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المادة )1(

امل�انئ–  – م�ؤ�س�سة خدمات  اقت�ساد خمتلط  �سركة  منازعات عمال 
الق�ساء  حمكمة  اخت�سا�ص  عدم   – العام  امل�ظف  �سفة  لهم  لي�ست 

االإداري بنظر منازعاتهم واإحالتها اإىل املحكمة املخت�سة.
طبقا لن�ص املادة )1( من قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم )75/26( فاإنه يق�سد باجلهاز الإداري للدولة جمل�ص الوزراء 
وما  املتخ�س�سة  واملجال�ص  وفنية  اإدارية  اأجهزة  من  يتبعها  وما  والوزارات 
�سلطاتها  ت�ستمد  اأخرى  تنفيذية  وحدة  واأية  وفنية  اإدارية  اأجهزة  من  يتبعها 
املوانئ تعترب �سخ�سا اعتباريا خا�سا وهي ل  – موؤ�س�سة خدمات  الدولة  من 
امل�ستغلون  – العمال  للدولة  الإداري  الداخلة يف اجلهاز  الوحدات  تعترب من 
اأجورهم من اخلزانة العامة وبالتايل ل يعتربون موظفون  بها ل يتقا�سون 
بنظر  وتخت�ص  العمل  قانون  قواعد  عليهم  تطبق  عمال  واإمنا  عموميون 

منازعاتهم العمالية املحكمة التجارية .

)حكم محكمة الق�ساء االإداري في الدعوى االبتدائية رقم 1 ل�سنة 1 ق جل�سة 
30 /4/ 2001  �ص83(

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





قانون تنظيم البلديات 
االقليمية 





المبادئ الصادرة عن أحكام 
محكمة القضاء اإلداري من 

عام 2000م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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المادة )13(

يف  الإدارية  اجلهات  م�سوؤولية  مناط  اأن  ق�ساًء  عليه  امل�ستقر  من  اإنه  وحيث 
الإدارية  امل�سوؤولية  اأركان  توافر  هو  منها  ال�سادرة  القرارات  عن  التعوي�ص 
املوجبة للتعوي�ص، واملتمثلة يف ثبوت خطاأ من جانب اجلهة الإدارية باأن يكون 
عالقة  وتتحقق  بالغري،  �سررا  اخلطاأ  هذا  يلحق  واأن  م�سروع،  غري  قرارها 
الإدارية  امل�سوؤولية جتاه اجلهة  فاإذا ثبتت هذه  ال�سببية بني اخلطاأ وال�سرر، 
التزمت بتعوي�ص امل�سرور عن ال�سرر الذي اأ�سابه، اأما اإذا انتفت تلك امل�سوؤولية 
الإدارية عن  اجلهة  م�سوؤولية  معه  فتنتفي  اأركانها،  بع�ص  اأو  كل  توافر  لعدم 

التعوي�ص املطالب به .

وبتطبيق ما تقدم على احلالة املاثلة فاإنه بالن�سبة لركن اخلطاأ فتن�ص املاّدة 
ال�ّسلطاين رقم  باملر�سوم  ادر  ال�سّ الإقليمّية  البلدّيات  )13( من قانون تنظيم 
)2000/96( على اأنه مع عدم الإخالل بال�سالحيات املقررة للوزارات والوحدات 
والوحدات  الوزارات  هذه  مع  بالتن�سيق  البلديات  توؤدي  الأخرى  احلكومية 

اخلدمات العامة يف املجالت الآتي:

الالزمة   التدابري  واتخاذ  الأمرا�ص  نواقل  ومكافحة  املنطقة  نظافة   «  - اأ 
للمحافظة على ال�سحة العامة«.

