزارة  اإىل  بذلك  طلبا  يقدم  اأن  )اأ( 
تعيينه اجلديد، اأو خالل املدة التي تنتهي فى 31 دي�سمرب �سنة 1990م بالن�سبة 

للموجودين باخلدمة .

ومفاد ما تقدم اأن امل�سرع اأجاز للموظف الذى اأعيد للخدمة ومل يكن قد بلغ 
التي  ال�سابقة  خدمته  مدة  �سم  يطلب  اأن  معا�سا  ي�ستحق  ومل  التقاعد  �سن 
ق�ساها فى اإحدى وحدات اجلهاز االإداري للدولة التي عناها الن�ض �سريطة اأن 
يتقدم بطلب �سم مدة اخلدمة خالل �سنة من تاريخ تعيينه اجلديد واأن يكون 
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الطلب لوزارة اخلدمة املدنية .

ومن حيث اإنه ولئن كان الثابت من االأوراق اأن املعرو�سة حالته قد عني بوظيفة 
نائب واىل مبكتب .... فى 1995/9/25 وتقدم بطلب فى 1996/6/8 ل�سم مدة 
خدمته ال�سابقة التي ق�ساها بالقوات امل�سلحة ، اأي فى خالل مدة ال�سنة التي 
ن�ض عليها القانون ،اإال اأن طلب ال�سم امل�سار اإليه مل يقدم اإىل وزارة اخلدمة 
وكان  بذلك  قانونا  وهى غري خمت�سة  عمله  اإىل جهة  به  تقدم  واإمنا  املدنية 
يتعني عليها وهى فى ذات الوقت خماطبة بالن�ض القانوين امل�سار اإليه اأن تبادر 
اإىل اإحالة طلبه اإىل جهات االخت�سا�ض بيد اأنها مل تفعل وتقاع�ست عن ذلك 

بدعوى ا�ستيفاء بع�ض البيانات اخلا�سة به مما فوت عليه ميعاد ال�سنة .

فال  ثم  ،ومن  عمله  جهة  بخطاأ  املوظف  ي�سار  اأال  عليه  امل�ستقر  من  كان  وملا 
مدة  ل�سم  املذكور  من  املقدم  الطلب  فى  النظر  من  كذلك  واحلال  منا�ض 
خدمته ال�سابقة على اعتبار اأنه تقدم فى امليعاد واإجابته اإىل طلبه متى توافرت 

فيه �سائر ال�سروط املتطلبة قانونا لل�سم .

ال�سابقة  اخلدمة  مدة  �سم  طلب  فى  النظر  جواز  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
ل�سعادة......

) فتوى رقم و �س ق / م و /97/1080/1/21 م بتاريخ 1997/9/27م (

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

الفتوى الثانية :
ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  من   )18( املادة  باأن  ونفيد 
احلكومة العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 واملعدلة باملر�سوم 
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ي�ستحق  مل  موظف  للخدمة  اأعيد  "اإذ  اأنه  على  تن�ض   90/33 رقم  ال�سلطاين 
اجلهاز  وحدات  باإحدى  يعمل  وكان  التقاعد  �سن  بلغ  قد  يكن  ومل  معا�سات 
االإداري للدولة التي تطبق اأحكام هذا القانون اأو اأي نظم معا�سات اأخرى يجوز 
له اأن يطلب �سم مدة خدمته ال�سابقة التي ق�ساها فى اإحدى هذه الوحدات 
وزارة  اإىل  بذلك  طلبا  يقدم  اأن  التالية:)اأ(  بال�سروط  اجلديدة  خدمته  اإىل 
اخلدمة املدنية خالل �سنة من تاريخ تعيينه اجلديد اأو خالل املدة التي تنتهي 
فى31 دي�سمرب1990 بالن�سبة للموجودين فى اخلدمة )ب( ويجب رد مكافاأة 
نهاية اخلدمة التي �سرفت عن املدة املراد �سمها اإذا كانت قد �سرفت ......". 

وتن�ض املادة )30( من قانون التاأمينات االجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
تعيني  " فى حالة  اأنه  على  اعتبارا من 1991/11/2  به  واملعمول   91/72 رقم 
ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  بقانون  املعاملني  االأ�سخا�ض  اأحد 
اأو  القانون  هذا  الأحكام  وخ�سوعه   ، اخلا�ض  بالقطاع  العمانيني  احلكومة 
للتاأمينات  العامة  والهيئة  واملكافاآت  املعا�سات  �سندوق  من  كل  يلتزم  العك�ض 
وح�سة  مرتبه  من  اقتطعت  التي  اال�سرتاك  ح�سيلة  بتحويل  االجتماعية 
تاأمني  ا�سرتاكات   العامل فى  اأو ح�سيلة ح�سة  اأديت حل�سابه  التي  احلكومة 
ال�سيخوخة والعجز والوفاة وح�سة �ساحب العمل وح�سة اخلزانة العامة التي 
اأديت حل�ساب املوؤمن عليه اإىل اجلهة التي يعامل بقانونها ، وتطبق فى هذه 
ال�سابقة  املدتني  �سم  اإليها احل�سيلة مع  املحولة  قانون اجلهة  اأحكام  احلالة 
والالحقة اإذا مل يكن قد �سرف م�ستحقاته وفقا للنظام الذى كان يخ�سع له 
ويبداأ با�ستقطاع ن�سبة اال�سرتاك من تاريخ تعيينه ، اأما اإذا كان قد مت �سرف 
م�ستحقاته فاإنه ي�سرتط ل�سم مدة خدمته ال�سابقة اأن يقدم طلبا بذلك خالل 
�ستة اأ�سهر من تاريخ تعيينه واأن يقوم برد مكافاأة نهاية اخلدمة التي �سرفت 

له " .
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ومفاد ما تقدم اأن امل�سرع اأجاز - فى قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة 
امل�سار اإليه - للموظف الذى اأعيد اإىل اخلدمة ومل يكن قد بلغ �سن التقاعد 
ومل ي�ستحق معا�سا اأن يطلب �سم مدة خدمته ال�سابقة التي ق�ساها فى اإحدى 
التي  تلك  اأو  القانون  هذا  الأحكام  اخلا�سعة  للدولة  االإداري  اجلهاز  وحدات 
تخ�سع الأى نظم معا�سات اأخرى وذلك ب�سروط معينة منها اأن يتقدم املوظف 
بطلب �سم مدة اخلدمة ال�سابقة خالل �سنة من تاريخ تعيينه اجلديد اأو خالل 
املدة التي تنتهي فى 1990/12/31 بالن�سبة اإىل املوجودين باخلدمة ، واأوجب 

امل�سرع رد مكافاأة نهاية اخلدمة التي تكون قد �سرفت عن املدة املراد �سمها.

اإليه  امل�سار  االجتماعية  التاأمينات  قانون  فى  امل�سرع  بني  اأخرى  ناحية  ومن 
بقانون  املعاملني  االأ�سخا�ض  اأحد  تعيني  حالة  فى  االتباع  الواجبة  االأحكام 
معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة بالقطاع اخلا�ض وخ�سوعه الأحكام قانون 
ال�سابقة  اخلدمة  مدتي  �سم  االأحكام  هذه  بني  ومن   ، العك�ض  اأو  التاأمينات 
والالحقة اإذا مل يكن قد �سرف م�ستحقاته وفقا للنظام الذى كان يخ�سع له 
، اأما اإذا كان ال�سخ�ض قد �سرف م�ستحقاته فاإنه ي�سرتط ل�سم مدة اخلدمة 
ال�سابقة اأن يقدم طلبا بذلك خالل مدة �ستة اأ�سهر من تاريخ تعيينه واأن يقوم 

برد مكافاأة نهاية اخلدمة التي تكون قد �سرفت له .

ملا كان ذلك وكان الثابت من االأوراق اأن املعرو�سة حالته مل ت�سم له مدة اخلدمة 
ال�سابقة االأوىل لعدم مراعاته امليعاد املحدد قانونا لتقدمي الطلب بذلك طبقا 
للمادة )18/اأ( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ، كما مل ت�سم له 
مدة اخلدمة ال�سابقة الثانية الأن هذه املدة انتهت قبل العمل بقانون التاأمينات 

االجتماعية وبالتاىل فلم يكن من املمكن اإفادته من اأحكامه .

واإذ �سدرت املوافقة الكرمية حل�سرة �سحاب اجلاللة ال�سلطان املعظم يحفظه 
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هلل ويرعاه - ب�سم مدتي اخلدمة ال�سابقتني للمعرو�سة حالته اإىل مدة خدمته 
امل�سار  القانون  اأحكام  ا�ستثناء من  ال�سمكية  والرثوة  الزراعية  بوزارة  احلالية 
اإليه ، ومن ثم فاإنه يتعني تف�سري هذه املوافقة باحلد الذى ي�سمح ب�سم مدتي 
اخلدمة اللتني تعذر �سمهما لالأ�سباب املتقدمة مع اخل�سوع - فى الوقت ذاته 
لالأحكام االأخرى املتعلقة بال�سم �ساأن كل من توافرت فيه بداءة �سروط �سم 
مدة اخلدمة ال�سابقة ومن بينها وجوب رد مكافاأة نهاية اخلدمة التي تكون 
يجوز  ال  با�ستثناء  يتعلق  االأمر  اأن  باعتبار  �سمها  املراد  املدة  عن  �سرفت  قد 
اإفادة املوظف عن ذات املدة  التو�سع يف تف�سريه  ،والقول بغري ذلك من �ساأنه 
مرتني ، االأمر الذى يغدو معه متعينا القول ب�سحة مطالبة املعرو�سة حالته 
برد مكافاأة نهاية اخلدمة التي كان قد تق�ساها عن مدة خدمته ال�سابقة ببنك 

عمان للزراعة واالأ�سماك .

فى  املدنية  اخلدمة  موظفي  تقاعد  �سندوق  اأحقية  اإىل  الراأى  انتهى  لذلك 
التي كان قد تقا�ساها عن  ... برد مكافاأة نهاية اخلدمة  املهند�ض /  مطالبة 
مدة خدمته ببنك عمان للزراعة واالأ�سماك وذلك وفقا لالإجراءات املقررة فى 

هذا ال�ساأن .

) فتوى رقم و �س ق / م و / 21 / 1 / 1004 / 99 فى 1999/7/10 (

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

الفتوى الثالثة :
ملوظفي احلكومة  بعد اخلدمة  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  ( من   18  ( املادة 
اأعيد  " اإذا  اأنه  ال�سلطاين رقم 86/26 تن�ض على  باملر�سوم  ال�سادر  العمانيني 
للخدمة موظف مل ي�ستحق معا�سا ومل يكن قد بلغ �سن التقاعد وكان يعمل 
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اأي  اأو  اأحكام هذا القانون  باإحدى وحدات اجلهاز االإداري للدولة التي تطبق 
نظم معا�سات اأخرى يجوز له اأن يطلب �سم مدة خدمته ال�سابقة التي ق�ساها 

يف اإحدى هذه الوحدات اإىل خدمته اجلديدة بال�سروط التالية:
تاريخ  من  �سنة  خالل  املدنية  اخلدمة  وزارة  اإىل  بذلك  طلبا  يقدم  اأن  ) اأ (  
1990م  �سنة  دي�سمرب   31 يف  تنتهي  التي  املدة  خالل  اأو  اجلديد،  تعيينه 

بالن�سبة للموجودين باخلدمة.
اأن يرفق بالطلب جميع امل�ستندات الدالة على خدمته ال�سابقة معتمدة  )ب( 

من رئي�ض الوحدة التي كان يعمل بها.
اأال تقل املدة املطلوب �سمها عن �سنة كاملة. )ج( 

بقرار يق�سي باحلرمان  املطلوب �سمها قد مت  انتهاء اخلدمة  يكون  اأال  )د( 
من املكافاأة اأو املعا�ض.

ويجب رد مكافاأة نهاية اخلدمة التي �سرفت عن املدة املراد �سمها اإذا كانت قد 
�سرفت. ويجوز تق�سيط هذه املكافاأة يف حدود ربع الراتب واإذا انتهت اخلدمة 
قبل �سداد كامل االأق�ساط ي�ستقطع الباقي من املعا�ض امل�ستحق مبا ال يجاوز 

الربع اأو دفعة واحدة اإذا كان م�ستحقاً ملكافاأة نهاية اخلدمة.

ويف حالة الوفاة ال يجوز مطالبة امل�ستحقني باالأق�ساط املتبقية ".

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  االجتماعية  التاأمينات  قانون  ذلك  بعد  �سدر  ثم 
املر�سوم يف  " ين�سر هذا  اأنه  على  االإ�سدار  )5( من مواد  املادة  ون�ست   91/72
اجلريدة الر�سمية ويعمل به اعتباراً من 2 نوفمرب 1991م " ، ون�ست املادة )30( 
من القانون على اأنه " يف حالة تعيني اأحد االأ�سخا�ض املعاملني بقانون معا�سات 
 ، اخلا�ض  بالقطاع  العمانيني  احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت 
املعا�سات  �سندوق  من  كل  يلتزم  العك�ض  اأو  القانون  هذا  الأحكام  وخ�سوعه 
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اال�سرتاك  ح�سيلة  بتحويل  االجتماعية  للتاأمينات  العامة  والهيئة  واملكافاآت 
التي اقتطعت من مرتبه وح�سة احلكومة التي اأديت حل�سابه اأو ح�سيلة ح�سة 
العامل يف ا�سرتاكات تاأمني ال�سيخوخة والعجز والوفاة وح�سة �ساحب العمل 
وح�سة اخلزانة العامة التي اأديت حل�ساب املوؤمن عليه اإىل اجلهة التي يعامل 
بقانونها ، وتطبق يف هذه احلالة اأحكام قانون اجلهة املحولة اإليها احل�سيلة مع 
�سم املدتني ال�سابقة والالحقة اإذا مل يكن قد �سرف م�ستحقاته وفقاً للنظام 

الذي كان يخ�سع له ، ويبداأ با�ستقطاع ن�سبة اال�سرتاك من تاريخ تعيينه.

اأما اإذا كان قد مت �سرف م�ستحقاته فاإنه ي�سرتط ل�سم مدة خدمته ال�سابقة 
اأن يقدم طلباً بذلك خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ تعيينه واأن يقوم برد مكافاأة 

نهاية اخلدمة التي �سرفت له.

واإذا كان ال�سخ�ض قد بلغ معا�سه عند التعيني احلد االأق�سى املن�سو�ض عليه يف 
القانون الذي كان معاماًل به فال حتول احل�سيلة ، وي�ستحق عن املدة اجلديدة 

مكافاأة نهاية اخلدمة متى ا�ستوفى ال�سروط الالزمة لذلك".

وحيث اأن مفاد الن�سو�ض ال�سابقة اأن قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة 
خدمة  مدة  ل�سم  منظمة  قواعد  يت�سمن  مل  العمانيني  احلكومة  ملوظفي 
العامل بالقطاع اخلا�ض اإىل مدة خدمته باإحدى وحدات اجلهاز االإداري عند 
االجتماعية  التاأمينات  قانون  �سدر  ثم   ، العك�ض  اأو  املكافاأة  اأو  املعا�ض  ح�ساب 
ونظمت املادة )30( منه قواعد �سم مدة خدمة العامل يف القطاع اخلا�ض اأو 
العك�ض ، حيث ا�سرتط امل�سرع ل�سم مدة خدمة العامل بالقطاع اخلا�ض �سمن 
مدة خدمته باحلكومة )باإحدى وحدات اجلهاز االإداري( عند ح�ساب املعا�ض اأو 
املكافاأة  تقدمي طلب بذلك خالل �ستة اأ�سهر اإذا كان قد �سرفت له م�ستحقاته 
التي  نهاية اخلدمة  مكافاأة  برد  يقوم  واأن  له  كان خا�سعاً  الذي  للنظام  وفقاً 
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�سرفت له ، فاإذا مل يتقدم العامل بطلب �سم مدة خدمته يف احلكومة اإىل مدة 
خدمته بالقطاع اخلا�ض خالل االأجل امل�سار اإليه فاإن حقه يف طلب �سم تلك 
القطاع اخلا�ض  اإىل مدة خدمته يف  القطاع احلكومي  والتي ق�ساها يف  املدة 
االإداري  اجلهاز  وحدات  باإحدى  ذلك  بعد  تعيينه  اأعيد  ولو  �سقط  قد  يكون 

بالدولة.

اأن  االأوراق  من  الثابت  كان  وملا  املعرو�سة  احلالة  على  تقدم  ما  وبتطبيق 
املعرو�سة حالته قد عمل يف خدمة وزارتي ...... خالل الفرتة من ...... اإىل 
...... وانتهت خدمته باال�ستقالة اعتباراً من ....... ، و�سرفت له مكافاأة نهاية 
خدمة من �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية ، والتحق بخدمة القطاع 
اخلا�ض خالل الفرتات من .... اإىل .... ومن ...... اإىل ...... ومن ... اإىل ..... 

ومن .... اإىل ....... .

ومن ثم فقد كان يتعني عليه اإذا ما رغب يف �سم مدة خدمته باحلكومة اآنفة 
الذكر اإىل مدة خدمته بالقطاع اخلا�ض يف ح�ساب املعا�ض اأن يتقدم بطلب بذلك 

خالل االأجل املن�سو�ض عليه يف املادة )30( من قانون التاأمينات االجتماعية.

اأما واأن االأوراق قد خلت من دليل على تقدمه مبثل هذا الطلب خالل امليعاد 
اإىل  القطاع احلكومي  ، فيكون حقه يف طلب �سم مدة خدمته يف  اإليه  امل�سار 
اأعيد تعيينه  املعا�ض قد �سقط ولو  بالقطاع اخلا�ض عند ح�ساب  مدة خدمته 
بعد ذلك باإحدى وحدات اجلهاز االإداري للدولة بح�سبان اأن تطبيق حكم املادة 
)30( من قانون التاأمينات االجتماعية- وما ت�سمنته من ميعاد يلزم مراعاته 
لطلب �سم املدة ال�سابقة - يكون �سابقاً يف التطبيق يف احلالة املعرو�سة على 
ن�ض املادة )18( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة 

العمانيني.
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لذلك انتهى الراأي اإىل عدم جواز �سم مدة اخلدمة التي ق�ساها الفا�سل/ .... 
يف وزارة .... ووزارة ...... اإىل مدة خدمته بوزارة ..... يف ح�ساب املعا�ض ل�سقوط 
حقه يف طلب ال�سم طبقاً لن�ض املادة )30( من قانون التاأمينات االجتماعية 

على النحو املبني باالأ�سباب.