مبا�سرة  �سبيل  يف  الإقليمّية  البلدّيات  اأن  اإليه  امل�سار  الن�ص  من  ب-وي�ستفاد 
باّتخاذ  تخت�ص  الأمرا�ص  نواقل  ومكافحة  املنطقة  نظافة  جمال  يف  عملها 
ب�سلطة  ذلك  يف  وتتمّتع  العاّمة،  ّحة  ال�سّ على  للمحافظة  الالزمة  الّتدابري 
تقديرية يف اختيار الطريقة اأو الآلية املنا�سبة التي حتقق التوازن بني حماية 
امل�سلحة العامة للمجتمع وحماية م�سالح الأفراد، ومن بني تلك الآلية اختيار 
ال�سكنية ويف  املجمعات  بالقرب من  القمامة  لو�سع حاويات  املنا�سبة  الأماكن 
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مكان يخدم جميع �ساكني املنطقة وي�سهل و�سولهم اإليه بدون عناء، اإل اأنه مع 
ذلك فاإن هذه ال�سلطة تكون خا�سعة لرقابة الق�ساء - متى عر�ص الأمر عليه 

-  للتحقق من عدم اإ�ساءة ا�ستعمالها من قبل اجلهة الإدارية.

قامت  �سدها  امل�ستاأنف  للوزارة  التابعة  الر�ستاق  بلدية  اأّن  الثابت  اإن  وحيث 
بو�سع حاوية القمامة حمل الدعوى بالقرب من منزل امل�ستاأنف على اأ�سا�ص 
اأنه املكان املنا�سب الذي يتالءم مع طبيعة املنطقة ويخدم جميع ال�ساكنني فيها 
وفقا لتقديرها يف هذا ال�ساأن، ومل يتبني من اأوراق الدعوى اأن البلدية املذكورة 
اأ�ساءت ا�ستعمال �سلطتها يف اختيار موقع احلاوية بهدف الإ�سرار بامل�ستاأنف، 
اإذ اأن و�سع حاوية قمامة بالقرب من بع�ص املنازل هو من الأمور املاألوفة يف 
جميع وليات ال�سلطنة، لأنه من ناحية ل ميكن و�سع حاوية لكل منزل، ومن 
اأنف�سهم و�سعها يف مكان بعيد عن منازلهم،  ال�ساكنون  اأخرى ل يقبل  ناحية 
وبالتايل تقوم البلدية بتقريبها يف مكان منا�سب قريب من منازلهم، ول ي�سوه 
املنظر العام للمنطقة، ومن الطبيعي اأن يكون املوقع بالقرب من اأحد املنازل 
دون غريه، ولكن لي�ص بق�سد الإ�سرار ب�ساكني هذا املنزل، واإمنا باعتباره املكان 
اإمكانية نقل احلاوية اإىل  اأنه ل يعني ذلك عدم  الأن�سب يف حينه، ف�سال عن 
موقع اآخر اأف�سل اإذا ما تطلب الأمر ذلك، وهو ما مت بالن�سبة للحالة املاثلة 
على النحو �سالف الذكر، مما يت�سح معه اأن البلدية املخت�سة عندما اختارت 
ا�ستهدفت من ذلك هدفا  اأنها  القمامة حمل الدعوى مل يثبت  موقع حاوية 
ح�سبما  الأفراد  من  فئة  راعت  اأنها  يثبت  مل  كما  العامة،  امل�سلحة  غري  اآخر 
يدعي امل�ستاأنف، مّما ينتفي معه ركن اخلطاأ يف جانبها يف هذا ال�ساأن، وحيث 
امل�ستاأنف  الوزارة  م�سوؤولية  معه  تنتفي  املاثلة  احلالة  يف  اخلطاأ  بانتفاء  اإنه 
�سدها عن التعوي�ص املطالب به، الأمر الذي يتعني معه رف�ص مو�سوع طلب 
التعوي�ص املاثل يف هذه الدعوى، وذلك دون احلاجة اإىل بحث ركني امل�سوؤولية 
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الآخرين )ال�سرر وعالقة ال�سببية( لتخلف اأحد اأركان تلك امل�سوؤولية املوجبة 
للتعوي�ص.