فتوى رقم )و �س ق/2009/1723/1/21( بتاريخ2009/11/2م

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

فتاوى المادة رقم )19(

الفتوى االأولى :
ونفيد اأن ما خل�ست اإليه فتوى ال�سوؤون القانونية املنوه عنها اإمنا يقوم على 
اأ�سا�ض ما تق�سى به املادة )19(  من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة 
اإذ   ،  86/29 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر   ، العمانيني  احلكومة  ملوظفي 
اجلهاز  وحدات  باإحدى  العاملني  املوظفني  احد  نقل  اإذا   " اأنه  على  تن�ض 
التي  الوحدات  اإحدى  اإىل  خا�سة  معا�سات  لنظم  اخلا�سعني  للدولة  االإداري 
تطبق اأحكام هذا القانون تعترب خدمته ال�سابقة مت�سلة اإذا مل يكن قد �سرف 
م�ستحقاته وفقا لنظام املعا�سات الذى كان يخ�سع له ، ويبداأ ا�ستقطاع ن�سبة 
اال�سرتاك فيه اعتبارا من تاريخ نقله ، واإذا مت �سرف م�ستحقاته فاإنه ي�سرتط 
تاريخ  اأ�سهر من  �ستة  اأن يقدم طلبا بذلك خالل  ال�سابقة  ل�سم مدة خدمته 
نقله واأن يقوم برد مكافاأة نهاية اخلدمة التي �سرفت له اإىل ال�سندوق ، واإذ 
كان ذلك هو ما يق�سى به ن�ض املادة )19( املذكور ، وكان النظام املعتمد املعمول 
اأية  به فى �سرطة عمان ال�سلطانية فى تاريخ نقل املعرو�سة حالته ال يخوله 
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م�ستحقات كما مل ت�ستقطع من رواتبه اأية ا�سرتاكات �سوى راتب ال�سهر االأخري 
لديها،فاإنه  املقررة  للن�سبة  وفقا   ، ال�سلطانية  عمان  �سرطة  فى  خدمته  من 
اإليه فتوى  املادة )19(  املذكورة وما خل�ست  من ثم فال جمال لتطبيق ن�ض 
�سندوق  ملطالبة  معه  وجه  على حالته مما ال  اإليها  امل�سار  القانونية  ال�سوؤون 
تقاعد ال�سرطة باإحالة ما يقابل ا�سرتاكات اأو ا�ستقطاعات من الراتب ال وجود 
لها ، وما مت ا�ستقطاعه جرى حتويله فعال ، مما ترباأ معه ذمة �سندوق تقاعد 

ال�سرطة من اأية م�ستحقات فى هذه احلالة . 

وبالبناء على ما تقدم فاإنه ال �سند فى احلالة املعرو�سة ملطالبة �سندوق تقاعد 
جرى  ما  اإىل  باالإ�سافة  ا�ستقطاعات  اأية  بتحويل  ال�سلطانية  عمان  �سرطة 

حتويله فعال . 

فتوى رقم ) و �س ق / م و / 23 / 1 / 554 / 2001 فى 2001/4/23 م (

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

الفتوى الثانية :
باملر�سوم  ال�سادر  للدولة  االإداري  اجلهاز  تنظيم  قانون  من   )1( املادة   ....
االإداري للدولة جمل�ض  اأن يق�سد باجلهاز  ال�سلطاين رقم 75/26 تن�ض على 
املتخ�س�سة  واملجال�ض  وفنية  اإدارية  اأجهزة  يتبعها من  وما  والوزارات  الوزراء 
وما يتبعها من اأجهزة اإدارية وفنية واأية وحدات تنفيذية اأخرى ، وملا كانت املادة 
اأنه يجوز نقل املوظف من وحدة  )41( من قانون اخلدمة املدنية تن�ض على 
اإىل اأخرى باجلهاز االإداري للدولة وكذلك من جهة اإىل اأخرى داخل الوحدة 
ومن وظيفة اإىل اأخرى من ذات امل�ستوى وذلك كله بال�سروط واالأو�ساع التى 
اأو  النقل  باأن ي�سدر قرار  املادة )44(  التنفيذية كما تق�سى  حتددها الالئحة 
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الندب اأو االإعارة من ال�سلطة املخت�سة بالتعيني .

ووزارة  والعمل  االجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  من  كل  وكانت   تقدم  ما  كان  واإذا 
املوظفني  تبادل  فاإن  للدولة  االإداري  اجلهاز  وحدات  من  وحدة  هى  الدفاع 
بينهما يعترب نقال خلدماتهم وال يعترب اإنهاء لها من الوزارة املنقولني منها 
وتعيينهم فى الوزارة االأخرى اإذ ال يتوافر يف هذه احلالة اأي �سبب من اأ�سباب 
انتهاء اخلدمة املن�سو�ض عليها فى املادة 84 من قانون اخلدمة املدنية وهى 
اأ�سباب جاءت على �سبيل احل�سر مما ال يجوز معه اإ�سافة اأي �سبب جديد اإليها 

.

وبالبناء على ما تقدم يكون التكييف ال�سحيح ل�سدور املر�سوم ال�سلطاين رقم 
على  انطوى  املر�سوم  هذا  اأن  هو  الدفاع  لوزارة  وكيال  املذكور  بتعيني   96/93
نقل خدماته من وزارة ال�سوؤون االجتماعية والعمل اإىل وزارة الدفاع دون اأن 
ينطوي على اإنهاء خدماته من الوزارة االأوىل وباعتبار اأن اأداة التعيني اأو النقل 
بالن�سبة لوظيفة وكيل الوزارة �سدور مر�سوم �سلطاين بذلك ،ومن ثم تكون 
مدة خدمته مت�سلة فى كلتا الوزارتني دون ما فا�سل بينهما ، مبا ال يت�سنى 
اأو �سرف م�ستحقاته  معه واالأمر كذلك �سرف التعوي�ض عن ر�سيد اإجازاته 

القانونية املقررة عند انتهاء اخلدمة .

فاإن  الداخلي  االأمن  اإىل جهاز  العامة  االإدارة  بالن�سبة ملن نقل من معهد  اأما 
خدمته كذلك تكون مت�سلة مما ي�ستتبع حتويل ا�سرتاكاته اإىل �سندوق تقاعد 
ين�ض  قد  التقاعدية  مب�ستحقاته  تتعلق  اأخرى  مبالغ  اأية  مع  املذكور  اجلهاز 
عليها نظام هذا ال�سندوق ،وال ينال من ذلك ما اأثاره �سندوق تقاعد معا�سات 
ومكافاآت ما بعد اخلدمة من عدم حتويل تلك اال�سرتاكات اإىل ذلك ال�سندوق 
باعتبار اأن قانون ومعا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ال يجيز حتويل ا�سرتاكات 
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املوظف الذى كان خا�سعاً لهذا القانون اإذا مت نقل خدماته اإىل اإحدى الوحدات 
توجب  املذكور  القانون  من   )19( املادة  اأن  اإذ  خا�سة،  معا�سات  نظم  لها  التي 
اعتبار اخلدمة ال�سابقة للموظفني اخلا�سعني لنظم معا�سات خا�سة مت�سلة 
اإذا مت نقلهم اإىل وحدة تطبق اأحكام قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة 
دون اإلزام هذه ال�سناديق حتويل ا�سرتاكات هوؤالء املوظفني، اإذ اأن هذا القول 
مردود باأنه طاملا اأن مدة اخلدمة مت�سلة مبا ال يت�سنى معه �سرف م�ستحقاته 
التقاعدية ، فاإن على ال�سندوق اأن يحيل تلك اال�سرتاكات اإىل اجلهة التي نقل 
اإليها املوظف واإذا كان قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة قد �سكت عن 
اإيراد هذا احلكم فلي�ض معنى ذلك اأنه قد حظر هذا التحويل اإذ اأن احلظر اأو 
واإال  الن�ض  املذكور من هذا  القانون  بن�ض �سريح وقد خال  اإال  يكون  املنع ال 
ترتب على القول بغري ذلك اإثراء �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية بال 
املنقول  املوظف  م�ستحقات  �سرف  جتيز  ال  ال�سندوق  هذا  اأحكام  اأن  اإذ  �سبب 
امل�ستحقات  تلك  ال�سندوق  الوقت ال يحيل  ذات  اأن خدمته مت�سلة وفى  طاملا 
اإىل اجلهة التى نقل اإليها ومن ثم يكون احتفاظ ال�سندوق بتلك اال�سرتاكات 

اأو امل�ستحقات هو اإثراء بال �سبب يتنزه عنه ال�سندوق.

امل�ستحقات  حتويل  وجوب  اإىل  اإليهما  امل�سار  احلالتني  يف  الراأي  انتهى  لذلك 
التقاعدية يف كل منهما اإىل اجلهة التى نقل اإليها �ساحب ال�ساأن. 

) فتوى رقم و �س ق / م و / 21 / 1 / 815 / 97م بتاريخ 12 / 7 / 1997 م

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

فتاوى المادة رقم )20(
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ملا كان املبداأ امل�ستقر عليه اأن االأجر مقابل العمل اأي اأن املوظف ال ي�ستحق اأجرا 
اإال عن املدة التي قام فيها باأداء العمل املنوط به وكان الثابت من االأوراق اأن 
املعرو�سة حالته مل يبا�سر العمل خالل الفرتة من......... وحتى ........ ومن 

ثم فاإنه ال ي�ستحق راتبا عن الفرتة امل�سار اإليها .

ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  من   )  20( املادة  اإن  وحيث 
 " اأن  ال�سلطاين رقم 86/26 تن�ض على  باملر�سوم  ال�سادر  العمانيني  احلكومة 
مدة اخلدمة التي حت�سب يف ا�ستحقاق وح�ساب املعا�ض بالن�سبة للمتجن�ض هي 

املدة التي تبداأ من تاريخ اكت�سابه للجن�سية .

اأما املدة ال�سابقة فيمنح عنها مكافاأة نهاية اخلدمة طبقا لن�ض عقد اخلدمة 
املربم معه وحت�سب تلك املكافاأة على اأ�سا�ض الراتب االأ�سا�سي وقت التجن�ض  "

 وتن�ض املادة )21( من ذات القانون املعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2005/8على 
اأن يطلب �سم خدمته  ال�سابقة يجوز للمتجن�ض  املادة  اأنه" ا�ستثناء من حكم 
املكافاأة  اأو  املعا�ض  وح�ساب  ا�ستحقاق  يف  الالحقة  خدمته  مدة  اإىل  ال�سابقة 

بال�سروط االآتية :
املر�سوم  ن�سر  تاريخ  من  �سنة  خالل  ال�سندوق  اإىل  بذلك  طلبا  يقدم  اأن   اأ  ( 

ال�سلطاين مبنحه اجلن�سية العمانية .
اأال تقل مدة اخلدمة املطلوب �سمها عن �سنة كاملة .  ب ( 

املدة  من  �سهر  كل  مقابل  ال�سهري  االأ�سا�سي  راتبه  من   )%6( يدفع  اأن   ج  ( 
املطلوب �سمها وحت�سب هذه الن�سبة على اأ�سا�ض راتب ال�سهر الذي ح�سل 

فيه على اجلن�سية.
اأن يرد اإىل ال�سندوق مكافاأة نهاية اخلدمة التي تكون قد �سرفت له عن   د  ( 
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مدة خدمته ال�سابقة على التجن�ض ، وذلك خالل املدة املن�سو�ض عليها يف 
البند )اأ( من هذه املادة ، فاإذا مل تكن قد �سرفت له التزمت جهة عمله 

بتحويلها اإىل ال�سندوق .

ويجوز تق�سيط الن�سبة املحددة بالبند )ج( من هذه املادة يف حدود ربع الراتب 
الباقي من  ا�ستقطع  االأق�ساط  كامل  �سداد  قبل  املتجن�ض  انتهت خدمة  واإذا   ،
ملكافاأة  م�ستحقا  كان  اإذا  واحدة  دفعة  اأو  الربع  يجاوز  ال  مبا  امل�ستحق  املعا�ض 
االأق�ساط  باقي  �سداد  امل�ستحقون من  يعفى  الوفاة  ، ويف حالة  نهاية اخلدمة 

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

كما تن�ض املادة )151( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 2004/120 على اأن "ي�ستحق املوظف املعني بغري طريق التعاقد عند انتهاء 
اأق�سى  خدمته منحة بواقع راتب �سهر عن كل �سنة من �سنوات خدمته بحد 
ع�سرة اأ�سهر بالن�سبة ل�ساغلي وظائف الدرجات من " اأ حتى ال�ساد�سة " واثنى 
الرابعة  حتى  "ال�سابعة  من  الدرجات  وظائف  ل�ساغلي  بالن�سبة  �سهرا  ع�سر 

ع�سرة.

، وبحيث ال  اآخر راتب كان يتقا�ساه املوظف  اأ�سا�ض  املنحة على  وحت�سب هذه 
تتجاوز قيمتها اثنى ع�سر األف ريال .

وال ي�ستحق املوظف املنحة امل�سار اإليها يف احلاالت االآتية :
اإذا قلت مدة خدمته عن خم�ض �سنوات ما مل يكن انتهاء اخلدمة ب�سبب   اأ   ( 

الوفاة اأو العجز عن العمل .
اإذا عوقب باالإحالة اإىل التقاعد اأو الف�سل من اخلدمة  .   ب ( 

اإذ اأنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة جناية اأو بعقوبة يف جرمية خملة   ج  ( 
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بال�سرف اأو االأمانة .
اإذا منح - ا�ستثناء - معا�سا تقاعديا يعادل اآخر راتب كان يتقا�ساه .  د  ( 

املنحة  خدمته  انتهاء  عند  ا�ستحق  التعاقد  بطريق  معينا  املوظف  كان  واإذا 
املن�سو�ض عليها يف العقد املربم معه وفقا الأحكامه .

وحيث اإنه ي�ستفاد من الن�سو�ض املتقدمة اأن امل�سرع قرر اأ�سال عاما مفاده اأن 
الالحقة  املدة  هي  للمتجن�ض  املعا�ض  وح�ساب  ا�ستحقاق  يف  حت�سب  التي  املدة 
عن  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  مينح  اأن  على  العمانية  اجلن�سية  اكت�سابه  لتاريخ 
املدة ال�سابقة على التجن�ض ومينح معا�سا عن املدة الالحقة الكت�سابه اجلن�سية 
واأجاز ا�ستثناء من االأ�سل ال�سابق اأن يطلب املتجن�ض �سم مدة خدمته ال�سابقة 
على التجن�ض اإىل املدة الالحقة وفقا لل�سروط املن�سو�ض عليها يف املادة) 21( 
العمانيني  احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  من 
�سالفة االإ�سارة ، ومنها اأن يدفع )6%( من راتبه االأ�سا�سي ال�سهري مقابل كل 
�سهر من املدة املطلوب �سمها حت�سب على اأ�سا�ض راتب ال�سهر الذي ح�سل فيه 
على اجلن�سية ، واأن يرد اإىل ال�سندوق مكافاأة نهاية اخلدمة التي �سرفت له 
عن مدة خدمته ال�سابقة على التجن�ض ، فاإن مل تكن هذه املكافاأة قد �سرفت 
له التزمت جهة عمله بتحويلها اإىل ال�سندوق ،كما قرر امل�سرع يف املادة )151( 
طريق  بغري  املعني  املوظف  ا�ستحقاق  اإليه  امل�سار  املدنية  اخلدمة  قانون  من 
التعاقد عند انتهاء خدمته منحة نهاية اخلدمة بواقع راتب �سهر عن كل �سنة 
من  الدرجات  ل�ساغلي  بالن�سبة  اأ�سهر  ع�سرة  اأق�سى  بحد  خدمته  �سنوات  من 
" وعددت املادة )151( اآنفة الذكر احلاالت التي ال ي�ستحق  " اأ حتى ال�ساد�سة 
من  االأوراق  خلت  والتي  اإليها  امل�سار  املنحة  التعاقد  طريق  بغري  املعني  فيها 
الذي نرى معه  االأمر  للمعرو�سة حالته  بالن�سبة  اأي منها  دليل على  حتقق 
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ا�ستحقاقه لتلك املنحة  ومبراعاة اأن ما ت�سمنه البند "د" من تلك املادة من 
تقاعديا  معا�سا  ا�ستثناء  منح  اإذا  اخلدمة  نهاية  ملنحة  املوظف  ا�ستحقاق  عدم 
خا�سة  معاملة  معاملتهم  يتم  من  به  يق�سد  يتقا�ساه  كان  راتب  اآخر  يعادل 
مبنحهم معا�سا تقاعديا ا�ستثنائيا يعادل اآخر راتب كانوا يتقا�سونه وهو ما مل 

يثبت من االأوراق حتققه بالن�سبة للمعرو�سة حالته . 

لذلك انتهى الراأي اإىل االآتي :
ـ  عدم ا�ستحقاق الفا�سل .......... للراتب عن الفرتة من .......... وحتى   1

............
ا�ستحقاقه ملنحة نهاية اخلدمة املن�سو�ض عليها يف قانون اخلدمة املدنية  2  ـ 

امل�سار اإليه . 

وذلك كله على النحو املبني باالأ�سباب .

فتوى رقم )و �س ق /م و/2008/1767/7/15 بتاريخ 2008/11/11م(

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

فتاوى المادة رقم )21(

الفتوى االأولى :
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 
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ومن ثم تزول عنه �سفته 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  جتن�ض  من  تعيني  كذلك  واالأمر  ميتنع  فاإنه  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 
اإعادة تعيينه وفقا الأحكام قانون اخلدمة والئحته التنفيذية  مرة اأخرى هي 
هي  للدولة  االإداري  اجلهاز  وظائف  اإحدى  فى  ال�سابقة  خدمته  اأن  باعتبار 
اأو التغا�سي عنها واأن تلك اخلدمة قد انتهت بغري  حقيقة ال ميكن جتاهلها 

اال�ستقالة .

وملا كانت املادة )22( من قانون اخلدمة املدنية تق�سى باأنه يجوز اإعادة تعيني 
فى  اأو  ال�سابقة  وظيفته  فى  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 
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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 .

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  واأقدمية  والراتب  الوظيفة  حتديد 
لزمالئه ، وكذلك ما ق�ست به املادة 50 باأنه يجوز منح املوظف  املعاد تعيينه  
املعاد تعيينه عليها مبراعاة مدة خدمته  الدرجة  راتبا يزيد على بداية ربط 
ال�سابقة فى الوظيفة ، وكلها اأحكام تقطع بوجوب مراعاة مدة اخلدمة ال�سابقة 
فى اأقدمية املوظف فى الدرجة املعاد تعيينه عليها متى كانت تلك 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 
قانون  من   )21( املادة  به  ق�ست  فيما  ال�ساأن  هو  وكما   ، التنفيذية  والئحته 
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 
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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 �س ق / م و / 96/1157/1/6م بتاريخ : 1996/10/23م(

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

الفتوى الثانية :
احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  من   )21( املادة 
" ا�ستثناء  اأنه  على  تن�ض   86/26 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العمانيني 
ال�سابقة  اأن يطلب �سم مدة خدمته  ال�سابقة يجوز للمتجن�ض  املادة  من حكم 
على التجن�ض اإىل مدة خدمته ال�سابقة فى ا�ستحقاق وح�ساب املعا�ض اأو املكافاأة 

بال�سروط التالية :
اأن يقدم طلباً بذلك يف خالل �سنة من تاريخ التجن�ض اأو من تاريخ العمل  اأ  - 

بهذا القانون بالن�سبة للموجودين يف اخلدمة وقت �سدوره . 
اأال تقل املدة املطلوب �سمها عن �سنة كاملة .  ب - 

اأن يدفع 5% من راتبه االأ�سا�سي ال�سهري مقابل كل �سهر للمدة املطلوب  ج  - 
ال�سهر الذى ح�سل فيه  اأ�سا�ض راتب  الن�سبة على  ، وحت�سب هذه  �سمها 

على اجلن�سية . 
اأن يرد اإىل ال�سندوق مكافاأة نهاية اخلدمة التي تكون قد �سرفت له عن  د  - 

مدة خدمته ال�سابقة على التجن�ض . 

اأنه ي�سرتط للموافقة على طلب املتجن�ض �سم مدة  وامل�ستفاد من هذا الن�ض 
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خدمته ال�سابقة على التجن�ض اإىل مدة خدمته الالحقة يف ا�ستحقاق وح�ساب 
املعا�ض اأو املكافاأة عدة �سروط من بينها ، وجوب اأن يقدم طلباً بذلك خالل �سنة 
من تاريخ التجن�ض ، واأن يدفع 5% من راتبه االأ�سا�سي ال�سهري مقابل للمدة 

املطلوب �سمها . 

اأن امل�سرع واإن مل يحدد ميعاداً معيناً ل�سداد املبالغ املن�سو�ض  ومقت�سى ذلك 
ا�ستلزم ل�سم مدة  اأنه  اإال   ، اإليها  امل�سار  املادة ) 21(  ( من  البند ) ج  عليها يف 
هذه  يف  عليها  املن�سو�ض  ال�سروط  جميع  حتقق  للمتجن�ض  ال�سابقة  اخلدمة 
املادة ، فال يكفى لذلك جمرد تقدمي الطلب خالل امليعاد الذى حدده القانون 

.

 وملا كان البند ) اأ( من املادة املذكورة ي�سرتط تقدمي الطلب خالل �سنة من 
تاريخ التجن�ض فاإنه ال يجوز اأن ت�ستطيل مدة �سداد املبالغ املن�سو�ض عليها يف 
البند ) ج ( منها اإىل ما يجاوز املدة امل�سار اإليها ، وبالتاىل عدم جواز تق�سيط 

تلك املبالغ اأو تاأجيل �سدادها اإىل ما بعد انتهاء هذه املدة .

 يوؤكد هذا القول ويدعمه اأن امل�سرع يف املادة ) 18( من القانون امل�سار اإليه بعد 
اأن ا�سرتط ل�سم مدة خدمة املوظف ال�سابقة اإىل املدة املح�سوبة يف املعا�ض اأو 
املكافاأة اأن يرد املوظف اإىل ال�سندوق املكافاأة التي �سرفت عنها ، اأجاز تق�سيط 
هذه املكافاأة ، ولو كانت اإرادة امل�سرع تتجه اإىل جواز تق�سيط املبالغ املن�سو�ض 
عليه يف املادة ) 21( �سالفة  البيان ملا اأعوزه الن�ض على ذلك ، على نحو ما هو 

من�سو�ض عليه يف املادة )18( منذ ذات القانون . 

        لذلك انتهى الراأى اإىل اأن �سداد املبالغ املن�سو�ض عليها يف املادة )21( من 
قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني يجب اأن 

يتم خالل �سنة من تاريخ التجن�ض . 
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فتوى رقم ) و �س ق / م و / 2002/453/1/21م بتاريخ 2002/3/31م (

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

الفتوى الثالثة :
نفيد باأن قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني 
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 ، يفرق فى اأحكامه املتعلقة ب�سم مدة 
خدمة املوظف ال�سابقة ، بني املدة التي ت�سم وجوبيا وتلك التي يجوز �سمها ، 
ففي حاالت وجوب �سم مدة اخلدمة ال�سابقة، فاإن هذه املدة ت�سم كاملة وبقوة 
القانون اإىل مدة اخلدمة اجلديدة ، ودون حاجة اإىل طلب يتقدم به املوظف 
�ساحب ال�ساأن ل�سم تلك املدة ، وذلك كما فى حالة اإعادة �ساحب املعا�ض اإىل 
اخلدمة ومل يكن قد بلغ �سن التقاعد )مادة 17 ( ، وحالة النقل التي تتناولها 

الفقرة االأوىل من املادة 19 من القانون .

على اأن االأمر يبدو على خالف ذلك اإذا كان �سم مدة اخلدمة ال�سابقة جوازيا 
يتوقف على اإرادة املوظف ، ففي هذه احلالة ال ت�سم تلك املدة اإىل مدة اخلدمة 
اجلديدة للموظف اإال بناء على طلب يتقدم به مع توافر ال�سروط االأخرى التي 
ن�ض عليها القانون فى كل من حاالت جواز �سم املدة وذلك كما هو ال�ساأن عند 
اإعادة املوظف الذى مل ي�ستحق معا�سا للخدمة ومل يكن قد بلغ �سن التقاعد ، 
ففي هذه احلالة ت�سم مدة اخلدمة ال�سابقة اإىل مدة اخلدمة الالحقة الإعادة 
باملادة 18 من  الواردة  ال�سروط  اإذا ما قدم طلبا بذلك وتوافرت فيه  املوظف 
القانون ، وعندئذ يجب على املوظف اأن يرد مكافاأة نهاية اخلدمة التي �سرفت 

له عن املدة املراد �سمها .

واإذا كان �سم املدة ال�سابقة فى هذه احلاالت مرتبطا باإرادة املوظف ، كان له اأن 
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يطلب �سم هذه املدة كاملة ، كما قد يتجه اإىل عدم �سمها ، كما يكون له خيار 
ثالث يتمثل فى طلب �سم جزء من تلك املدة ولي�ض كاملها اإذا ما ارتاأى اأن ذلك 
اأكرث اخليارات مالءمة له وباعتبار اأن القانون خال من اأي ن�ض مينع من �سم 
جزء من املدة ، واأن قاعد من ميلك الكل ميلك اجلزء ال يوجد ما يحول دون 
تطبيقها ، فاإذا ما اجته املوظف �ساحب ال�ساأن هذا االجتاه ، اقت�سر التزامه 
املكافاأة  تلك  له على ذلك اجلزء من  التي �سرفت  نهاية اخلدمة  برد مكافاأة 

والذي تتنا�سب مع املدة التي طلب �سمها.

اأما فيما يتعلق باملوظف املتجن�ض فتتحقق ب�ساأنه ذات القاعدة بحيث يكون له 
�سم جزء من خدمته ال�سابقة على التجن�ض اإذا ما توافرت ب�ساأنه اأحكام املادة 

21 من القانون .

) فتوى رقم و �س ق / م و / 95/220/1/21 فى 1995/3/7 م (

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

الفتوى الرابعة :
نفيد باأن املادة )6( من املر�سوم ال�سلطاين رقم83/3 بقانون تنظيم اجلن�سية 
فردية  وب�سورة  �سلطاين  اجلن�سية مر�سوم  ي�سدر مبنح  باأن  تق�سى  العمانية 
العمانية  اجلن�سية  اكت�سب  الذى  لالأجنبي  يحق  باأنه   )7( املادة  تق�سى  كما   ،
ممار�سة احلقوق املدنية طبقا لقوانني ال�سلطنة من تاريخ ن�سر املر�سوم ال�سادر 
مبنحه اجلن�سية فى اجلريدة الر�سمية ما مل ين�ض املر�سوم املذكور على خالف 

ذلك .

املر�سوم  هو  العمانية  اجلن�سية  منح  فى  عليه  املعول  اأن  تقدم  ما  ومقت�سى 
عماين  تناوله  من  ي�سبح  املر�سوم  هذا  فب�سدور   ، اجلن�سية  مبنح  ال�سلطاين 
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اكت�سب  الذى  لل�سخ�ض  يحق  وبالتاىل   ، يحدده  الذى  التاريخ  من  اجلن�سية 
اجلريدة  فى  املر�سوم  ن�سر  تاريخ  من  حقوقه  ممار�سة  العمانية  اجلن�سية 

الر�سمية ما مل ين�ض هذا املر�سوم على خالف ذلك .

ال�سامية  العمانية لغري العماين يتعلق باالإرادة  اأن منح اجلن�سية  ومفاد ذلك 
جلاللة ال�سلطان  املعظم حفظه اهلل التي تتجلى فى �سدور مر�سوم �سلطاين 

مبنح هذه اجلن�سية .

العمانية  باجلن�سية  يتمتع  وال  عمانياً  يعترب  ال  االأجنبي  اأن  االأ�سل  كان  واإذا 
ملا يفر�سه منح اجلن�سية من  اأنه ال يخ�سع  ، كما  التي تقررها له  وباحلقوق 
التزامات ، اإال ب�سدور املر�سوم ال�سلطاين مبنح اجلن�سية العمانية ومن تاريخ 
قد  اجلن�سية  تنظيم  قانون  اأن  اإال   ، الر�سمية  اجلريدة  فى  املر�سوم  هذا  ن�سر 
�سمح باأن يكون تاريخ منح اجلن�سية مغايرا لتاريخ �سدور املر�سوم ال�سلطاين 
العمانية فى بع�ض  تاريخ منح اجلن�سية  اأن يرتد  ، مبا موؤداه  ن�سره  تاريخ  اأو 
احلاالت اإىل تاريخ �سابق على �سدور املر�سوم ال�سلطاين مبنح اجلن�سية ون�سره 

فى اجلريدة الر�سمية .

املادة ))21(( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي  وملا كانت 
احلكومة العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 قد ق�ست باأن على 
املتجن�ض الراغب فى �سم مدة خدمته ال�سابقة على التجن�ض اإىل مدة خدمته 
اأن يقدم طلبا بذلك خالل  املكافاأة  اأو  املعا�ض  ا�ستحقاق وح�ساب  الالحقة فى 

�سنة من تاريخ التجن�ض .

وفى احلالة املعرو�سة �سدر املر�سوم ال�سلطاين رقم 95/25 فى 1995/5/28م 
بهذا  يعمل  اأن  على  العمانية  اجلن�سية  منح...........  ت�سمنه  فيما  وت�سمن 

املر�سوم اعتبارا من26 يوليو1994م.
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، فاإنه من هذا  املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية فى 1995/6/3 م  واإذ ن�سر هذا 
التاريخ يبداأ �سريان املدة التي يجب على املتجن�ض اأن يتقدم خاللها بطلب �سم 
مدة خدمته ال�سابقة على جتن�سه اإىل مدة خدمته الالحقة ، املن�سو�ض عليها 
فى املادة )21( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة 
العمانيني وباعتبار اأن املعول عليه فى �ساأن منح اجلن�سية هو �سدور املر�سوم 
ال�سلطاين بذلك على نحو ما �سبق تف�سيله واأنه مل يكن بو�سع �ساحب ال�ساأن 

اأن يتقدم بالطلب امل�سار اإليه قبل هذا التاريخ .

وبالبناء على ما تقدم فاإن �ساحب ال�ساأن وقد تقدم بطلب �سم مدة خدمته 
فى  املدنية  اخلدمة  وزارة  اإىل  الطلب  هذا  وو�سل  جتن�سه  على  ال�سابقة 
1995/7/26م ، فاإن هذا الطلب يكون قد قدم فى املوعد القانوين االأمر الذى 
اإذا ما توافرت باقي ال�سروط القانونية االأخرى ل�سم  اإجابة الطلب  يقت�سى 

مدة اخلدمة ال�سابقة على التجن�ض .

)فتوى رقم و �س ق / م و /96/832/1/21م فى 1996/7/9م (

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

الفتوى الخام�سة :
احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  من   )1( املادة 
"ت�سري  اأنه  على  تن�ض   86/26 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العمانيني 
اأحكام هذا القانون على جميع املوظفني العمانيني العاملني باجلهاز االإداري 
للدولة وي�سغلون وظائف دائمة ، وال ت�سري ب�ساأنهم قوانني اأو مرا�سيم خا�سة 

باملعا�سات اأو مكافاآت ما بعد اخلدمة".
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يف  حت�سب  التي  اخلدمة  "مدة  اأنه  على  القانون  ذات  من   )20( املادة  وتن�ض 
تاريخ  من  تبداأ  التي  املدة  هي  للمتجن�ض  بالن�سبة  املعا�ض  وح�ساب  ا�ستحقاق 

اكت�سابه للجن�سية.

اأما املدة ال�سابقة فيمنح عنها مكافاأة نهاية اخلدمة طبقا لن�ض عقد اخلدمة 
املربم معه وحت�سب تلك املكافاأة على اأ�سا�ض الراتب االأ�سا�سي وقت التجن�ض" .

وتن�ض املادة )21( من ذات القانون ـ املعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2005/8ـ 
على اأنه " ا�ستثناء من حكم املادة ال�سابقة يجوز للمتجن�ض اأن يطلب �سم مدة 
خدمته ال�سابقة على التجن�ض اإىل مدة خدمته الالحقة يف ا�ستحقاق وح�ساب 

املعا�ض اأو املكافاأة بال�سروط التالية :
املر�سوم  ن�سر  تاريخ  من  �سنة  خالل  ال�سندوق  اإىل  بذلك  طلبا  يقدم  اأن  اأ   ـ 

ال�سلطاين مبنحه اجلن�سية  العمانية.
اأال تقل مدة اخلدمة املطلوب �سمها عن �سنة كاملة . ب  ـ  

املدة  من  �سهر  كل  مقابل  ال�سهري  االأ�سا�سي  راتبه  من   )%6( يدفع  اأن  ج   ـ  
املطلوب �سمها وحت�سب هذه الن�سبة على اأ�سا�ض راتب ال�سهر الذي ح�سل 

فيه على اجلن�سية .
اأن يرد اإىل ال�سندوق مكافاأة نهاية اخلدمة التي تكون قد �سرفت له عن  د   ـ 
مدة خدمته ال�سابقة على التجن�ض ، وذلك خالل املدة املن�سو�ض عليها يف 
البند )اأ( من هذه املادة ، فاإذا مل تكن قد �سرفت له التزمت جهة عمله 

بتحويلها اإىل ال�سندوق......... ".

وتن�ض املادة االأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/5 ب�ساأن تطبيق النظام 
املوحد ملد احلماية التاأمينية ملواطني دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية 
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العاملني يف غري دولهم على اأنه " يطبق النظام املوحد ملد احلماية التاأمينية 
)التقاعد املدين / التاأمينات االجتماعية ( ملواطني دول جمل�ض التعاون لدول 
اخلليج العربية العاملني يف غري دولهم يف اأي دولة ع�سو يف املجل�ض  ـ املرافق ـ 

مبراعاة االآتي...............".

والهيئات  الوزارات  "على  اأنه   على  املر�سوم  ذات  من  الثانية  املادة  وتن�ض 
وموؤ�س�سات  و�سركات  االأخرى  املدنية  احلكومية  واجلهات  العامة  واملوؤ�س�سات 
القطاع اخلا�ض التي تطبق على العاملني بها اأحكام قانون معا�سات ومكافاآت 
اأي  اأو  اإليهما  امل�سار  االجتماعية  التاأمينات  قانون  اأحكام  اأو  اخلدمة  بعد  ما 
جمل�ض  دول  مواطني  من  لديها  العاملني  ت�سجيل  اآخر  مدين  تقاعد  قانون 
التعاون لدول اخلليج العربية و�سداد اال�سرتاكات املقررة وفقا للنظام املوحد 

امل�سار اإليه".

مكافاأة  بنظام  العمل  " يوقف  اأنه  على  املر�سوم  ذات  الرابعة من  املادة  وتن�ض 
نهاية اخلدمة املن�سو�ض عليها يف قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية 
ممن  بال�سلطنة  للعاملني  بالن�سبة  وذلك  اآخر،  قانون  اأي  اأو  العمل  قانون  اأو 
يحملون جن�سية اإحدى دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية اعتبارا من 
تاريخ خ�سوعهم الأحكام النظام املوحد ملد احلماية التاأمينية امل�سار اإليه ، وذلك 
دون امل�سا�ض باأحقيتهم يف املكافاأة املقررة عن مدة خدمتهم ال�سابقة على �سريان 

اأحكام هذا النظام".

وتن�ض املادة )2( من النظام امل�سار اإليه على اأنه " تطبيقا الأحكام هذا النظام 
، ت�سري قوانني/ نظم التقاعد املدين/ التاأمينات االجتماعية ال�سارية يف دول 

املجل�ض على مواطنيها العاملني يف دول املجل�ض االأخرى".

اأجهزة التقاعد املدين/  اإىل  "يعهد  اأنه  املادة )3( من ذات النظام على  وتن�ض 
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التاأمينات االجتماعية يف دول املجل�ض تطبيق هذا النظام ".

وتن�ض املادة )18( من ذات النظام على اأنه " ت�سوى م�ستحقات املوظف/ العامل 
اأو امل�ستحقني عنه طبقا لالأحكام ال�سارية بهذا ال�ساأن يف قانون / نظام التقاعد 

املدين /التاأمينات االجتماعية يف الدولة موطن املوظف / العامل ".

يحملون  ممن  بال�سلطنة  العاملني  اأخ�سع  قد  امل�سرع  اأن  تقدم  ما  ومفاد 
جن�سية اإحدى دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية فيما يتعلق بت�سوية 
م�ستحقاتهم التقاعدية للنظام املوحد ملد احلماية التاأمينية )التقاعد املدين/ 
العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  دول  ملواطني  االجتماعية(  التاأمينات 
على  ت�سري  بحيث   ، املجل�ض  يف  ع�سو  دولة  اأي  يف  دولهم  غري  يف  العاملني 
 / املدين  التقاعد  نظام   / قانون  يف  الواردة  االأحكام  كافة  العامل    / املوظف 
التاأمينات االجتماعية يف الدولة موطن املوظف / العامل  مبا يف ذلك االأحكام 
املتعلقة بت�سوية م�ستحقات املوظف ، وذلك فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ض خا�ض يف 
هذا النظام ومبا ال يتعار�ض مع اأحكامه ، على اأن يوقف العمل بنظام مكافاأة 
نهاية اخلدمة املن�سو�ض عليها يف قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية 
اأو قانون العمل اأو اأي قانون اآخر، وذلك بالن�سبة للعاملني امل�سار اإليهم اعتبارا 
من تاريخ خ�سوعهم الأحكام النظام املوحد ملد احلماية التاأمينية امل�سار اإليه ، 
وذلك دون امل�سا�ض باأحقيتهم يف املكافاأة املقررة عن مدة خدمتهم ال�سابقة على 

�سريان اأحكام هذا النظام .

واأجاز امل�سرع للمتجن�ض اأن يطلب �سم مدة خدمته ال�سابقة على التجن�ض اإىل 
مدة خدمته الالحقة يف ا�ستحقاق وح�ساب املعا�ض اأو املكافاأة ، ب�سرط اأن يقدم 
طلبا بذلك اإىل ال�سندوق خالل �سنة من تاريخ ن�سر املر�سوم ال�سلطاين مبنحه 
 ، كاملة  �سنة  عن  �سمها  املطلوب  اخلدمة  مدة  تقل  واأال   ، العمانية  اجلن�سية 
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واأن يدفع )6%( من راتبه االأ�سا�سي ال�سهري مقابل كل �سهر من املدة املطلوب 
الذي ح�سل فيه على  ال�سهر  راتب  اأ�سا�ض  الن�سبة على  ، وحت�سب هذه  �سمها 
اجلن�سية العمانية ، واأن يرد اإىل ال�سندوق مكافاأة نهاية اخلدمة التي تكون قد 
�سرفت له عن مدة خدمته ال�سابقة على التجن�ض ، وذلك خالل �سنة من تاريخ 
ن�سر املر�سوم ال�سلطاين امل�سار اإليه ، فاإذا مل تكن قد �سرفت له التزمت جهة 

عمله بتحويلها اإىل ال�سندوق .

وحيث اإن اال�ستثناء الوارد يف ن�ض املادة )21( من قانون معا�سات ومكافاآت ما 
بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني امل�سار اإليه قد ورد عاما ومل يرد ما 
يرد ما  العام يجرى على عمومه ما مل  اأن  امل�ستقر عليه  كان  وملا   ، يخ�س�سه 
يخ�س�سه ، فمن ثم فاإنه يجوز �سم مدة اخلدمة ال�سابقة على التجن�ض بغ�ض 

النظر عن النظام التاأميني الذي كان يخ�سع له املتجن�ض.