ول ينال من ذلك ما يدعيه امل�ستاأنف من اأن اجلهة امل�ستاأنف �سدها مل تبادر 
اأن  اإذ  �سدها،  قدمت  التي  الدعوى  هذه  على  بناء  اإل  القمامة  جممع  بنقل 
احلاوية،  موقع  اختيار  يف  خطاأها  يثبت  مل  اجلهة  تلك  اأن  تقدم  مما  الثابت 
وعلى الرغم من ذلك قامت بالنظر يف طلب امل�ستاأنف بنقلها بعيدا عن منزله، 
واقرتحت بع�ص احللول يف هذا ال�ساأن، ولكنها ا�سطدمت برف�ص جريانه لها، 
ومع ذلك انتهت اإىل حل اخلالف بتقرير و�سع برميل اأمام كل منزل باملنطقة 
باأي  املطالبة  لطلبه، مما ل يربر معه  ا�ستجابة  يعد  ما  وهو  الدعوى،  حمل 

تعوي�ص يف �سوء ظروف احلالة املاثلة.   

هذه  اإليها  انتهت  التي  ذاتها  النتيجة  اإىل  انتهى  امل�ستاأنف  احلكم  اإن  وحيث 
بتاأييده  جديرا  القانون  حكم  �سحيح  مع  متفقا  �سدر  قد  فيكون  الدائرة 
حممول على اأ�سبابه واأ�سباب هذا احلكم ال�ستئنايف، وهو ما يتعني معه رف�ص 

هذا ال�ستئناف .

 )حكم محكمة الق�ساء االإدارى فى االإ�ستئناف رقم 11 ل�سنة )12( ق.�ص 
ال�سادر بجل�سة 2012/1/16م ، مج 2012/2011 �ص239 (

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

المادة )13(

 ــ ترخي�ص ملزاولة ن�ساط مطعم ــ اأح�ال الغائه:
باملر�سوم  ال�سادر  الإقليمية  البلديات  تنظيم  قانون  من   )13( املادة  فتن�ص 
ال�سلطاين رقم )2000/96( على اأنه : » مع عدم الإخالل بال�سالحيات املقررة 
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الوزارات  هذه  مع  بالتن�سيق  البلديات  توؤدي  احلكومية  والوحدات  للوزارات 
والوحدات اخلدمات العامة يف املجالت الآتية : ... . ك – اإ�سدار الرتاخي�ص 
وو�سع ال�سرتاطات ال�سحية للمحالت التجارية واملهنية وال�سناعية وال�سقق 
الفندقية وال�سرتاحات واملطاعم واملقاهي واملحالت املقلقة للراحة اأو ال�سارة 
احلرف  يف  اأو  فيها  وللعاملني  العامة  الراحة  واأماكن  اخلطرة  اأو  بال�سحة 
الب�سيطة املرتبطة بال�سحة العامة ، وحتديد اأوقات العمل للمحالت املذكورة 

. «

ووفقا لأحكام املواد ) من 1 اإىل 12( من لئحة ال�سرتاطات ال�سحية للمطاعم 
ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 99/219 حددت ال�سرتاطات ال�سحية الواجب 
مراعاتها قبل الرتخي�ص بالبدء يف مزاولة ن�ساط املطعم ، ومن بينها ما ن�ست 
بعيدا عن  املطعم يف موقع منا�سب  يقام  اأن  » يجب   : اأنه  املادة )2( من  عليه 

م�سادر التلوث ول تقل م�ساحته عن )60( �ستني مرتا مربعا ». 

القانون حدد ا�سرتاطات �سحية معينة يجب توافرها  اأن  وي�ستفاد مما تقدم 
ملنح ترخي�ص ملزاولة ن�ساط مطعم ، فاإذا ما توافرت جميع تلك ال�سروط وجب 
على اجلهة املخت�سة منح الرتخيـ�ص املطلوب ، ول يجوز اإلغاء هذا الرتخي�ص 
بعد منحه اإل يف حال زوال اأحد ال�سروط املقررة قانونا لال�ستمرار يف مزاولة 

الن�ساط ، وبعد اتخاذ اإجراءات حمددة ، اأو اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك. 