وحيث اإنه على هدى ما تقدم وكان الثابت من االأوراق اأن املعرو�سة حالتها قد 
عينت بجامعة ال�سلطان قابو�ض مبوجب عقد ا�ستخدام املوظفني غري العمانيني 
هذا  يف  ال�سعودية  اجلن�سية  حتمل  كانت  باعتبارها  2000/1/25م  من  اعتبارا 
التاأمينية  احلماية  ملد  املوحد  للنظام  خ�سعت  2006/1/1م  وبتاريخ   ، التاريخ 
ملواطني دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية العاملني يف غري دولهم يف 
اأي دولة ع�سو يف املجل�ض امل�سار اإليه ، وقامت اجلامعة بتحويل ح�ستها وح�سة 
، وبتاريخ  املعرو�سة حالتها يف اال�سرتاكات اإىل  املوؤ�س�سة .......... يف ........ 
2011/1/5م �سدر املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/6 مبنحها اجلن�سية العمانية 
الر�سمية رقم  املر�سوم يف اجلريدة  ن�سر هذا  ، ومت  اعتبارا من 20 /2010/3م 
)297( ال�سادرة يف 15/ 2011/1م ، وبتاريخ 2011/1/26م اأ�سدر رئي�ض جامعة 
ال�سلطان قابو�ض القرار رقم  34 /2011 باإعادة تعينها بذات الوظيفة والدرجة 
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التي كانت ت�سغلها قبل 20 /2010/3م تاريخ منحها اجلن�سية العمانية ، وقامت 
حتى  2000/1/25م  من  الفرتة  عن  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  مبنحها  اجلامعة 
2005/12/31م ، كما قامت املوؤ�س�سة ........... يف ............. مبنحها مكافاأة 
احلماية  مد  بنظام  العمل  تاريخ  2006/1/1م-  من  الفرتة  عن  خدمة  نهاية 
التاأمينية امل�سار اإليه - وحتى 2010/3/19م اليوم ال�سابق على منحها اجلن�سية 
العمانية ، ملا كان ذلك وكان الثابت من االأوراق اأن املعرو�سة حالتها قد تقدمت 
الفرتة من 1/25/ 2000م  م بطلب �سم مدة خدمتها يف  بتاريخ 2011/1/29 
وحتى 2010/3/19م اإىل مدة خدمتها الالحقة على منحها اجلن�سية العمانية ، 
اإال اأن اجلهة طالبة الراأى ق�سرت طلب اإبداء الراأى حول مدى اأحقية املعرو�سة 
حالتها يف �سم مدة خدمتها خالل الفرتة من 2006/1/1م حتى 2010/3/19م 
فقط  ، ومن ثم يقت�سر نطاق اإبداء الراأى على هذه املدة فقط ، ملا كان ذلك 
وكان الطلب امل�سار اإليه قد قدم خالل امليعاد املن�سو�ض عليه يف املادة )21( من 
قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني امل�سار اإليه 
، كما اأن املدة املطلوب �سمها تزيد على �سنة ، ومن ثم فاإنه يحق للمعرو�سة 
حالتها واحلال كذلك �سم هذه املدة اإىل مدة خدمتها الالحقة على اكت�سابها 
ال�سهري  االأ�سا�سي  اأن تلتزم بدفع )6 %( من راتبها  ، على  العمانية  اجلن�سية 
مقابل كل �سهر من املدة املطلوب �سمها - حت�سب هذه الن�سبة على اأ�سا�ض راتب 
ال�سهر الذي ح�سلت فيه على اجلن�سية - واأن تقوم برد مكافاأة نهاية اخلدمة 
اإىل �سندوق تقاعد موظفي   ......... ....... يف  املوؤ�س�سة  التى منحت لها من 

اخلدمة املدنية .

اأما عن مدى جواز قيام املعرو�سة حالتها ب�سداد مبلغ يعادل قيمة اال�سرتاكات 
احلماية  مد  لنظام  وفقا   .......... يف   ......... املوؤ�س�سة  اإىل  �سدادها  مت  التي 
التاأمينية باالإ�سافة اإىل الفرق بني هذا املبلغ واملبلغ امل�ستحق مقابل اال�سرتاكات 
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املقررة )ح�سة املوظف وح�سة احلكومة(- وفقا لقانون معا�سات ومكافاآت ما 
املوافقة على  اإليه - يف حالة  امل�سار  العمانيني  بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة 
يف  التجن�ض،  على  الالحقة  اخلدمة  مدة  اإىل  اإليها  امل�سار  اخلدمة  مدة  �سم 
اأو مكافاأة نهاية اخلدمة ، بدال من التزامها ب�سداد  ا�ستحقاق وح�ساب املعا�ض 
املطلوب �سمها  املدة  �سهر من  ال�سهري مقابل كل  االأ�سا�سي  راتبها  )6%( من 
على اأ�سا�ض راتب ال�سهر الذي ح�سلت فيه على اجلن�سية ، وملا كان امل�ستقر عليه 
تف�سريها  يتو�سع يف  تف�سريا �سيقا وال  املاليةتف�سر  اأنالن�سو�ض  فقها وق�ساء 
، واأنه ال اجتهاد مع �سراحة الن�ض ، ملا كان ذلك وكان ن�ض املادة )21( قانون 
معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني امل�سار اإليه قد 
ورد �سريحا ال غمو�ض فيه يف حتديد االلتزامات املالية التي يجب على املتجن�ض 
دفعها ل�سم مدة خدمته ال�سابقة اإىل مدة خدمته الالحقة على التجن�ض ، كما 
اأن ن�ض هذه املادة يف هذا ال�سق يعد ن�سا ماليا بح�سبانه ميثل موردا من اأموال 
�سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية ، فمن ثم فاإنه واإذ ورد هذا الن�ض خلوا 
مما يخول ال�سندوق �سالحية اال�ستعا�سة عن هذه االلتزامات باأي التزامات 
اأخرى ، فاإن قبول ال�سندوق الأي بديل مايل اآخر غري هذا االلتزام يفتقد اإىل 
ملا  ال�سالحية  ال�سندوق هذه  تخويل  امل�سرع  اأراد  لو  اأنه  اإذ   ، القانوين  ال�سند 

اأعوزه الن�ض على ذلك .

لذلك انتهى الراأي اإىل اأحقية املعرو�سة حالتها يف �سم مدة خدمتها يف الفرتة 
من 2006/1/1 م حتى 2010/3/19 م اإىل مدة خدمتها الالحقة على التجن�ض 
الراتب  من   %6 بن�سبة  املوظف  ح�سة  ب�سداد  والتزامها  العمانية،  باجلن�سية 
اخلا�سع لال�سرتاكات يف تاريخ ح�سولها على اجلن�سية العمانية عن هذه املدة 
، ورد املكافاأة التي منحت لها من املوؤ�س�سة.......... يف ...... اإىل �سندوق تقاعد 

موظفي اخلدمة املدنية، وذلك على النحو املبني باالأ�سباب .
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فتوى رقم و �س ق/م و/2012/1239/1/21 بتاريخ 2012/6/27م

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

فتاوى المادة رقم )22(

الفتوى االأولى :
تن�ض املادة )140( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

2004/120 على اأن :" تنتهي خدمة املوظف الأحد االأ�سباب االآتية:

بلوغ �سن ال�ستني.

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

وتن�ض املادة )141( على اأنه  :" يجوز مد خدمة املوظف الذي يبلغ �سن ال�ستني 
، بقرار من املجل�ض اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك بحد اأق�سى خم�ض �سنوات 
، و ي�سرتط اأن يكون املد بناًء على طلب رئي�ض الوحدة ، و يتعني اتخاذ اإجراءات 

املد قبل بلوغ ال�سن بثالثة اأ�سهر على االأقل .

ويجوز ملجل�ض الوزراء اال�ستثناء من اأحكام هذه املادة يف احلاالت التي يقدرها.

مد  فرتة  خالل  املوظف  على  والئحته  القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  وي�ستمر 
اخلدمة".

اأن قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني  كما 
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 ين�ض يف املادة )7( منه على اأنه :"تكون 
للكلمات واالألفاظ والعبارات االآتية الواردة يف مواد هذا القانون املعاين املبينة 

اأمامها ، ما مل يقت�ض ال�سياق غري ذلك:
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املوظف : ويق�سد به املوظف اأو امل�ستخدم اأو العامل الذي ي�سغل وظيفة  ) اأ ( 
دائمة باجلهاز االإداري للدولة.

............................................................................ )ب( 
مدة اخلدمة: هي املدة التي يق�سيها املوظف يف اإحدى الوظائف الدائمة  )ج ( 
نهاية  حتى  احلكومي  بالعمل  االلتحاق  منذ  للدولة  االإداري  باجلهاز 

اخلدمة.
�سن التقاعد: يعني التاريخ الذي يكمل فيه املوظف �سن ال�ستني. ) د ( 
�ساحب املعا�ض: هو الذي تقرر له معا�ض مبوجب هذا القانون." )هـ( 

كما تن�ض املادة )16( من ذات القانون على اأن :" مدة اخلدمة التي حت�سب يف 
باجلهاز  الدائمة  الوظائف  اإحدى  التي ق�سيت يف  املدة  املكافاأة هي  اأو  املعا�ض 

االإداري للدولة..."

وتن�ض املادة)22( منه على اأن :"ي�ستحق املوظف معا�ساً اإذا انتهت خدمته باأحد 
االأ�سباب وال�سروط االآتية:

بلوغ �سن التقاعد ب�سرط اأال تقل مدة اخلدمة عن ع�سر �سنوات. )اأ(: 

وتن�ض املادة )25( منه على اأن :" تتم ت�سوية املعا�ض وفقاً للقواعد التالية:
ي�سوى املعا�ض بواقع )4%( من الراتب االأ�سا�سي ال�سهري االأخري م�سروباً  )اأ( 
يف عدد �سنوات اخلدمة املح�سوبة يف املعا�ض بحد اق�سى )80%( من ذلك 

الراتب ومبا ال يقل عن ثمانني ريااًل.

وتن�ض املادة )30( منه على اأن :" املوظف الذي ال ي�ستحق عند تركه اخلدمة 
معا�ساً طبقاً لالأحكام ال�سابقة ، ي�ستحق مكافاأة نهاية خدمة ب�سرط اأال تقل مدة 
خدمته عن �سنة كاملة " وتن�ض املادة )31( منه على اأن   :" املوظف الذي متد 
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خدمته اأو يعاد اإىل اخلدمة بعد بلوغه �سن التقاعد ي�ستحق مكافاأة عند انتهاء 
املادة  " كما تن�ض  اأال تقل هذه املدة عن �سنة واحدة  الثانية، �سريطة  خدمته 
)32( منه على اأن  :" حت�سب املكافاأة املن�سو�ض عليها يف املادتني ال�سابقتني على 
اأ�سا�ض اآخر راتب تقا�ساه املوظف عند تركه اخلدمة بواقع راتب �سهر ون�سف 
عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة ال�سابقة ل�سريان هذا القانون ، وراتب �سهرين 
عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة التالية ل�سريانه ، ويعترب ك�سر ال�سهر اإذا كان 

)15( يوماً فاأكرث �سهراً كاماًل.

وحيث اإن مفاد ما تقدم من ن�سو�ض اأن امل�سرع مبوجب اأحكام قانون اخلدمة 
املدنية قد جعل االأ�سل يف انتهاء اخلدمة هو بلوغ �سن ال�ستني ، اإال اأنه وعلى 
اإذا  منه  بقرار  ال�سن  هذا  مد  املدنية  اخلدمة  ملجل�ض  اأجاز  اال�ستثناء  �سبيل  
با�ستمرار  وق�سى   ، �سنوات  خم�ض  اأق�سى  بحد  ذلك  العامة  امل�سلحة  اقت�ست 
اأن  دون   ، املد  فرتة  خالل  املوظف  على  التنفيذية  والئحته  اأحكامه  �سريان 
ي�ستطيل ذلك اإىل ال�سوؤون التقاعدية للموظف التي يحكمها قانون معا�سات 
الواجب  اإليه  امل�سار  العمانيني  احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت 
وملا  التقاعدي،  املعا�ض  اأ�سا�سه  على  يحت�سب  الذي  الراتب  االإعمال يف حتديد 
كان هذا القانون قد اأف�سح عن مناط ا�ستحقاق املعا�ض التقاعدي وهو بلوغ �سن 
التقاعد ، ونظم يف املادة )25( منه كيفية  ت�سوية املعا�ض وذلك بواقع )4%( من 
الراتب االأ�سا�سي ال�سهري االأخري من املدة املح�سوبة يف املعا�ض التقاعدي وهي 
تلك التي  تنتهي ببلوغ �سن ال�ستني ، م�سروباً يف عدد �سنوات اخلدمة املح�سوبة 
يف املعا�ض بحد اأق�سى )80%( من ذلك الراتب ومبا ال يقل عن ثمانني ريااًل ، 
ورتب على مد خدمة املوظف بعد بلوغه �سن ال�ستني ا�ستحقاقه ملكافاأة نهاية 
اخلدمة،  �سنوات  من  �سنة  كل  عن  �سهرين  راتب  بواقع  املد  فرتة  عن  خدمة 
وفقاً الآخر راتب كان يتقا�ساه املوظف عند ترك اخلدمة )اأي خالل فرتة املد 
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الالحقة على بلوغ �سن ال�ستني(.

وبناًء عليه فاإن املوظف الذي متد خدمته بعد بلوغه �سن التقاعد يتم ت�سوية 
معا�سه وفقاً للراتب االأ�سا�سي االأخري عند بلوغه �سن التقاعد ، واآية ذلك ما هو 
م�ستفاد من ن�ض املادتني )16،30( امل�سار اإليهما من اأن املوظف الذي ي�ستحق 
اأن مدة  ، ذلك  املدة  معا�ساً عن مدة خدمة معينة ال ي�ستحق مكافاأة عن ذات 
اخلدمة التي حتت�سب يف املعا�ض تغاير املدة التي حتت�سب يف املكافاأة وهو ما عرب 
املادة )16( �سالفة الذكر، ومن ثم يختلف الراتب  عنه امل�سرع بحرف )اأو( يف 
االأ�سا�سي االأخري الذي يتخذ معياراً الحت�ساب املعا�ض عن ذلك الذي يعتد به 
عند ح�ساب املكافاأة على النحو املتقدم ذكره ، اإذ ين�سب كل منهما اإىل املدة التي 

يحت�سب فيها.

امل�ستحق  املعا�ض  فاإن  املعرو�سة  احلالة  على  وبالتطبيق  تقدم  ما  على  وبناًء 
للمعرو�سة حالته اإمنا يتم ت�سويته وفقاً للراتب االأخري امل�ستحق له عند بلوغه 

�سن التقاعد. 

ق/م  �ض  )و  رقم  القانونية  ال�سوؤون  وزارة  بفتوى  يتعلق  فيما  اأما 
و/2001/1448/1/10 املوؤرخة 2001/10/30 م(  فاإن ما يجدر التنويه اإليه يف 
الأحكام  وفقاً  بها  املنوط  القانونية  ال�سوؤون  وزارة  اخت�سا�ض  باأن  ال�سدد  هذا 
الفتاوى  واإ�سدار  القانوين  الراأي  باإبداء   94/14 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم 
اللوائح  و  والقوانني  ال�سلطانية  للمرا�سيم  املعتمدة  الر�سمية  والتف�سريات 
وتوحيد  تر�سيخ  اإىل  يوؤدي  ومبا  ذلك  االأمر  تطلب  كلما  الوزارية  والقرارات 
املفاهيم القانونية وااللتزام بها وتطبيق اأحكامها ، اإمنا يقت�سر على ا�ستظهار 
اجلهاز  وحدات  على  فيها  الراأي   غم  معينة  واقعة  يف  القانون  حكم  �سحيح 
هذا  تف�سري  يف  التو�سع  الوحدات  لهذه  ميكن  فال  ثم  ومن   ، للدولة  االإداري 
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الراأي  اأو القيا�ض عليه ، اإذ تقت�سر حجية الراأي على الواقعة التي اأبدي الراأي 
ب�ساأنها ، هذا ف�ساًل على اأن الفتوى امل�سار اإليها اآنفاً كانت تتعلق مب�ساألة حمددة 
، وهي حتديد تاريخ انتهاء خدمة املوظف الذي مدت خدمته بعد بلوغه �سن 
ال�ستني ، وهو ما اأف�سحت عنه الفتوى على النحو املبني بها، دون التعر�ض من 
اأو بعيد اإىل كيفية احت�ساب معا�سه وتعيني الراتب الذي يتخذ معياراً  قريب 
الراأي  طلب  حمل  وهو   ، للموظف  امل�ستحقة  املكافاأة  اأو  املعا�ض  احت�ساب  عند 
املاثل ، وكالهما م�ساألة خمتلفة عن االأخرى على نحو ال ي�سوغ معه املحاجة 

مبا �سبق اإبدائه من راأي يف م�ساألة مغايرة. 

لذلك انتهى الراأي اإىل اأن  املعا�ض التقاعدي للفا�سل/ ........... الذي �سيحال 
االأخري  االأ�سا�سي  للراتب  وفقاً  يحت�سب  اإمنا  2011م  مايو  �سهر  يف  للتقاعد 

امل�ستحق له عند بلوغه �سن التقاعد على النحو املبني باالأ�سباب.

 )فتوى رقم : و �س ق /م و/1/26/ 866 /2011م بتاريخ 2011/5/8م(

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

الفتوى الثانية :
تق�سى الفقرة ) د ( من املادة )22( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة 
خدمته  انتهت  اإذا  معا�سا  املوظف  ي�ستحق  باأن  العمانيني  احلكومة  ملوظفي 
تقل  اأال  �سريطة  الوزير  التي يقررها  العمل  اأو ظروف  الوظيفة  اإلغاء  ب�سبب 
مدة اخلدمة الفعلية عن ع�سر �سنوات ، وت�سم خم�ض �سنوات اأخرى اإىل تلك 

املدة بحيث ال يتجاوز بها املدة املقررة لبلوغه �سن التقاعد .

وقد عرفت املادة )7( من القانون مدة اخلدمة باأنها املدة التي يق�سيها املوظف 
بالعمل  التحاقه  منذ  للدولة  االإداري  باجلهاز  الدائمة  الوظائف  اإحدى  يف 
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اأن مدة اخلدمة  اأوردت املادة )16( منه  ، بينما  احلكومي حتى نهاية اخلدمة 
اأو الوقف عن العمل بدون  التي حت�سب يف املعا�ض ال تدخل فيها مدد الغياب 
اأجر ، وبهذه املثابة فاإن تعبري مدة اخلدمة الفعلية يف تطبيق املادة ) 22/د( 

ين�سرف اإىل مدة اخلدمة التي حت�سب يف املعا�ض .

ولئن كان ن�ض الفقرة امل�سار اإليها ي�سرتط اأال تقل مدة اخلدمة الفعلية عن 
ع�سر �سنوات فهو يق�سى باأن ت�سم خم�ض �سنوات اأخرى لتلك املدة ، وملا كانت 
احلكمة من هذا ال�سم هي تعوي�ض املوظف الذى انتهت خدمته ب�سبب ال يرجع 

اإليه ، فاإن االإ�سافة تكون اإىل مدة اخلدمة الفعلية ولي�ض اإىل الع�سر �سنوات .

وترتيبا على ما تقدم فاإنه حل�ساب املدة الالزمة ال�ستحقاق املعا�ض يف احلالة 
حمل البحث ؛ ت�ساف اإىل مدة اخلدمة الفعلية - وهى كما وردت يف الر�سالة 
�ست �سنوات واأربعة اأ�سهر - املدة امل�سار اإليها يف املادة ) 22/د ( وهى خم�ض �سنوات 
اأو املدة الباقية على بلوغ املوظف �سن التقاعد ،اأيهما اأقل فاإذا بلغ املجموع ع�سر 

�سنوات يكون املوظف م�ستحقا للمعا�ض.

) فتوى رقم �س ق /ت/93/984/1/21/ في 1993/9/8 م (

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

فتاوى المادة رقم )23(

الفتوى االأولى :
اإن احلكمة التي بني عليها نظام املعا�سات ، والهدف الذى ي�سعى اإيل حتقيقه 
، يتلخ�سان فى وجوب احلفاظ على مورد ثابت للموظف الذى انتهت خدمته 
، بحيث يعترب هذا املورد حمور حياته االقت�سادية بعد اأن انقطع عنه الراتب 
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تكرمياً  املعا�سات  نظام  فى  اأن  كما   ، للوظيفة  �ساغل  وهو  يتقا�ساه  كان  الذى 
وتقديراً للموظف وما ينطوي عليه ذلك من عرفان مبا بذله من جهد وما 
اأداه من خدمات طول حياته الوظيفية االأمر الذى ال ميكن اإنكاره اأو التنكر له 

باإحالته اإىل التقاعد اأو بانتهاء خدماته .

على اأن امل�سرع حتقيقا للهدف من نظام التقاعد وتوا�ساًل ملا فيه من تقدير 
وتكرمي وتوخياً لذات احلكمة التي بني عليها ، مل يجعل املعا�ض مق�سوراً على 
لبع�ض  جعل  باأن  وفاته  بعد  ملا  املوظف  لهذا  تقديره  امتد  بل  فقط  املوظف 
درجات هوؤالء  ورتب   ، عنه  يتلقونه  فى معا�سه  يعولهم حقاً  كان  الذين  ذويه 
امل�ستحقني ون�سيب كل منهم فى املعا�ض و�سروط ا�ستحقاقه على نحو ي�سمن 

ويوؤمن لهم حياة كرمية ال تتاأثر كثريا من الناحية املادية بوفاة عائلهم .

لكل ما تقدم فر�ض القانون حماية خا�سة على معا�ض املوظف وامل�ستحقني ، 
واأ�سبغ عليه رعاية ت�سمن و�سوله اإىل م�ستحقيه ، وحتول دون االنتقا�ض منه 

، ومن �سور ذلك. 

- الن�ض على عدم جواز احلجز على املعا�ض اأو النزول عنه اإال فى حاالت خا�سة 
وبن�سبة حمددة ) مادة )6( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ( .

اإنهاء  قرار  ن�ض  اإذا  اإال  املعا�ض  من  خدمته  انتهت  من  حرمان  جواز  عدم   -
خدمته على ذلك - ) مادة 22هـ من قانون املعا�سات واملادة )73( فقرة ثانية جـ 

من قانون اخلدمة املدنية ( .

انتهاء  حالة  فى  وح�سرها  للمعا�ض  املوظف  ا�ستحقاق  عدم  حالة  حتديد   -
خدمته ب�سبب فقد اجلن�سية . ) مادة )23( من قانون املعا�سات ( .

قانون  من   )28( )مادة  املعا�ض  فى  امل�ستحقني  حق  �سقوط  حاالت  حتديد   -
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املعا�سات(.

وملا كان من امل�سلمات اأن عدم اال�ستحقاق اأو احلرمان من احلق اأو �سقوطه ال 
يكون اإال بن�ض �سريح يق�سى به ، ومن ثم فال يجوز تطبيق حاالت اأي منها 
التو�سع فى  اإذ ميتنع فى هذه احلالة   ، الن�ض  ي�سملها  اأخرى مل  على حاالت 
تف�سري هذا الن�ض اأو القيا�ض عليه ، مبا موؤداه انح�سار الن�ض عن غري ما ورد 

به من حاالت عدم ا�ستحقاق اأو احلرمان اأو ال�سقوط .

واإذ ن�ض القانون على اأن اأرملة �ساحب املعا�ض من امل�ستحقني فى معا�سه ب�سرط 
عدم زواجها ، فاإذا تزوجت �سقط حقها فى املعا�ض على اأن يعود لها احلق فيه اإذا 
طلقت اأو ترملت مرة اأخرى ، فاإنه اليجوز واالأمر كذلك حرمان هذه االأرملة 
من ن�سيبها فى املعا�ض اأو القول ب�سقوط حقها فيه اإال بزواجها ، اإذ فى هذه 

احلالة دون غريها تفقد االأرملة ن�سيبها فى املعا�ض.

وبالبناء على ما تقدم ، اإذا توفى املوظف العماين املتزوج من غري عمانية ، كان 
الأرملته ن�سيب حدده القانون فى معا�سه وال تفقد حقها فى ذلك مبقولة اأنها 
اإذ مل ين�ض القانون على عدم ا�ستحقاق االأرملة غري العمانية   ، غري عمانية 
فى املعا�ض ، وال حرمان اإال بن�ض ، واإذ اقت�سر الن�ض على �سقوط حق االأرملة 
فى املعا�ض اإذا تزوجت ، فاإنه ال يطبق هذا احلكم اإال فى هذه احلالة دون غريها 

على ما �سبق تف�سيله .

كذلك ال يجوز قيا�ض حالة االأرملة غري العمانية على احلكم الوارد فى املادة 
)23( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة التي ق�ست بعدم ا�ستحقاق 
املوظف معا�ساً اإذا كان انتهاء اخلدمة ب�سبب فقد اجلن�سية ، اإذ ال يجوز القيا�ض 
 ، ال�سقوط  اأو  احلرمان  اأو  اال�ستحقاق  عدم  ن�سو�ض  تف�سري  فى  التو�سع  اأو 
الذى  العمانى  املوظف  حالة  يتناول  اإليه  امل�سار   )23( املادة  حكم  اأن  وباعتبار 
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فقد  اجلن�سية فانتهت خدمته دون اأن ي�ستحق معا�سا ، وبالتاىل ال يطبق هذا 
الن�ض على غري تلك احلالة وهو ما ي�ستتبع ا�ستحقاق االأرملة غري العمانية 

لن�سيب زوجها الذى كان موظفاً وتوفى وهو متمتع باجلن�سية العمانية  .

 ) فتوى رقم : و �س ق / م و / 95/574/1/21م بتاريخ 1995/6/3م (

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

الفتوى الثانية :
نفيد باأن هذه الوزارة �سبق اأن اأ�سارت يف كتابها رقم و �ض ق / م و / 21 / 1 / 
574 / 95 م املوؤرخ 3 يونيه 1995 اإىل اأن القانون املذكور فر�ض حماية خا�سة 
اإىل  و�سوله  ت�سمن  رعاية  عليه  واأ�سبغ  عنه  وامل�ستحقني  املوظف  معا�ض  على 
م�ستحقيه وحتول دون االنتقا�ض منه ، وملا كان من امل�سلمات اأن عدم اال�ستحقاق 
اأو احلرمان من احلق اأو �سقوطه ال يكون اإال بن�ض �سريح يق�سى به ، ومن ثم 
فال يجوز تطبيق حاالت اأي منها على حاالت اأخرى مل ي�سملها الن�ض اإذ ميتنع 
يف هذه احلالة التو�سع يف تف�سري هذا الن�ض اأو القيا�ض عليه  مبا موؤداه انح�سار 
الن�ض عن غري ما ورد به من حاالت عدم اال�ستحقاق اأو احلرمان اأو ال�سقوط .

باإ�سدار قانون معا�سات  ال�سلطاين رقم 86/26  املر�سوم  املادة 1 من  واإذ ن�ست 
باأحكام  يعمل  اأن  على  العمانيني  احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت 
ملوظفي احلكومة  بعد اخلدمة  ما  ومكافاآت  معا�سات  �ساأن  املرافق يف  القانون 
جميع  على  اأحكامه  ت�سري  باأن  القانون  هذا  من   1 املادة  وق�ست   ، العمانيني 
املوظفني العمانيني العاملني باجلهاز االإداري للدولة وي�سغلون وظائف دائمة 
اإذا  املوظف معا�سا  ي�ستحق  باأن  املادة 22  ، كما ق�ست  للدولة  االإداري  باجلهاز 
انتهت خدمته باأحد االأ�سباب وال�سروط التي حددتها ،ثم ن�ست املادة 23 على 
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اأال ي�ستحق املوظف معا�سا اإذا كان انتهاء اخلدمة ب�سبب فقد اجلن�سية .

يكون  اأن  هي  القانون  تطبيق  يف  العربة  اأن  ال�سابقة  االأحكام  من  والوا�سح 
املوظف عمانيا واأن تنتهي خدمته وهو بهذه ال�سفة ، مبعنى اأن يكون عمانيا 
عند انتهاء اخلدمة فاإذا توفر ذلك ا�ستحق املعا�ض للموظف اأو امل�ستحقني عنه 
بالقدر ويف احلدود وبال�سروط الواردة يف القانون ، وي�سبح حق لهم وتلحقه 
اأو  به  امل�سا�ض  يجوز  فال  املعا�ض  على  القانون  اأ�سبغها  التي  احلماية  بالتايل 
احلرمان منه اأو �سقوطه اإال يف احلاالت بال�سروط املن�سو�ض عليها يف القانون.

وبالبناء على ما تقدم فاإن املوظف الذى ا�ستحق معا�سا باعتبار اأن خدمته قد 
انتهت وهو عماين اجلن�سية - مع توافر باقي ال�سروط االأخرى - فاإنه ي�ستمر 
يف �سرف هذا املعا�ض حتى لو فقد جن�سيته العمانية بعد انتهاء خدمته باعتبار 
اأن فقد اجلن�سية العمانية ال ي�سكل �سببا ن�ض عليه القانون ل�سقوط احلق يف 
املعا�ض اأو لعدم اال�ستمرار يف �سرفه بعد اأن تقرر على الوجه ال�سحيح قانونا 

عند انتهاء اخلدمة .

وترتيبا على ذلك فاإنه ال يجوز وقف �سرف املعا�ض لكل من اأ�سحاب ال�ساأن يف 
احلاالت املعرو�سة اأو حرمانه من هذا املعا�ض باإ�سقاط حقه فيه ب�سبب جتن�سه 
بجن�سية اأخرى غري اجلن�سية العمانية ، وذلك بعد اأن ثبت احلق يف هذا املعا�ض 
على نحو قانوين �سليم ، مع عدم االعتداد بطلب من تقدم منهم لوقف �سرف 
معا�سه ملا ينطوي عليه ذلك من تنازل عن املعا�ض وهو ما ال يجوز وفقا الأحكام 
املادة 6 من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة واأحكام املر�سوم ال�سلطاين 

رقم 94/115 بتحديد حاالت التنازل واحلجز على ا�ستحقاق املوظفني .

 )فتوى رقم و �س ق / م و / 21 / 1 / 1331 / 98 في 5 / 12 / 1998 م (
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---------------------

فتاوى المادة رقم )25(

الفتوى االأولى :
تن�ض املادة )140( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

2004/120 على اأن :" تنتهي خدمة املوظف الأحد االأ�سباب االآتية:

بلوغ �سن ال�ستني.

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

وتن�ض املادة )141( على اأنه  :" يجوز مد خدمة املوظف الذي يبلغ �سن ال�ستني 
، بقرار من املجل�ض اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك بحد اأق�سى خم�ض �سنوات 
، و ي�سرتط اأن يكون املد بناًء على طلب رئي�ض الوحدة ، و يتعني اتخاذ اإجراءات 

املد قبل بلوغ ال�سن بثالثة اأ�سهر على االأقل .

ويجوز ملجل�ض الوزراء اال�ستثناء من اأحكام هذه املادة يف احلاالت التي يقدرها.

مد  فرتة  خالل  املوظف  على  والئحته  القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  وي�ستمر 
اخلدمة".

اأن قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني  كما 
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 ين�ض يف املادة )7( منه على اأنه :"تكون 
للكلمات واالألفاظ والعبارات االآتية الواردة يف مواد هذا القانون املعاين املبينة 

اأمامها ، ما مل يقت�ض ال�سياق غري ذلك:
املوظف : ويق�سد به املوظف اأو امل�ستخدم اأو العامل الذي ي�سغل وظيفة  ) اأ ( 
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دائمة باجلهاز االإداري للدولة.
............................................................................ )ب( 

مدة اخلدمة: هي املدة التي يق�سيها املوظف يف اإحدى الوظائف الدائمة  )ج ( 
نهاية  حتى  احلكومي  بالعمل  االلتحاق  منذ  للدولة  االإداري  باجلهاز 

اخلدمة.
�سن التقاعد: يعني التاريخ الذي يكمل فيه املوظف �سن ال�ستني. ) د ( 
�ساحب املعا�ض: هو الذي تقرر له معا�ض مبوجب هذا القانون." )هـ( 

كما تن�ض املادة )16( من ذات القانون على اأن :" مدة اخلدمة التي حت�سب يف 
باجلهاز  الدائمة  الوظائف  اإحدى  التي ق�سيت يف  املدة  املكافاأة هي  اأو  املعا�ض 

االإداري للدولة..."

وتن�ض املادة)22( منه على اأن :"ي�ستحق املوظف معا�ساً اإذا انتهت خدمته باأحد 
االأ�سباب وال�سروط االآتية:

بلوغ �سن التقاعد ب�سرط اأال تقل مدة اخلدمة عن ع�سر �سنوات. )اأ(: 

وتن�ض املادة )25( منه على اأن :" تتم ت�سوية املعا�ض وفقاً للقواعد التالية:
ي�سوى املعا�ض بواقع )4%( من الراتب االأ�سا�سي ال�سهري االأخري م�سروباً  )اأ( 
يف عدد �سنوات اخلدمة املح�سوبة يف املعا�ض بحد اق�سى )80%( من ذلك 

الراتب ومبا ال يقل عن ثمانني ريااًل.

وتن�ض املادة )30( منه على اأن :" املوظف الذي ال ي�ستحق عند تركه اخلدمة 
معا�ساً طبقاً لالأحكام ال�سابقة ، ي�ستحق مكافاأة نهاية خدمة ب�سرط اأال تقل مدة 
خدمته عن �سنة كاملة " وتن�ض املادة )31( منه على اأن   :" املوظف الذي متد 
خدمته اأو يعاد اإىل اخلدمة بعد بلوغه �سن التقاعد ي�ستحق مكافاأة عند انتهاء 
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املادة  " كما تن�ض  اأال تقل هذه املدة عن �سنة واحدة  الثانية، �سريطة  خدمته 
)32( منه على اأن  :" حت�سب املكافاأة املن�سو�ض عليها يف املادتني ال�سابقتني على 
اأ�سا�ض اآخر راتب تقا�ساه املوظف عند تركه اخلدمة بواقع راتب �سهر ون�سف 
عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة ال�سابقة ل�سريان هذا القانون ، وراتب �سهرين 
عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة التالية ل�سريانه ، ويعترب ك�سر ال�سهر اإذا كان 

)15( يوماً فاأكرث �سهراً كاماًل.

وحيث اإن مفاد ما تقدم من ن�سو�ض اأن امل�سرع مبوجب اأحكام قانون اخلدمة 
املدنية قد جعل االأ�سل يف انتهاء اخلدمة هو بلوغ �سن ال�ستني ، اإال اأنه وعلى 
اإذا  منه  بقرار  ال�سن  هذا  مد  املدنية  اخلدمة  ملجل�ض  اأجاز  اال�ستثناء  �سبيل  
با�ستمرار  وق�سى   ، �سنوات  خم�ض  اأق�سى  بحد  ذلك  العامة  امل�سلحة  اقت�ست 
اأن  دون   ، املد  فرتة  خالل  املوظف  على  التنفيذية  والئحته  اأحكامه  �سريان 
ي�ستطيل ذلك اإىل ال�سوؤون التقاعدية للموظف التي يحكمها قانون معا�سات 
الواجب  اإليه  امل�سار  العمانيني  احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت 
، وملا  اأ�سا�سه املعا�ض التقاعدي  االإعمال يف حتديد الراتب الذي يحت�سب على 
كان هذا القانون قد اأف�سح عن مناط ا�ستحقاق املعا�ض التقاعدي وهو بلوغ �سن 
التقاعد ، ونظم يف املادة )25( منه كيفية  ت�سوية املعا�ض وذلك بواقع )4%( من 
الراتب االأ�سا�سي ال�سهري االأخري من املدة املح�سوبة يف املعا�ض التقاعدي وهي 
تلك التي  تنتهي ببلوغ �سن ال�ستني ، م�سروباً يف عدد �سنوات اخلدمة املح�سوبة 
يف املعا�ض بحد اأق�سى )80%( من ذلك الراتب ومبا ال يقل عن ثمانني ريااًل ، 
ورتب على مد خدمة املوظف بعد بلوغه �سن ال�ستني ا�ستحقاقه ملكافاأة نهاية 
اخلدمة،  �سنوات  من  �سنة  كل  عن  �سهرين  راتب  بواقع  املد  فرتة  عن  خدمة 
وفقاً الآخر راتب كان يتقا�ساه املوظف عند ترك اخلدمة )اأي خالل فرتة املد 

الالحقة على بلوغ �سن ال�ستني(.
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وبناًء عليه فاإن املوظف الذي متد خدمته بعد بلوغه �سن التقاعد يتم ت�سوية 
معا�سه وفقاً للراتب االأ�سا�سي االأخري عند بلوغه �سن التقاعد ، واآية ذلك ما هو 
م�ستفاد من ن�ض املادتني )16،30( امل�سار اإليهما من اأن املوظف الذي ي�ستحق 
اأن مدة  ، ذلك  املدة  معا�ساً عن مدة خدمة معينة ال ي�ستحق مكافاأة عن ذات 
اخلدمة التي حتت�سب يف املعا�ض تغاير املدة التي حتت�سب يف املكافاأة وهو ما عرب 
املادة )16( �سالفة الذكر، ومن ثم يختلف الراتب  عنه امل�سرع بحرف )اأو( يف 
االأ�سا�سي االأخري الذي يتخذ معياراً الحت�ساب املعا�ض عن ذلك الذي يعتد به 
عند ح�ساب املكافاأة على النحو املتقدم ذكره ، اإذ ين�سب كل منهما اإىل املدة التي 

يحت�سب فيها.

امل�ستحق  املعا�ض  فاإن  املعرو�سة  احلالة  على  وبالتطبيق  تقدم  ما  على  وبناًء 
للمعرو�سة حالته اإمنا يتم ت�سويته وفقاً للراتب االأخري امل�ستحق له عند بلوغه 

�سن التقاعد. 

ق/م  �ض  )و  رقم  القانونية  ال�سوؤون  وزارة  بفتوى  يتعلق  فيما  اأما 
و/2001/1448/1/10 املوؤرخة 2001/10/30 م(  فاإن ما يجدر التنويه اإليه يف 
الأحكام  وفقاً  بها  املنوط  القانونية  ال�سوؤون  وزارة  اخت�سا�ض  باأن  ال�سدد  هذا 
الفتاوى  واإ�سدار  القانوين  الراأي  باإبداء   94/14 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم 
اللوائح  والقوانينو  ال�سلطانية  للمرا�سيم  املعتمدة  الر�سمية  والتف�سريات 
وتوحيد  تر�سيخ  اإىل  يوؤدي  ومبا  ذلك  االأمر  تطلب  كلما  الوزارية  والقرارات 
املفاهيم القانونية وااللتزام بها وتطبيق اأحكامها ، اإمنا يقت�سر على ا�ستظهار 
اجلهاز  وحدات  على  فيها  الراأي   غم  معينة  واقعة  يف  القانون  حكم  �سحيح 
هذا  تف�سري  يف  التو�سع  الوحدات  لهذه  ميكن  فال  ثم  ومن   ، للدولة  االإداري 
الراأي  اأو القيا�ض عليه ، اإذ تقت�سر حجية الراأي على الواقعة التي اأبدي الراأي 
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ب�ساأنها ، هذا ف�ساًل على اأن الفتوى امل�سار اإليها اآنفاً كانت تتعلق مب�ساألة حمددة 
، وهي حتديد تاريخ انتهاء خدمة املوظف الذي مدت خدمته بعد بلوغه �سن 
ال�ستني ، وهو ما اأف�سحت عنه الفتوى على النحو املبني بها، دون التعر�ض من 
اأو بعيد اإىل كيفية احت�ساب معا�سه وتعيني الراتب الذي يتخذ معياراً  قريب 
الراأي  طلب  حمل  وهو   ، للموظف  امل�ستحقة  املكافاأة  اأو  املعا�ض  احت�ساب  عند 
املاثل ، وكالهما م�ساألة خمتلفة عن االأخرى على نحو ال ي�سوغ معه املحاجة 

مبا �سبق اإبدائه من راأي يف م�ساألة مغايرة. 