وبتطبيق ما تقدم على احلالة املاثلة يتبني من اأوراق الدعوى اأن بلدية بركاء 
للفا�سل/  رخ�ست  اأن  �سبق  املياه  وموارد  الإقليمية  البلديات  لوزارة  التابعة 
الرمي�ص  اأطياب  ومقهى  مطعم  بفتح  امل�سيفري  علي  بن  �سيف  بن  عبداهلل 
مبوجب الرتخي�ص البلدي رقم ) غ 1940( على املبنى حمل الدعوى ، وذلك 
بعد اأن حتققت من ا�ستيفاء املطعم جميع ال�سرتاطات ال�سحية والعامة التي 
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ن�ست عليها لئحة ال�سرتاطات ال�سحية للمطاعم امل�سار اإليها ، وبعد اأن ثبت 
لها اأن املبنى الذي �سيقام عليه الن�ساط به خم�سة حمالت جتارية م�سرح بها 
من قبل وزارة الإ�سكان وموؤ�سر يف الر�سم امل�ساحي لأر�ص ذلك املبنى بال�سماح 
على ا�ستمراريتها مبوجب اعتماد وكيل الوزارة بتاريخ 2008/11/17م، وبالتايل 
ووفقا  املخت�سة  ال�سلطة  من  �سدر  قد  املاثلة  احلالة  يف  التـرخي�ص  يكـون 
، ومل يثبت بعد ذلك خمالفة  القانون  التي ن�ص عليها  لالإجراءات والأحكام 
�ساحب املطعم لأي من ال�سرتاطات امل�سار اإليها ، اأو اأن امل�سلحة العامة تقت�سي 
ذلك ، مما ل يجوز معه اإلغاء هذا الرتخي�ص وفقا لذلك ، الأمر الذي يت�سح 
معه اأن قرار الوزارة برف�ص اإلغاء الرتخي�ص املاثل قائم على اأ�سا�ص �سليم من 

الواقع والقانون ، وهو ما يتعني معه الق�ساء برف�ص هذه الدعوى.

ول ينال من ذلك ما يدعيه الورثة امل�ستاأنف �سدهم من ت�سررهم من وجود 
املطعم بالقرب من منزلهم، فالثابت اأن املبنى املوجود به املطعم حمل الدعوى 
ل يقت�سر على ن�ساط هذا املطعم واإمنا يوجد به خم�سة حمالت جتارية قائمة 
اأخرى جماورة، وهو ما  ، ف�سال عن وجود حمالت جتارية  منذ مدة طويلة 
يعني اأن منزلهم يوجد يف منطقة بها العديد من املحالت القائمة وهذا اأمر 
فر�سه الواقع ل ميكن اإنكاره ، وبالتايل يتعني عليهم حتمل الأ�سرار الب�سيطة 
باإبالغ  دفعها  ميكنهم  اأنه  كما   ، احلالت  هذه  مثل  يف  تنتج  قد  التي  املاألوفة 
عن  كان  ولو  حتى  لهم  �سرر  عنه  ينتج  ت�سرف  اأي  عن  بالكف  فيها  املت�سبب 
طريق اتخاذ الإجراءات القانونية يف هذا ال�ساأن ، ولكن اإذا حدث اأي �سرر غري 
الأدنى  احلد  اإىل  ال�سرر  هذا  درء  املخت�سة  اجلهة  على  الواجب  فاإن  ماألوف 
املاألوف على الأقل ، وهو ما قامت به البلدية املعنية يف احلالة املاثلة ، حيث اإنه 
فور تقدم امل�ستاأنف �سدهم اإليها ب�سكوى من وجود اإزعاج ب�سبب ن�ساط املطعم 
وبقائه مفتوحا حتى وقت متاأخر من الليل ، بادرت باتخاذ الإجراءات الالزمة 
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خماطبة  اإىل  الأمر  وانتهى   ، بذلك  تقريرا  واأعدت  املوقع  مبعاينة  فقامت   ،
�ساحب املطعم املذكور بالر�سالة رقم 2011/674 بتاريخ 2011/5/7 م باأن عليه 
التقيد بغلق املطعم يف حدود ال�ساعة الثانية ع�سر ليال، وعليه فاإنه يف �سوء ما 
تقدم ل ميكن ن�سب اأي خطاأ اأو خمالفة ملا قامت به تلك اجلهة يف هذا ال�ساأن.  