لذلك انتهى الراأي اإىل اأن  املعا�ض التقاعدي للفا�سل/ ........... الذي �سيحال 
االأخري  االأ�سا�سي  للراتب  وفقاً  يحت�سب  اإمنا  2011م  مايو  �سهر  يف  للتقاعد 

امل�ستحق له عند بلوغه �سن التقاعد على النحو املبني باالأ�سباب.

 )فتوى رقم : و �س ق /م و/1/26/ 866 /2011م بتاريخ 2011/5/8م(

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

الفتوى الثانية :
باالإ�سارة اإىل الكتاب رقم ........ بتاريخ ... املوافق ........ ب�ساأن طلب االإفادة 
 2004/120 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  قانون  بالراأي 
ين�ض يف املادة )140( منه على اأن " تنتهي خدمة املوظف الأحد االأ�سباب االآتية:

بلوغ �سن ال�ستني. اأ   - 

"......

وتن�ض املادة )141( على اأنه" يجوز مد خدمة املوظف الذي يبلغ �سن ال�ستني، 
بقرار من املجل�ض اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك بحد اأق�سى خم�ض �سنوات، 
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و ي�سرتط اأن يكون املد بناًء على طلب رئي�ض الوحدة، و يتعني اتخاذ اإجراءات 
املد قبل بلوغ ال�سن بثالثة اأ�سهر على االأقل.

ويجوز ملجل�ض الوزراء اال�ستثناء من اأحكام هذه املادة يف احلاالت التي يقدرها.

مد  فرتة  خالل  املوظف  على  والئحته  القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  وي�ستمر 
اخلدمة".

اأن قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني  كما 
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 ين�ض يف املادة )7( منه على اأنه "تكون 
للكلمات واالألفاظ والعبارات االآتية الواردة يف مواد هذا القانون املعاين املبينة 

اأمامها، ما مل يقت�ض ال�سياق غري ذلك:
اأو العامل الذي ي�سغل وظيفة  اأو امل�ستخدم  املوظف: ويق�سد به املوظف  ) اأ ( 

دائمة باجلهاز االإداري للدولة.
...................... )ب( 

مدة اخلدمة: هي املدة التي يق�سيها املوظف يف اإحدى الوظائف الدائمة  )ج ( 
نهاية  حتى  احلكومي  بالعمل  االلتحاق  منذ  للدولة  االإداري  باجلهاز 

اخلدمة.
�سن التقاعد: يعني التاريخ الذي يكمل فيه املوظف �سن ال�ستني. ) د ( 
�ساحب املعا�ض: هو الذي تقرر له معا�ض مبوجب هذا القانون." )هـ( 

كما تن�ض املادة )16( من ذات القانون على اأن " مدة اخلدمة التي حت�سب يف 
باجلهاز  الدائمة  الوظائف  اإحدى  التي ق�سيت يف  املدة  املكافاأة هي  اأو  املعا�ض 

االإداري للدولة..."

وتن�ض املادة)22( منه على اأن "ي�ستحق املوظف معا�ساً اإذا انتهت خدمته باأحد 



- 345 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

االأ�سباب وال�سروط االآتية:

)اأ(: بلوغ �سن التقاعد ب�سرط اأال تقل مدة اخلدمة عن ع�سر �سنوات.

وتن�ض املادة )25( منه على اأن " تتم ت�سوية املعا�ض وفقاً للقواعد التالية:

)اأ(: ي�سوى املعا�ض بواقع )4%( من الراتب االأ�سا�سي ال�سهري االأخري م�سروباً 
يف عدد �سنوات اخلدمة املح�سوبة يف املعا�ض بحد اق�سى )80%( من ذلك الراتب 

ومبا ال يقل عن ثمانني ريااًل.

وتن�ض املادة )30( منه على اأن " املوظف الذي ال ي�ستحق عند تركه اخلدمة 
تقل  اأال  ب�سرط  خدمة  نهاية  مكافاأة  ي�ستحق  ال�سابقة،  لالأحكام  طبقاً  معا�ساً 

مدة خدمته عن �سنة كاملة."

وتن�ض املادة )31( منه على اأن" املوظف الذي متد خدمته اأو يعاد اإىل اخلدمة 
بعد بلوغه �سن التقاعد ي�ستحق مكافاأة عند انتهاء خدمته الثانية، �سريطة اأال 

تقل هذه املدة عن �سنة واحدة."

كما تن�ض املادة )32( منه على اأن " حت�سب املكافاأة املن�سو�ض عليها يف املادتني 
ال�سابقتني على اأ�سا�ض اآخر راتب تقا�ساه املوظف عند تركه اخلدمة بواقع راتب 
�سهر ون�سف عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة ال�سابقة ل�سريان هذا القانون، 
وراتب �سهرين عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة التالية ل�سريانه، ويعترب ك�سر 

ال�سهر اإذا كان )15( يوماً فاأكرث �سهراً كاماًل.

وحيث اأن مفاد ما تقدم من ن�سو�ض  اأن امل�سرع مبوجب اأحكام قانون اخلدمة 
اأنه وعلى  اإال  املدنية قد جعل االأ�سل يف انتهاء اخلدمة هو بلوغ �سن ال�ستني، 
اإذا  منه  بقرار  ال�سن  هذا  مد  املدنية  اخلدمة  ملجل�ض  اأجاز  اال�ستثناء  �سبيل  
با�ستمرار  وق�سى  �سنوات،  خم�ض  اأق�سى  بحد  ذلك  العامة  امل�سلحة  اقت�ست 
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اأن  دون  املد،  فرتة  خالل  املوظف  على  التنفيذية  والئحته  اأحكامه  �سريان 
ي�ستطيل ذلك اإىل ال�سوؤون التقاعدية للموظف التي يحكمها قانون معا�سات 
الواجب  اإليه  امل�سار  العمانيني  احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت 
وملا  التقاعدي،  املعا�ض  اأ�سا�سه  على  يحت�سب  الذي  الراتب  االإعمال يف حتديد 
كان هذا القانون قد اأف�سح عن مناط ا�ستحقاق املعا�ض التقاعدي وهو بلوغ �سن 
التقاعد، ونظم يف املادة )25( منه كيفية  ت�سوية املعا�ض وذلك بواقع )4%( من 
الراتب االأ�سا�سي ال�سهري االأخري من املدة املح�سوبة يف املعا�ض التقاعدي وهي 
تلك التي  تنتهي ببلوغ �سن ال�ستني، م�سروباً يف عدد �سنوات اخلدمة املح�سوبة 
يف املعا�ض بحد اأق�سى )80%( من ذلك الراتب ومبا ال يقل عن ثمانني ريااًل، 
ورتب على مد خدمة املوظف بعد بلوغه �سن ال�ستني ا�ستحقاقه ملكافاأة نهاية 
اخلدمة،  �سنوات  من  �سنة  كل  عن  �سهرين  راتب  بواقع  املد  فرتة  عن  خدمة 
وفقاً الآخر راتب كان يتقا�ساه املوظف عند ترك اخلدمة )اأي خالل فرتة املد 

الالحقة على بلوغ �سن ال�ستني(.

وبناًء عليه فاإن املوظف الذي متد خدمته بعد بلوغه �سن التقاعد يتم ت�سوية 
معا�سه وفقاً للراتب االأ�سا�سي االأخري عند بلوغه �سن التقاعد، واآية ذلك ما هو 
م�ستفاد من ن�ض املادتني )16،30( امل�سار اإليهما من اأن املوظف الذي ي�ستحق 
مدة  اأن  ذلك  املدة،  ذات  عن  مكافاأة  ي�ستحق  ال  معينة  خدمة  مدة  عن  معا�ساً 
اخلدمة التي حتت�سب يف املعا�ض تغاير املدة التي حتت�سب يف املكافاأة وهو ما عرب 
املادة )16( �سالفة الذكر، ومن ثم يختلف الراتب  عنه امل�سرع بحرف )اأو( يف 
االأ�سا�سي االأخري الذي يتخذ معياراً الحت�ساب املعا�ض عن ذلك الذي يعتد به 
عند ح�ساب املكافاأة على النحو املتقدم ذكره، اإذ ين�سب كل منهما اإىل املدة التي 

يحت�سب فيها.
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امل�ستحق  املعا�ض  فاإن  املعرو�سة  احلالة  على  وبالتطبيق  تقدم  ما  على  وبناًء 
للمعرو�سة حالته اإمنا يتم ت�سويته وفقاً للراتب االأخري امل�ستحق له عند بلوغه 

�سن التقاعد. 

ق/م  �ض  )و  رقم  القانونية  ال�سوؤون  وزارة  بفتوى  يتعلق  فيما  اأما 
و/2001/1448/1/10 املوؤرخة 2001/10/30 م(  فاإن ما يجدر التنويه اإليه يف 
الأحكام  وفقاً  بها  املنوط  القانونية  ال�سوؤون  وزارة  اخت�سا�ض  باأن  ال�سدد  هذا 
الفتاوى  واإ�سدار  القانوين  الراأي  اإبداء   94/14 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم 
اللوائح  والقوانينو  ال�سلطانية  للمرا�سيم  املعتمدة  الر�سمية  والتف�سريات 
وتوحيد  تر�سيخ  اإىل  يوؤدي  ومبا  ذلك  االأمر  تطلب  كلما  الوزارية  والقرارات 
املفاهيم القانونية وااللتزام بها وتطبيق اأحكامها، اإمنا يقت�سر على ا�ستظهار 
اجلهاز  وحدات  على  فيها  الراأي   غم  معينة  واقعة  يف  القانون  حكم  �سحيح 
االإداري للدولة، ومن ثم فال ميكن لهذه الوحدات التو�سع يف تف�سري هذا الراأي  
اأو القيا�ض عليه،اإذ تقت�سر حجية الراأي على الواقعة التي اأبدي الراأي ب�ساأنها. 
، هذا ف�ساًل على اأن الفتوى امل�سار اإليها اآنفاً كانت تتعلق مب�ساألة حمددة، وهي 
حتديد تاريخ انتهاء خدمة املوظف الذي مدت خدمته بعد بلوغه �سن ال�ستني، 
وهو ما اأف�سحت عنه الفتوى على النحو املبني بها، دون التعر�ض من قريب 
عند  معياراً  يتخذ  الذي  الراتب  وتعيني  معا�سه  احت�ساب  كيفية  اإىل  بعيد  اأو 
املاثل،  الراأي  طلب  حمل  للموظف،وهو  امل�ستحقة  املكافاأة  اأو  املعا�ض  احت�ساب 
وكالهما م�ساألة خمتلفة عن االأخرى على نحوال ي�سوغ معه املحاجة مبا �سبق 

اإبدائه من راأي يف م�ساألة مغايرة. 

لذلك انتهى الراأي اإىل اأن  املعا�ض التقاعدي للفا�سل/ ........... الذي �سيحال 
االأخري  االأ�سا�سي  للراتب  وفقاً  يحت�سب  اإمنا  2011م  مايو  �سهر  يف  للتقاعد 
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امل�ستحق له عند بلوغه �سن التقاعد على النحو املبني باالأ�سباب.

 )فتوى رقم : و �س ق /م و/1/26/ 866 /2011م بتاريخ 2011/5/8م(

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

فتاوى المادة رقم )27(

الفتوى االأولى :
اأي  اعتماد  كان  اإذا  فيما  بالراأي  االإفادة  ب�ساأن طلب  رقم  الكتاب  اإىل  باالإ�سارة 
من االأبوين واالأخوة واالأخوات على �ساحب املعا�ض يجب اأن يكون كامال حتى 

ي�ستحق ن�سيبا يف هذا املعا�ض ، اأم يكفي يف ذلك اأن يكون االعتماد جزئيا .

قانون  اأن  اإىل  اأ�سارت   ، القانونية  ال�سوؤون  املو�سوع على  بعر�ض هذا  اأنه  نفيد 
 86/26 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات 
والتى تطبق اأحكامه على موظفي ديوان البالط ال�سلطاين مبقت�سى القرار 
عن  بامل�ستحقني  بيانا  منه   28  ،27 املادتني  يف  اأورد   -  86/44 رقم  الديواين 
، ومن بني  املتويف ون�سيب كل منهم يف معا�سه و�سروط ذلك  املعا�ض  �ساحب 
اأن يكون كل  واأخواته  واأخوته  املعا�ض  واأم �ساحب  بالن�سبة الأب  ال�سروط  هذه 
عاما  ال�سرط  هذا  جاء  واإذ   ، املعا�ض  �ساحب  على  معي�سته  يف  معتمدا  منهم 
ومطلقا دون بيان لدرجة هذا االعتماد ون�سبته ، فاإنه ال يجوز واالأمر كذلك 
اأيا  اأن  ، مبا موؤداه  واإطالقه  باأى قيد يحد من عموميته  ال�سرط  تقييد هذا 
من هوؤالء ي�ستحق ن�سيبه يف املعا�ض �سواء كان اعتماده يف معي�سته على �ساحب 
املعا�ض كليا اأو جزئيا ، والقول بغري ذلك ينطوي على �سرط مل يرد يف القانون 
اأو  تخفي�سه  اأو  املعا�ض  من  احلرمان  اإىل  القانون  يتجه  عندما  اأنه  باعتبار   ،
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اتبعه  فيما  ال�ساأن  هو  كما   ، �سراحة  ذلك  على  ين�ض  فاإنه  فيه  احلق  اإ�سقاط 
قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ذاته عند الن�ض على حاالت عدم جواز 
اجلمع بني الراتب واملعا�ض ، اأو �سرف اأكرث من معا�ض ، وحاالت �سقوط حق 
االأرملة والبنت واالأب واالأم واالأخت يف معا�ض �ساحب املعا�ض املتويف ، وكذلك 
ال�ساأن يف حاالت تخفي�ض معا�ض ال�سمان االجتماعي املن�سو�ض عليها يف املادة 

5 من قانون ال�سمان االجتماعي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/87 .

وبالبناء على ما تقدم فاإن اأيا من والدى واإخوة واأخوات �ساحب املعا�ض املتويف 
معتمدا  منهم  كل  كان  طاملا  املذكور  معا�ض  يف  قانونا  املقرر  ن�سيبه  ي�ستحق 
على �ساحب املعا�ض مهما كانت درجة هذا االعتماد ون�سبته اأي �سواء كان هذا 

االعتماد كليا اأو جزئيا. 

)فتوى رقم �س ق /ت/93/95/1/22 في 1993/1/18 م (

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

الفتوى الثانية :
ال�سادر  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  من   )27( املادة  باأن  ونفيد 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 تن�ض على " اأنه اإذا تويف �ساحب املعا�ض يكون 

للم�ستحقني املبينني اأدناه احلق يف اأن�سبة من ذلك املعا�ض وفقا ملا يلي :

اأوال :املجموعة )اأ( وت�سمل االأبناء والبنات :

اأكرث  اإذا كانوا  امل�ستحق ويق�سم بينهم بالت�ساوي  املعا�ض  يكون ن�سيبهم ن�سف 
من واحد

ثانياً : املجموعة ) ب ( وت�سمل االأرملة اأو االأرامل ) اأو الزوج اإذا كان �ساحب 
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املعا�ض اأنثي ( : 

اإذا كن اأكرث  يكون ن�سيبه ربع املعا�ض امل�ستحق ويق�سم بني االأرامل بالت�ساوي 
من واحدة .

ثالثا : املجموعة ) ج ( وت�سمل االأب واالأم واالأخوة واالأخوات :

يكون ن�سيبهم ربع املعا�ض امل�ستحق ويق�سم بينهم بالت�ساوي اإذا كانوا اأكرث من 
واحد.

املادة  يف  للمبينني  املعا�ض  ال�ستحقاق  ي�سرتط  القانون  اأن  تقدم  مما  يبني  و   
ال�سابقة ما يلي : 

لها  يعود  ثم  تزوجت  اإذا  املعا�ض  وي�سقط حقها يف  الزواج  : عدم  االأرملة  ) اأ ( 
احلق فيه اإذا طلقت اأو ترملت مرة اأخرى 

االبن : اأال يكون قد جتاوز �سن الثانية والع�سرين ، وي�ستثنى من ذلك :  )ب( 
1 -  من يثبت عجزه عن الك�سب بالتقرير من ال�سلطة الطيبة املخت�سة 
ال�سلطة الطبية  اإذا قررت  اإال  التحقيق من ذلك كل �سنتني  ويكون 
عدم احتمال �سفائه ففي هذه احلالة ال ي�سرتط التحقيق وي�ستمر 

ا�ستحقاق املعا�ض .
التعليم  مرحلة  تتجاوز  ال  التي  التعليم  مراحل  اإحدى  يف  الطالب   -2

اجلامعي وب�سرط اأال يتجاوز �سنه ال�ساد�سة والع�سرين .
ثم  تزوجت  اإذا  املعا�ض  وي�سقط حقها يف  تكون غري متزوجة  اأن   : البنت  )ج( 

يعود لها احلق فيه اإذا طلقت اأو ترملت .
االأب واالأم : اأن يكون اعتمادهما يف معي�ستهما على �ساحب املعا�ض مبوجب  )د( 
يف  حقها  وي�سقط  والعمل  االجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  من  بذلك  �سهادة 
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املعا�ض اإذا زال هذا ال�سبب .
�سهادة  مبوجب  املعا�ض  �ساحب  على  معي�سته  يف  معتمد  يكون  اأن  االأخ:  )هـ( 
ال�سوؤون االجتماعية والعمل وب�سرط عدم جتاوزه �سن  بذلك من وزارة 

الثانية والع�سرين وي�ستثنى من ذلك:
املخت�سة  الطبية  ال�سلطة  الك�سب بتقرير من  من يثبت عجزه عن   -  1
الطبية  ال�سلطة  قررت  اإذا  اإال  �سنتني  كل  ذلك  من  التحقق  ويكون 
عدم احتمال �سفائه ففي هذه احلالة ال ي�سرتط التحقيق وي�ستمر 

ا�ستحقاق املعا�ض .
التعليم  تتجاوز مرحلة  ال  التي  التعليم  اإحدى مراحل  يف  الطالب   -  2

اجلامعي وب�سرط اأال يتجاوز �سنة ال�ساد�سة والع�سرين . 
االأخت : اأن تكون غري متزوجة وتعتمد يف معي�ستها على �ساحب املعا�ض  )و( 
وي�سقط  والعمل  االجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  من  بذلك  �سهادة  مبوجب 
حقها يف املعا�ض اإذا تزوجت ويعود لها احلق يف املعا�ض اإذا طلقت اأو ترملت .
اأو الك�سب بتقرير  الزوج : اأن يكون الزوج م�سابا بعجز منعه عن العمل  )ز( 
من ال�سلطة الطبية املخت�سة ويكون التحقيق من ذلك كل �سنتني اإال اإذا 
قررت ال�سلطة الطبية عدم احتمال �سفائه ففي هذه احلالة ال ي�سرتط 

التحقيق وي�ستمر ا�ستحقاق املعا�ض .

اإذا مل توجد جمموعه  اأنه  اإليه على  كما تن�ض املادة )29( من القانون امل�سار 
م�ستحقة للمعا�ض اأو اأحد اأفرادها طبقا للمادة ) 27 ( اأو �سقط حق اأيهم فيه 

طبقا للمادة )28( يكون توزيع املعا�ض اأو بع�سه وفقا ملا يلي :  
اأفراد  اإىل  يوؤول  بالكامل  وجودها  عدم  حالة  يف  جمموعة  اأي  ن�سيب  ) اأ( 

املجموعتني االأخريني ويق�سم بينهم بالت�ساوي .
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ذات  اأفراد  باقي  اإىل  يوؤول  الواحدة  املجموعة  اأفراد  من  فرد  اأي  ن�سيب  )ب( 
املجموعة ويق�سم بينهم بالت�ساوي اإذا تعددوا .