وحيث اإن احلكم امل�ستاأنف انتهى اإىل نتيجة مغايرة للنتيجة التي انتهت اإليها 
هذه الدائرة عندما ق�سى بعدم �سحة القرار املطعون فيه ، فيكون قد اأخطاأ 
يف تقدير الواقع ويف تطبيق القانون مما يتعني معه اإلغائه ، والق�ساء جمددا 

بقبول الدعوى �سكال ورف�سها مو�سوعا .

 )حكم محكمة الق�ساء االإدارى فى االإ�ستئنافين رقمي 279 و 293 ل�سنة 
12ق.�ص ال�سادر بجل�سة 2012/5/21م ، مج 2012/2011 �ص631 (

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



الفتاوى الصادرة من وزارة 
الشؤون القانونية 

من عام 2000م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )8(

بالإ�سارة اإىل الكتاب رقم ....... املوؤرخ ...... فى �ساأن مدى اأحقية البلدية فى 
مطالبة م�سانع املواد الغذائية املقامة باملناطق ال�سناعية اخلا�سعة لإ�سراف 
وبطاقات   ، بلدي  ترخي�ص  با�ستخراج  ال�سناعية  للمناطق  العامة  املوؤ�س�سة 
الدوري  والتفتي�ص  املعدية  الأمرا�ص  من  خلوهم  تثبت  بها  للعاملني  �سحية 
واملفاجئ على تلك امل�سانع مبعرفة املخت�سني بوزارتكم املوقرة ممن لهم �سفة 

ال�سبطية الق�سائية .

ونفيد باأن املادة ) 8 ( من قانون تنظيم البلديات الإقليمية ال�سادر باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم 87 / 86 تن�ص على اأنه » ي�سدر وزير �سوؤون البلديات الإقليمية 
التنظيمات الداخلية والقرارات الالزمة ملمار�سة البلديات لل�سالحيات امل�سندة 
اإليها مبقت�سى اأحكام هذا القانون �سريطة األ تتعار�ص فى اأحكامها مع الأحكام 

الواردة فى اأي قانون اآخر من قوانني ال�سلطنة.

ويكون للموظفني املخت�سني الذين حتددهم القرارات املذكورة �سفة ال�سبطية 
الق�سائية فى تنفيذ اأحكام هذا القانون والقرارات املنفذة له« .

وتن�ص املادة ) 12 ( من هذا القانون على اأنه » مع عدم الإخالل بال�سالحيات 
الإقليمية  للبلديات  يكون  الأخرى  احلكومية  والوحدات  للوزارات  املقررة 
كمرافق خدمية تقدمي وتو�سيع وتطوير اخلدمات البلدية لل�سكان فى املنطقة 

املحددة وتتوىل بالتن�سيق مع اجلهات املعنية على وجه اخل�سو�ص :

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

6 – نظافة ومراقبة اأ�سواق املواد الغذائية ومراقبة الأطعمة واملواد الغذائية 
ومقاومة الغ�ص فيها ومراقبة الأ�سعار واملوازين والأوزان واملقايي�ص واملكاييل .
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..........-7

 8 – التحري عن الأمرا�ص املعدية وامل�سابني بها واإبالغ الدوائر ال�سحية لها 

وتن�ص املادة ) 27 ( من قرار وزير البلديات الإقليمية والبيئة رقم 241 / 99 
اأنه » مع عدم الإخالل باحل�سول على  املراقبة ال�سحية على  باإ�سدار لئحة 
يتعلق  ن�ساط  اأي  مزاولة  جتوز  ل   ، املخت�سة  اجلهات  من  الالزم  الرتخي�ص 
بتح�سري اأو ت�سنيع اأو تخزين اأو بيع املواد الغذائية اأو تقدميها اإل برتخي�ص 
من البلدية ي�سدر وفقا لل�سروط والأو�ساع ال�سارية فى هذا ال�ساأن وذلك فى 

املن�ساآت واملحالت وو�سائل النقل الآتية :

........... - 3 ........... - 2 ........... - 1

4 – خمازن وم�ستودعات املواد الغذائية .