يف حالة وجود جمموعة واحدة م�ستحقة طبقا حلكم املادتني ) 27 ، 28 (  )ج( 
يوؤول املعا�ض كامال اإىل هذه املجموعة ويق�سم بني اأفرادها بالت�ساوي اإذا 

تعددوا .
يوؤول املعا�ض اإىل ال�سندوق يف حالة عدم وجود من ي�ستحق املعا�ض طبقا  )د( 

لن�ض املادتني )27( ، ) 29 ( من هذا القانون .

على  مق�سورا  املعا�ض  يجعل  مل  امل�سرع  اأن  املتقدمة  الن�سو�ض  من  ويبني   
يعولهم  كان  الذين  ذويه  لبع�ض  بل جعل  انتهت خدمته فقط  الذى  املوظف 
ي�سمن  اأن  وهى  ارتاآها  وذلك حلكمة  وفاته  بعد  عنه  يتلقونه  معا�سه  حقا يف 
ويوؤمن لهم حياة كرمية ال تتاأثر كثريا من الناحية املادية بوفاة عائلهم ، ورتب 
امل�سرع درجات هوؤالء امل�ستحقني كما حدد ن�سيب كل منهم يف املعا�ض و�سروط 
ا�ستحقاقه  وكيفية اإعادة توزيع االأن�سبة يف حالة عدم وجود بع�ض امل�ستحقني 
، كما بني امل�سرع احلكم الواجب االتباع يف حالة وفاة �ساحب املعا�ض دون وجود 
هذه  يف  املعا�ض  يوؤول  اأن  اإليها  امل�سار  )29/د(  املادة  يف  فق�سي  عنه  م�ستحقني 
اأن  ي�ساأ  امل�سرع مل  اأن  اإال  املدنية  تقاعد موظفي اخلدمة  اإىل �سندوق  احلالة 
يجعل هذه االأيلولة ب�سفة نهائية حيث اأقر لبع�ض امل�ستحقني باحلق يف اإعادة 
يف  وذلك  ا�ستحقاقه  �سروط  �ساأنهم  يف  توافرت  اإذا  اأخرى  مرة  املعا�ض  �سرف 
اأحوال ا�ستثنائية تقت�سر ب�سريح عبارات ن�ض املادة ) 28 ( الفقرات ) اأ ، ب ، جـ 
( �سالفة الذكر على اأرملة �ساحب املعا�ض وابنته واأخته دون �سواهم اإذ يعود لكل 

منهن احلق يف املعا�ض اإذا طلقت اأو ترملت .

وملا كان ذلك وكان الثابت من الوقائع اأن والد املواطن / ........ كان يتقا�سى 



- 353 -

قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات

من �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية معا�سا تقاعديا مقداره 80 ريااًل 
اإىل ال�سندوق  اآل معا�سه  اإىل رحمة اهلل بتاريخ 1993/3/20 وقد  عندما تويف 
لعدم وجود م�ستحق لهذا املعا�ض حيث مل يرتك من الورثة �سوى ولده املذكور 
والذي كان يعمل يف التاريخ امل�سار اإليه مدر�سا للقراآن الكرمي بوزارة االأوقاف 
اأن  اأن تنتهي خدمته بها لبلوغه �سن التقاعد يف حني  وال�سوؤون الدينية قبل 
اإعادة �سرف املعا�ض الذى يوؤول اإىل ال�سندوق يقت�سر وفقا ملا تقدم  احلق يف 
بيانه على اأرملة �ساحب املعا�ض وابنه متى ثبت عجزه عن الك�سب بتقرير من 

ال�سلطة الطبية املخت�سة .

لذلك انتهى الراأى اإىل عدم اأحقية املواطن / ....... يف �سرف معا�ض والدة .

) فتوى رقم و �س ق / م و / 21 / 1 / 456 / 99 في 13 / 4 / 1999 م (

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

فتاوى المادة رقم )28(

اإن احلكمة التي بني عليها نظام املعا�سات ، والهدف الذى ي�سعى اإيل حتقيقه 
، يتلخ�سان فى وجوب احلفاظ على مورد ثابت للموظف الذى انتهت خدمته 
، بحيث يعترب هذا املورد حمور حياته االقت�سادية بعد اأن انقطع عنه الراتب 
تكرمياً  املعا�سات  نظام  فى  اأن  كما   ، للوظيفة  �ساغل  وهو  يتقا�ساه  كان  الذى 
وتقديراً للموظف وما ينطوي عليه ذلك من عرفان مبا بذله من جهد وما 
اأداه من خدمات طول حياته الوظيفية االأمر الذى ال ميكن اإنكاره اأو التنكر له 

باإحالته اإىل التقاعد اأو بانتهاء خدماته .

على اأن امل�سرع حتقيقا للهدف من نظام التقاعد وتوا�ساًل ملا فيه من تقدير 
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وتكرمي وتوخياً لذات احلكمة التي بني عليها ، مل يجعل املعا�ض مق�سوراً على 
لبع�ض  جعل  باأن  وفاته  بعد  ملا  املوظف  لهذا  تقديره  امتد  بل  فقط  املوظف 
درجات هوؤالء  ورتب   ، عنه  يتلقونه  فى معا�سه  يعولهم حقاً  كان  الذين  ذويه 
امل�ستحقني ون�سيب كل منهم فى املعا�ض و�سروط ا�ستحقاقه على نحو ي�سمن 

ويوؤمن لهم حياة كرمية ال تتاأثر كثريا من الناحية املادية بوفاة عائلهم .

لكل ما تقدم فر�ض القانون حماية خا�سة على معا�ض املوظف وامل�ستحقني ، 
واأ�سبغ عليه رعاية ت�سمن و�سوله اإىل م�ستحقيه ، وحتول دون االنتقا�ض منه 

، ومن �سور ذلك. 
الن�ض على عدم جواز احلجز على املعا�ض اأو النزول عنه اإال فى حاالت خا�سة   -
وبن�سبة حمددة ) مادة )6( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ( .

اإنهاء  قرار  ن�ض  اإذا  اإال  املعا�ض  من  خدمته  انتهت  من  حرمان  جواز  عدم   -
خدمته على ذلك - ) مادة 22هـ من قانون املعا�سات واملادة )73( فقرة ثانية 

جـ من قانون اخلدمة املدنية ( .
انتهاء  حالة  فى  وح�سرها  للمعا�ض  املوظف  ا�ستحقاق  عدم  حالة  حتديد   -

خدمته ب�سبب فقد اجلن�سية . ) مادة )23( من قانون املعا�سات ( .
قانون  من   )28( )مادة  املعا�ض  فى  امل�ستحقني  حق  �سقوط  حاالت  حتديد   -

املعا�سات(.

وملا كان من امل�سلمات اأن عدم اال�ستحقاق اأو احلرمان من احلق اأو �سقوطه ال 
يكون اإال بن�ض �سريح يق�سى به ، ومن ثم فال يجوز تطبيق حاالت اأي منها 
التو�سع فى  اإذ ميتنع فى هذه احلالة   ، الن�ض  ي�سملها  اأخرى مل  على حاالت 
تف�سري هذا الن�ض اأو القيا�ض عليه ، مبا موؤداه انح�سار الن�ض عن غري ما ورد 

به من حاالت عدم ا�ستحقاق اأو احلرمان اأو ال�سقوط .
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واإذ ن�ض القانون على اأن اأرملة �ساحب املعا�ض من امل�ستحقني فى معا�سه ب�سرط 
عدم زواجها ، فاإذا تزوجت �سقط حقها فى املعا�ض على اأن يعود لها احلق فيه اإذا 
طلقت اأو ترملت مرة اأخرى ، فاإنه اليجوز واالأمر كذلك حرمان هذه االأرملة 
من ن�سيبها فى املعا�ض اأو القول ب�سقوط حقها فيه اإال بزواجها ، اإذ فى هذه 

احلالة دون غريها تفقد االأرملة ن�سيبها فى املعا�ض.

وبالبناء على ما تقدم ، اإذا توفى املوظف العماين املتزوج من غري عمانية ، كان 
الأرملته ن�سيب حدده القانون فى معا�سه وال تفقد حقها فى ذلك مبقولة اأنها 
اإذ مل ين�ض القانون على عدم ا�ستحقاق االأرملة غري العمانية   ، غري عمانية 
فى املعا�ض ، وال حرمان اإال بن�ض ، واإذ اقت�سر الن�ض على �سقوط حق االأرملة 
فى املعا�ض اإذا تزوجت ، فاإنه ال يطبق هذا احلكم اإال فى هذه احلالة دون غريها 

على ما �سبق تف�سيله .

كذلك ال يجوز قيا�ض حالة االأرملة غري العمانية على احلكم الوارد فى املادة 
)23( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة التي ق�ست بعدم ا�ستحقاق 
املوظف معا�ساً اإذا كان انتهاء اخلدمة ب�سبب فقد اجلن�سية ، اإذ ال يجوز القيا�ض 
 ، ال�سقوط  اأو  احلرمان  اأو  اال�ستحقاق  عدم  ن�سو�ض  تف�سري  فى  التو�سع  اأو 
الذى  العمانى  املوظف  حالة  يتناول  اإليه  امل�سار   )23( املادة  حكم  اأن  وباعتبار 
فقد  اجلن�سية فانتهت خدمته دون اأن ي�ستحق معا�سا ، وبالتاىل ال يطبق هذا 
الن�ض على غري تلك احلالة وهو ما ي�ستتبع ا�ستحقاق االأرملة غري العمانية 

لن�سيب زوجها الذى كان موظفاً وتوفى وهو متمتع باجلن�سية العمانية  .

 ) فتوى رقم : و �س ق / م و / 95/574/1/21م بتاريخ 1995/6/3م (

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



- 356 -

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

فتاوى المادة رقم )30(

القانون  اإىل  اأ�سيفت  التي   )1( مكررا   30 املادة  كانت  ....................وملا 
املايل باملر�سوم امل�سار اإليه تق�سى باأنه فيما عدا احلاالت املن�سو�ض عليها فى 
اأي قانون اآخر ، تتقادم احلقوق املالية لالأفراد وال�سركات واملوؤ�س�سات اخلا�سة 
�سنوات  بانق�ساء خم�ض  العامة  والهيئات  للدولة  االإداري  قبل وحدات اجلهاز 
الدين  فيه  ي�سبح  الذي  الوقت  من  اإال  التقادم  �سريان  يبداأ  وال   ، ميالدية 

م�ستحق االأداء.

ومفاد ذلك اأن التقادم ال يبداأ �سريانه اإال من الوقت املحدد الذي ي�سبح فيه 
الدين م�ستحق االأداء ، ويكون الدين كذلك اإذا كان ثابتا ومعني املقدار وحل 
م�ستحق  غري  الدين  يكون  العنا�سر  هذه  تتكامل  مل  فاإذا   ، به   الوفاء  ميعاد 
االأداء وبالتاىل ال ي�سري ب�ساأنه التقادم املن�سو�ض عليه فى املادة 30 مكررا )1( 

امل�سار اإليها .

اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  من   30 املادة  وكانت  ذلك  كان  فاإذا 
ملوظفي احلكومة العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 تن�ض على 
نهاية  ي�ستحق مكافاأة  ي�ستحق عند تركه اخلدمة معا�سا  الذى ال  املوظف  اأن 
اأن  املادة 32 على  اأال تقل مده خدمته عن �سنة كاملة وتن�ض  اخلدمة ب�سرط 
حت�سب تلك املكافاأة على اأ�سا�ض اآخر راتب تقا�ساه املوظف عند تركه اخلدمة 
بواقع راتب �سهر ون�سف عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة ال�سابقة ل�سريان هذا 

القانون وراتب �سهرين عن كل �سنة من ال�سنوات التالية ل�سريانه .

نهاية  م�ستحقات  ت�سوية  عند   - معاليكم  بكتاب  جاء  كما   - العمل  جري  واإذ 
خدمته  انتهت  الذي  املوظف  بها  يعمل  كان  التي  اجلهة  تقوم  اأن  اخلدمة 
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امللف  اإنهاء خدمته مرفقا به  باإخطار وزارة اخلدمة املدنية ب�سورة من قرار 
ال�سخ�سي ومناذج طلب احلقوق وتتوىل هذه الوزارة بعد ذلك ح�ساب مكافاأة 
املالية  اإىل وزارة  اإليها واإر�سال ن�سخة منها  امل�سار  النماذج  نهاية اخلدمة على 
واالقت�ساد مع �سند �سرف وك�سف يت�سمن ا�سم املوظف وقيمة املكافاأة امل�ستحقة 
له ، ثم يرد من وزارة املالية واالقت�ساد �سيك مببلغ املكافاأة امل�ستحقة له حيث 

يتم �سرفها من قبل وزارة اخلدمة املدنية.

اخلدمة  نهاية  مل�ستحقات  ت�سوية  اإجراء  من  بد  ال  اأنه  ذلك  من  والوا�سح 
لتلك  اأحقيته  عدم  اأو  اأحقيته  عن  ت�سفر  قد  خدماته  انتهت  الذي  للموظف 
الت�سوية  اأو عدم ثبوت حق املوظف فيها كما ت�سفر هذه  اأي ثبوت  امل�ستحقات 
عن حتديد قيمة هذه امل�ستحقات فى حالة ثبوت احلق فيها فاإذا ما ثبت هذا 
احلق وتعينت قيمة امل�ستحقات و�سدرت موافقة وزارة املالية واالقت�ساد على 
ذلك وهى املوافقة التي تتمثل فى اإ�سدار �سيك بالقيمة املذكورة ،اأ�سبحت هذه 

امل�ستحقات م�ستحقة االأداء ، وعندئذ تبداأ مدة �سريان التقادم . 

اأن انتهت خدمة  وملا كان ما تقدم وكانت وزارة املالية قد وقعت فى �سهو بعد 
املواطن املعرو�سة حالته ، ومتثل هذا ال�سهو فى عدم اإر�سال قرار اإنهاء خدمته 
، وملفه ال�سخ�سي ومناذج طلب احلقوق اإىل وزارة اخلدمة املدنية ، لتبداأ فى 
عليه  ترتب  الذى  االأمر  املذكور  للمواطن  اخلدمة  نهاية  م�ستحقات  ت�سوية 
عدم اإجراء تلك الت�سوية لتتمخ�ض عن ثبوت هذا احلق ، فاإذا ما اأ�سيف اإىل 
انتهت  الذى  املوظف  االإجراءات يتم دون تدخل من  القيام بكل تلك  اأن  ذلك 
خدماته ، اإذ اأنها اإجراءات تتوالها كل من الوحدة التي كان يعمل بها املوظف 
ووزارة اخلدمة املدنية ، دون اأن يتطلب االأمر تقدمي طلب من املوظف يت�سمن 
كتاب  ت�سمنه  يفهم مما  ما  وهو   ، نهاية خدمته  م�ستحقات  بت�سوية  التما�سه 
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معاليكم موؤيدا باالطالع على ا�ستمارة ح�ساب حقوق ما بعد اخلدمة ) مكافاأة 
معا�ض ( .

واإذا كان ذلك فاإن اأحقية هذا املواطن ملكافاأة نهاية اخلدمة مل تثبت ومل تتحدد 
بالتايل قيمة هذه املكافاأة ومقدارها لعدم اإجراء الت�سوية املتعلقة بذلك - االأمر 
الذي ت�سبح معه تلك املكافاأة غري م�ستحقة االأداء ، ومن ثم فال تتوافر ب�ساأنها 
�سروط تقادمها الذى ال يبداأ �سريان مدته اإال من الوقت الذي يثبت فيه حقه 

فى تلك املكافاأة ومقدارها على نحو ما �سلف بيانه .

لكل ذلك فاإن االأمر ي�ستتبع اإجراء الت�سوية الالزمة مل�ستحقات نهاية اخلدمة 
للمواطن.... وفى �سوء ما ت�سفر عنه هذه الت�سوية ميكن �سرف مكافاأة نهاية 

خدمته اإذا اأثبتت الت�سوية اأحقيته فيها. 

) فتوى رقم �س ق /ت/92/1047/21 فى 1992/10/2 م (

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

 الفتوى االأولى :
تن�ض املادة )140( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

2004/120 على اأن :" تنتهي خدمة املوظف الأحد االأ�سباب االآتية:

بلوغ �سن ال�ستني.

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

وتن�ض املادة )141( على اأنه  :" يجوز مد خدمة املوظف الذي يبلغ �سن ال�ستني 
، بقرار من املجل�ض اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك بحد اأق�سى خم�ض �سنوات 
، و ي�سرتط اأن يكون املد بناًء على طلب رئي�ض الوحدة ، و يتعني اتخاذ اإجراءات 
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املد قبل بلوغ ال�سن بثالثة اأ�سهر على االأقل .

ويجوز ملجل�ض الوزراء اال�ستثناء من اأحكام هذه املادة يف احلاالت التي يقدرها.

مد  فرتة  خالل  املوظف  على  والئحته  القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  وي�ستمر 
اخلدمة".

اأن قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني  كما 
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 ين�ض يف املادة )7( منه على اأنه :"تكون 
للكلمات واالألفاظ والعبارات االآتية الواردة يف مواد هذا القانون املعاين املبينة 

اأمامها ، ما مل يقت�ض ال�سياق غري ذلك:
املوظف : ويق�سد به املوظف اأو امل�ستخدم اأو العامل الذي ي�سغل وظيفة  ) اأ ( 

دائمة باجلهاز االإداري للدولة.
............................................................................ )ب( 

مدة اخلدمة: هي املدة التي يق�سيها املوظف يف اإحدى الوظائف الدائمة  )ج ( 
نهاية  حتى  احلكومي  بالعمل  االلتحاق  منذ  للدولة  االإداري  باجلهاز 

اخلدمة.
�سن التقاعد: يعني التاريخ الذي يكمل فيه املوظف �سن ال�ستني. ) د ( 
�ساحب املعا�ض: هو الذي تقرر له معا�ض مبوجب هذا القانون." )هـ( 

كما تن�ض املادة )16( من ذات القانون على اأن :" مدة اخلدمة التي حت�سب يف 
باجلهاز  الدائمة  الوظائف  اإحدى  التي ق�سيت يف  املدة  املكافاأة هي  اأو  املعا�ض 

االإداري للدولة..."

وتن�ض املادة)22( منه على اأن :"ي�ستحق املوظف معا�ساً اإذا انتهت خدمته باأحد 
االأ�سباب وال�سروط االآتية:
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بلوغ �سن التقاعد ب�سرط اأال تقل مدة اخلدمة عن ع�سر �سنوات. )اأ(: 

وتن�ض املادة )25( منه على اأن :" تتم ت�سوية املعا�ض وفقاً للقواعد التالية:
ي�سوى املعا�ض بواقع )4%( من الراتب االأ�سا�سي ال�سهري االأخري م�سروباً  )اأ( 
يف عدد �سنوات اخلدمة املح�سوبة يف املعا�ض بحد اق�سى )80%( من ذلك 

الراتب ومبا ال يقل عن ثمانني ريااًل.