5 – حمالت بيع املواد الغذائية والبقالة باأنواعها .

......... - 6

7 – حمالت اإعادة تعبئة املواد الغذائية .

..... - 11 ....... - 10 ....... - 9 ....... - 8

12 – م�سانع الألبان ومنتجاتها .

13 – م�سانع املواد الغذائية باأنواعها .

14 - ......... 15 - ......... 16 - ......... 17 – م�سانع الأغذية ».

وتن�ص املادة ) 28 ( من هذا القرار على اأنه » على جميع العاملني فى جمالت 
تثبت  �سحية  بطاقة  على  احل�سول  ال�سابقة  املادة  فى  املبينة  الأغذية  تداول 

خلوهم من الأمرا�ص املعدية« .
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كما تن�ص املادة ) 33 ( من القرار امل�سار اإليه على اأنه » يقوم املفت�سون ال�سحيون 
غ�سها  عدم  من  للتاأكد  الأغذية  اأنواع  كل  على  واملراقبة  بالتفتي�ص  بالبلدية 
ومطابقتها للموا�سفات القيا�سية املعمول بها و�سالحيتها لال�ستهالك الآدمي 

. «

اإ�سدار  الإقليمية  البلديات  �سوؤون  بوزير  ناط  امل�سرع  اأن  تقدم  وامل�ستفاد مما   
و�سدها  التي  اخت�سا�ساتها  الإقليمية  البلديات  ملمار�سة  الالزمة  القرارات 
امل�سرع اإليها بالقانون رقم 87 / 86 ومن بني هذه الخت�سا�سات مراقبة اأ�سواق 
الغ�ص فيها والتحري عن  الغذائية ومقاومة  الغذائية والأطعمة واملواد  املواد 
الأمرا�ص املعدية وامل�سابني بها واإخطار الدوائر ال�سحية مبا يكت�سف من هذه 
الأمرا�ص ، كما اأ�سند امل�سرع للوزير الخت�سا�ص بتحديد املوظفني الذى متنح 

لهم ال�سبطية الق�سائية .

 ولذلك فقد اأ�سدر وزير �سوؤون البلديات الإقليمية والبيئة القرار رقم 241 / 
99 امل�سار اإليه مت�سمنا حظر مزاولة اأي ن�ساط يتعلق بت�سنيع املواد الغذائية 
فى كافة م�سانع املواد الغذائية بدون ترخي�ص فى ذلك من البلدية املخت�سة 
واأوجب على جميع العاملني فى كافة جمالت تداول الأغذية احل�سول على 
بطاقة �سحية تثبت خلوهم من الأمرا�ص املعدية واخت�ص املفت�سني ال�سحيني 

بالبلديات بالقيام باأعمال التفتي�ص واملراقبة لكافة اأنواع الأغذية .

ومن حيث اأنه ومبطالعة اأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 4 / 93 باإن�ساء املوؤ�س�سة 
ممار�سة  مع  يتعار�ص  حكم  من  خلوها  تبني  ال�سناعية  للمناطق  العامة 
البلديات اخت�سا�ساتها املخولة لها قانونا على نحو ما �سلف بيانه ، اأو يحجبها 

عن ممار�سة هذا الخت�سا�ص.

املوقرة  وزارتكم  ت�ساطر  القانونية  ال�سوؤون  وزارة  فاإن  تقدم  ما  على  وبالبناء 
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ال�سناعية  باملناطق  املقامة  الغذائية  املواد  م�سانع  مطالبة  للبلدية  اأن  فى 
جميع  اإلزام  ولها   ، لن�ساطها  مزاولتها  قبل  البلدية  من  ترخي�ص  با�ستخراج 
الأمرا�ص  من  خلوهم  تثبت  بطاقة  على  باحل�سول  امل�سانع  بهذه  العاملني 
�سفة  لهم  تثبت  الذين  من  بالبلدية  املخت�سني  للموظفني  واأن   ، املعدية 
غ�ص  عدم  من  للتاأكد  الأغذية  م�سانع  على  التفتي�ص  الق�سائية  ال�سبطية 
، وتنفيذ  الأغذية ومطابقتها للموا�سفات القيا�سية املعمول بها و�سالحيتها 

اأحكام القانون والقرارات املنفذة له .