وتن�ض املادة )30( منه على اأن :" املوظف الذي ال ي�ستحق عند تركه اخلدمة 
معا�ساً طبقاً لالأحكام ال�سابقة ، ي�ستحق مكافاأة نهاية خدمة ب�سرط اأال تقل مدة 
خدمته عن �سنة كاملة " وتن�ض املادة )31( منه على اأن   :" املوظف الذي متد 
خدمته اأو يعاد اإىل اخلدمة بعد بلوغه �سن التقاعد ي�ستحق مكافاأة عند انتهاء 
املادة  " كما تن�ض  اأال تقل هذه املدة عن �سنة واحدة  الثانية، �سريطة  خدمته 
)32( منه على اأن  :" حت�سب املكافاأة املن�سو�ض عليها يف املادتني ال�سابقتني على 
اأ�سا�ض اآخر راتب تقا�ساه املوظف عند تركه اخلدمة بواقع راتب �سهر ون�سف 
عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة ال�سابقة ل�سريان هذا القانون ، وراتب �سهرين 
عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة التالية ل�سريانه ، ويعترب ك�سر ال�سهر اإذا كان 

)15( يوماً فاأكرث �سهراً كاماًل.

وحيث اإن مفاد ما تقدم من ن�سو�ض اأن امل�سرع مبوجب اأحكام قانون اخلدمة 
املدنية قد جعل االأ�سل يف انتهاء اخلدمة هو بلوغ �سن ال�ستني ، اإال اأنه وعلى 
اإذا  منه  بقرار  ال�سن  هذا  مد  املدنية  اخلدمة  ملجل�ض  اأجاز  اال�ستثناء  �سبيل  
با�ستمرار  وق�سى   ، �سنوات  خم�ض  اأق�سى  بحد  ذلك  العامة  امل�سلحة  اقت�ست 
اأن  دون   ، املد  فرتة  خالل  املوظف  على  التنفيذية  والئحته  اأحكامه  �سريان 
ي�ستطيل ذلك اإىل ال�سوؤون التقاعدية للموظف التي يحكمها قانون معا�سات 
الواجب  اإليه  امل�سار  العمانيني  احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت 
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، وملا  اأ�سا�سه املعا�ض التقاعدي  االإعمال يف حتديد الراتب الذي يحت�سب على 
كان هذا القانون قد اأف�سح عن مناط ا�ستحقاق املعا�ض التقاعدي وهو بلوغ �سن 
التقاعد ، ونظم يف املادة )25( منه كيفية  ت�سوية املعا�ض وذلك بواقع )4%( من 
الراتب االأ�سا�سي ال�سهري االأخري من املدة املح�سوبة يف املعا�ض التقاعدي وهي 
تلك التي  تنتهي ببلوغ �سن ال�ستني ، م�سروباً يف عدد �سنوات اخلدمة املح�سوبة 
يف املعا�ض بحد اأق�سى )80%( من ذلك الراتب ومبا ال يقل عن ثمانني ريااًل ، 
ورتب على مد خدمة املوظف بعد بلوغه �سن ال�ستني ا�ستحقاقه ملكافاأة نهاية 
اخلدمة،  �سنوات  من  �سنة  كل  عن  �سهرين  راتب  بواقع  املد  فرتة  عن  خدمة 
وفقاً الآخر راتب كان يتقا�ساه املوظف عند ترك اخلدمة )اأي خالل فرتة املد 

الالحقة على بلوغ �سن ال�ستني(.

وبناًء عليه فاإن املوظف الذي متد خدمته بعد بلوغه �سن التقاعد يتم ت�سوية 
معا�سه وفقاً للراتب االأ�سا�سي االأخري عند بلوغه �سن التقاعد ، واآية ذلك ما هو 
م�ستفاد من ن�ض املادتني )16،30( امل�سار اإليهما من اأن املوظف الذي ي�ستحق 
اأن مدة  ، ذلك  املدة  معا�ساً عن مدة خدمة معينة ال ي�ستحق مكافاأة عن ذات 
اخلدمة التي حتت�سب يف املعا�ض تغاير املدة التي حتت�سب يف املكافاأة وهو ما عرب 
املادة )16( �سالفة الذكر، ومن ثم يختلف الراتب  عنه امل�سرع بحرف )اأو( يف 
االأ�سا�سي االأخري الذي يتخذ معياراً الحت�ساب املعا�ض عن ذلك الذي يعتد به 
عند ح�ساب املكافاأة على النحو املتقدم ذكره ، اإذ ين�سب كل منهما اإىل املدة التي 

يحت�سب فيها.

امل�ستحق  املعا�ض  فاإن  املعرو�سة  احلالة  على  وبالتطبيق  تقدم  ما  على  وبناًء 
للمعرو�سة حالته اإمنا يتم ت�سويته وفقاً للراتب االأخري امل�ستحق له عند بلوغه 

�سن التقاعد. 
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ق/م  �ض  )و  رقم  القانونية  ال�سوؤون  وزارة  بفتوى  يتعلق  فيما  اأما 
و/2001/1448/1/10 املوؤرخة 2001/10/30 م(  فاإن ما يجدر التنويه اإليه يف 
الأحكام  وفقاً  بها  املنوط  القانونية  ال�سوؤون  وزارة  اخت�سا�ض  باأن  ال�سدد  هذا 
الفتاوى  واإ�سدار  القانوين  الراأي  باإبداء   94/14 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم 
اللوائح  والقوانينو  ال�سلطانية  للمرا�سيم  املعتمدة  الر�سمية  والتف�سريات 
وتوحيد  تر�سيخ  اإىل  يوؤدي  ومبا  ذلك  االأمر  تطلب  كلما  الوزارية  والقرارات 
املفاهيم القانونية وااللتزام بها وتطبيق اأحكامها ، اإمنا يقت�سر على ا�ستظهار 
اجلهاز  وحدات  على  فيها  الراأي   غم  معينة  واقعة  يف  القانون  حكم  �سحيح 
هذا  تف�سري  يف  التو�سع  الوحدات  لهذه  ميكن  فال  ثم  ومن   ، للدولة  االإداري 
الراأي  اأو القيا�ض عليه ، اإذ تقت�سر حجية الراأي على الواقعة التي اأبدي الراأي 
ب�ساأنها ، هذا ف�ساًل على اأن الفتوى امل�سار اإليها اآنفاً كانت تتعلق مب�ساألة حمددة 
، وهي حتديد تاريخ انتهاء خدمة املوظف الذي مدت خدمته بعد بلوغه �سن 
ال�ستني ، وهو ما اأف�سحت عنه الفتوى على النحو املبني بها، دون التعر�ض من 
اأو بعيد اإىل كيفية احت�ساب معا�سه وتعيني الراتب الذي يتخذ معياراً  قريب 
الراأي  طلب  حمل  وهو   ، للموظف  امل�ستحقة  املكافاأة  اأو  املعا�ض  احت�ساب  عند 
املاثل ، وكالهما م�ساألة خمتلفة عن االأخرى على نحو ال ي�سوغ معه املحاجة 

مبا �سبق اإبدائه من راأي يف م�ساألة مغايرة. 

لذلك انتهى الراأي اإىل اأن  املعا�ض التقاعدي للفا�سل/ ........... الذي �سيحال 
االأخري  االأ�سا�سي  للراتب  وفقاً  يحت�سب  اإمنا  2011م  مايو  �سهر  يف  للتقاعد 

امل�ستحق له عند بلوغه �سن التقاعد على النحو املبني باالأ�سباب.

 )فتوى رقم : و �س ق /م و/1/26/ 866 /2011م بتاريخ 2011/5/8م(

---------------------
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الفتوى الثانية :
اإن قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
86/26 ت�سمن تنظيما للحقوق التقاعدية ملوظفي اجلهاز االإداري للدولة من 
العمانيني الذين ي�سغلون وظائف دائمة ، وقد تناولت ن�سو�سه - فيما تناولته 
ح�سابه  يف  تدخل  التي  اخلدمة  مدة  حيث  من  باملعا�ض  اخلا�سة  االأحكام   -
و�سروط  املعا�ض ومقداره وم�ستحقيه  وكيفية ح�ساب هذا  ا�ستحقاقه  وحاالت 
ا�ستحقاق كل منهم ، ثم جاء الف�سل اخلام�ض من القانون باأحكام مكافاأة نهاية 
اخلدمة ، فق�ست املادة )30( باأن املوظف الذى ال ي�ستحق عند تركه اخلدمة 
�سنة  عن  خدمته  مدة  تقل  اأال  ب�سرط  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  ي�ستحق  معا�سا 
كاملة ، ون�ست املادة )31( على اأن املوظف الذى متد خدمته اأو يعاد للخدمة 
بعد بلوغه �سن التقاعد ي�ستحق مكافاأة عند انتهاء خدمته الثانية، �سريطة اأال 

تقل هذه املدة عن �سنة كاملة ، وحددت املادتني 32 و 33 مقدار هذه املكافاأة .

واإذا كان الوا�سح مما تقدم اأن قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ، و�سع 
التنظيم العام حلقوق املوظفني العمانيني التقاعدية ، �سواء من ناحية املعا�ض 
، واأنه مل تتم ت�سوية املعا�ض التقاعدي لكل من املعرو�سة حالتهما  اأم املكافاأة 
اأ�سا�ض ذلك القانون بل متت ت�سوية هذا املعا�ض مع �سرف مكافاأة طبقا  على 
للموافقة ال�سامية ، فاإن ذلك ينبئ عن اأن االإرادة ال�سامية قد اجتهت اإىل ت�سوية 
احلقوق التقاعدية لكل منهما ت�سوية خا�سة ، االأمر الذي يوجب اأن تكون هذه 
الت�سوية هي الواجبة التطبيق دون غريها ، ومن ثم تنح�سر القواعد العامة 
التي ت�سمنها قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة عن احلالة املعرو�سة ، 
وميتنع بالتايل تطبيق تلك القواعد عليها  ، مما ال ت�ستحق معه مكافاأة نهاية 

اخلدمة املن�سو�ض عليها يف املادة )31( من القانون املذكور .
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وبالبناء على ما تقدم فاإن كال من ... ال ي�ستحق املكافاأة املن�سو�ض عليها يف 
املادة )31( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ، بعد اأن تقررت لكل 

منهما مكافاأة خا�سة مبوجب املوافقة ال�سامية .

) فتوى رقم : و �س ق / م و / 96/846/1/21م بتاريخ  1996/7/20م(

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

فتاوى المادة رقم )32(

القانون  اإىل  اأ�سيفت  التي   )1( مكررا   30 املادة  كانت  ....................وملا 
املايل باملر�سوم امل�سار اإليه تق�سى باأنه فيما عدا احلاالت املن�سو�ض عليها فى 
اأي قانون اآخر ، تتقادم احلقوق املالية لالأفراد وال�سركات واملوؤ�س�سات اخلا�سة 
�سنوات  بانق�ساء خم�ض  العامة  والهيئات  للدولة  االإداري  قبل وحدات اجلهاز 
الدين  فيه  ي�سبح  الذي  الوقت  من  اإال  التقادم  �سريان  يبداأ  وال   ، ميالدية 

م�ستحق االأداء.

ومفاد ذلك اأن التقادم ال يبداأ �سريانه اإال من الوقت املحدد الذي ي�سبح فيه 
الدين م�ستحق االأداء ، ويكون الدين كذلك اإذا كان ثابتا ومعني املقدار وحل 
م�ستحق  غري  الدين  يكون  العنا�سر  هذه  تتكامل  مل  فاإذا   ، به   الوفاء  ميعاد 
االأداء وبالتاىل ال ي�سري ب�ساأنه التقادم املن�سو�ض عليه فى املادة 30 مكررا )1( 

امل�سار اإليها .

اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  من   30 املادة  وكانت  ذلك  كان  فاإذا 
ملوظفي احلكومة العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 تن�ض على 
نهاية  ي�ستحق مكافاأة  ي�ستحق عند تركه اخلدمة معا�سا  الذى ال  املوظف  اأن 
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اأن  املادة 32 على  اأال تقل مده خدمته عن �سنة كاملة وتن�ض  اخلدمة ب�سرط 
حت�سب تلك املكافاأة على اأ�سا�ض اآخر راتب تقا�ساه املوظف عند تركه اخلدمة 
بواقع راتب �سهر ون�سف عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة ال�سابقة ل�سريان هذا 

القانون وراتب �سهرين عن كل �سنة من ال�سنوات التالية ل�سريانه .

نهاية  م�ستحقات  ت�سوية  عند   - معاليكم  بكتاب  جاء  كما   - العمل  جري  واإذ 
خدمته  انتهت  الذي  املوظف  بها  يعمل  كان  التي  اجلهة  تقوم  اأن  اخلدمة 
اإنهاء خدمته مرفقا به امللف  باإخطار وزارة اخلدمة املدنية ب�سورة من قرار 
ال�سخ�سي ومناذج طلب احلقوق وتتوىل هذه الوزارة بعد ذلك ح�ساب مكافاأة 
املالية  اإىل وزارة  اإليها واإر�سال ن�سخة منها  امل�سار  النماذج  نهاية اخلدمة على 
واالقت�ساد مع �سند �سرف وك�سف يت�سمن ا�سم املوظف وقيمة املكافاأة امل�ستحقة 
له ، ثم يرد من وزارة املالية واالقت�ساد �سيك مببلغ املكافاأة امل�ستحقة له حيث 

يتم �سرفها من قبل وزارة اخلدمة املدنية.

اخلدمة  نهاية  مل�ستحقات  ت�سوية  اإجراء  من  بد  ال  اأنه  ذلك  من  والوا�سح 
لتلك  اأحقيته  عدم  اأو  اأحقيته  عن  ت�سفر  قد  خدماته  انتهت  الذي  للموظف 
الت�سوية  اأو عدم ثبوت حق املوظف فيها كما ت�سفر هذه  اأي ثبوت  امل�ستحقات 
عن حتديد قيمة هذه امل�ستحقات فى حالة ثبوت احلق فيها فاإذا ما ثبت هذا 
احلق وتعينت قيمة امل�ستحقات و�سدرت موافقة وزارة املالية واالقت�ساد على 
ذلك وهى املوافقة التي تتمثل فى اإ�سدار �سيك بالقيمة املذكورة ،اأ�سبحت هذه 

امل�ستحقات م�ستحقة االأداء ، وعندئذ تبداأ مدة �سريان التقادم . 

اأن انتهت خدمة  وملا كان ما تقدم وكانت وزارة املالية قد وقعت فى �سهو بعد 
املواطن املعرو�سة حالته ، ومتثل هذا ال�سهو فى عدم اإر�سال قرار اإنهاء خدمته 
، وملفه ال�سخ�سي ومناذج طلب احلقوق اإىل وزارة اخلدمة املدنية ، لتبداأ فى 
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عليه  ترتب  الذى  االأمر  املذكور  للمواطن  اخلدمة  نهاية  م�ستحقات  ت�سوية 
عدم اإجراء تلك الت�سوية لتتمخ�ض عن ثبوت هذا احلق ، فاإذا ما اأ�سيف اإىل 
انتهت  الذى  املوظف  االإجراءات يتم دون تدخل من  القيام بكل تلك  اأن  ذلك 
خدماته ، اإذ اأنها اإجراءات تتوالها كل من الوحدة التي كان يعمل بها املوظف 
ووزارة اخلدمة املدنية ، دون اأن يتطلب االأمر تقدمي طلب من املوظف يت�سمن 
كتاب  ت�سمنه  يفهم مما  ما  وهو   ، نهاية خدمته  م�ستحقات  بت�سوية  التما�سه 
معاليكم موؤيدا باالطالع على ا�ستمارة ح�ساب حقوق ما بعد اخلدمة ) مكافاأة 

معا�ض ( .

واإذا كان ذلك فاإن اأحقية هذا املواطن ملكافاأة نهاية اخلدمة مل تثبت ومل تتحدد 
بالتايل قيمة هذه املكافاأة ومقدارها لعدم اإجراء الت�سوية املتعلقة بذلك - االأمر 
الذي ت�سبح معه تلك املكافاأة غري م�ستحقة االأداء ، ومن ثم فال تتوافر ب�ساأنها 
�سروط تقادمها الذى ال يبداأ �سريان مدته اإال من الوقت الذي يثبت فيه حقه 

فى تلك املكافاأة ومقدارها على نحو ما �سلف بيانه .

لكل ذلك فاإن االأمر ي�ستتبع اإجراء الت�سوية الالزمة مل�ستحقات نهاية اخلدمة 
للمواطن.... وفى �سوء ما ت�سفر عنه هذه الت�سوية ميكن �سرف مكافاأة نهاية 

خدمته اإذا اأثبتت الت�سوية اأحقيته فيها.

) فتوى رقم �س ق /ت/92/1047/21 فى 1992/10/2 م (

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

فتاوى المادة رقم )37(

املادة )37( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ال�سادر باملر�سوم  اإن 
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ال�سلطاين رقم 86/26 تق�سى باأنه اإذا تويف �ساحب املعا�ض يكون للم�ستحقني 
املبينني اأدناه احلق يف اأن�سبة من ذلك املعا�ض ، ومن بني هوؤالء امل�ستحقني " 
االأرملة اأو االأرامل " ويكون ن�سيبهم ربع املعا�ض امل�ستحق ويق�سم بني االأرامل 

بالت�ساوي اإذا كن اأكرث من واحدة .

بعد اخلدمة  ما  قانون معا�سات ومكافاآت  ين�ساأ من  املعا�ض  ا�ستحقاق  كان  وملا 
امل�سار اإليه مبا�سرة دون اأن مير بذمة املورث فمن ثم فاإنه ال يعترب من عنا�سر 
تركته باأية حال وبالتايل ال ت�سرى عليه االأحكام اخلا�سة باملرياث  والتى من 

بينها حرمان الوارث من املرياث اإذا قتل املورث .

واإذ ن�ست املادة ) 28/اأ( من القانون �سالف الذكر على اأنه ي�سقط حق االأرملة 
يف املعا�ض اإذا تزوجت ثم يعود لها احلق فيه اإذا طلقت اأو ترملت مرة اأخرى .

واإذ مل يرد ذكر القتل �سمن اأ�سباب �سقوط حق االأرملة يف املعا�ض فاإنه ينبني 
على ذلك نتيجة مفادها اأن القتل ال يعترب مانعا من موانع ا�ستحقاق االأرملة 
للمعا�ض وذلك يف ظل االأحكام القانونية القائمة ، وتبعاً لذلك فاإن قاتلة زوجها 

ت�ستحق قانونا الن�سيب املقرر لها يف املعا�ض امل�ستحق عنه .

واإذا كانت اأحكام القانون النافذة ال تت�سمن الن�ض على حرمان اأحد امل�ستحقني 
للمعا�ض رغم احلكم باإدانته بقتل �ساحب املعا�ض عمداً فاإنه يغدو من املالئم 

النظر يف معاجلة االأمر ت�سريعيا. 

) فتوى رقم : و �س ق /95/933/1/22م بتاريخ : 1995/9/10م(

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





ال�سفحةاملـــــــو�ســـــــــــــــوعم

 قوانين العمل والتأمينات االجتماعية والمعاشات
7 قــــــــــــــــــــــانون التأمينات االجتماعية.1

9املبادئ ال�سادرة عن اأحكام املحكمة العليا  من عام 2012-2006
املبادئ ال�سادرة عن اأحكام حمكمة الق�ساء الداري   من عام 

2012-200013

الفتاوى القانونية  ال�سادرة عن وزارة ال�سوؤون القانونية من عام 
2012-200017

قانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمة لموظفي 2
107ديوان البالط السلطاني العمانيين

الفتاوى القانونية  ال�سادرة عن وزارة ال�سوؤون القانونية من عام 
2012-2000109

القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البالط 3
125السلطاني

املبادئ ال�سادرة عن اأحكام حمكمة الق�ساء الداري   من عام 
2012-2000127

الفتاوى القانونية  ال�سادرة عن وزارة ال�سوؤون القانونية من عام 
2012-2000141

قانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمة لموظفي 4
191الحكمة العمانيين

املبادئ ال�سادرة عن اأحكام حمكمة الق�ساء الداري   من عام 
2012-2000193

الفتاوى القانونية  ال�سادرة عن وزارة ال�سوؤون القانونية من عام 
2012-2000213
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