) فتوى رقم و �ص ق / م و / 10 / 1 / 626 / 2000 فى 3 / 5 / 2000 (

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



قانون 
تنظيم وزارة الخارجية





الفتاوى الصادرة من وزارة 
الشؤون القانونية 

من عام 2000م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )3( من مرسوم االصدار

بالإ�سارة اإىل كتاب معاليكم رقم........املوؤرخ........... املوافق...... املرفق به 
�ساأن  يف  بالراأي  املوؤرخ........  ...........رقم...........  وزارة  كتاب  من  ن�سخة 
ا�ستحقاق ال�سيخ / ............الدرجة )اأ( من جدول الدرجات والرواتب املرفق 
بقانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 يف ظل عدم 
باملر�سوم  ال�سادر  اخلارجية  وزارة  تنظيم  بقانون  مرفق  درجات  جدول  وجود 
العملية  ومدة اخلربة  موؤهله  على  تاأ�سي�سا  وذلك   ،  2008/32 رقم  ال�سلطاين 
من  ذلك  يقت�سيه  وما  ال�سفراء  وظائف  وم�سوؤوليات  وواجبات  لديه  املتوفرة 
للقواعد  ، وذلك وفقا  الأحوال  لل�سفراء يف جميع  )اأ(  الدرجة  اعتماد  وجوب 

التي ت�سمنها ت�سنيف وترتيب الوظائف باخلدمة املدنية.

قانون  باإ�سدار   2008/32 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من  الثالثة  املادة  باأن  نفيد 
تنظيم وزارة اخلارجية ق�ست باإلغاء - قانون ال�سلكني الدبلوما�سي والقن�سلي 
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/40 ، وبالطالع على اأحكام قانون تنظيم 
اأن قيام وزارة  اإليه ل�سيما املادتني )6 و 12( منه يبني  وزارة اخلارجية امل�سار 
الوظيفة  املوؤهل واخلربة وواجبات وم�سوؤوليات  بتبني معيار  املدنية  اخلدمة 
للمعرو�سة  ثم  ومن  ال�سفراء  لوظائف  كتقييم  )اأ(  الدرجة  لتحديد  كاأ�سا�ص 
تتنا�سب  وظائف  على  املوظفني  ت�سكني  لدى  عادة  يكون  والذي   - حالته 
القانون؛  حكم  و�سحيح  يتفق  ل   - العملية  وخرباتهم  العلمية  وموؤهالتهم 
ال�سلكني  اأع�ساء  الت�سكني ل ينطبق على  اأن نظام الت�سنيف ومن ثم  باعتبار 
الدبلوما�سي والقن�سلي حيث ينظم �سوؤونهم الوظيفية قانون خا�ص، ف�سال 
عن اأن وظائف ال�سلكني تعترب جمموعة نوعية واحدة باملفهوم الوارد يف قانون 
اخلدمة املدنية، ومن ثم ل جمال للحديث عن ت�سنيف هذه الوظائف وت�سكني 
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اأع�ساء ال�سلكني عليها.

�سوؤونهم  تنظم  من  ب�ساأن   - ا�ستقر  القانونية  ال�سوؤون  وزارة  افتاء  اأن  كما 
الوظيفية قوانني اأو لوائح خا�سة - باأن املعيار املعول عليه يف حتديد الدرجة 
�سريورتهم  بعد  املدنية  اخلدمة  قانون  لأحكام  وفقا  هوؤلء  ي�ستحقها  التي 
خماطبني باأحكامه هو الراتب الأ�سا�سي والبدلت املقررة لهم،ومن ثم ي�ستحق 
بقانون اخلدمة  املرفق  الرواتب  الواردة يف جدول  املالية  الدرجات  املذكورون 
رواتب  من  هوؤلء  ي�ستحقه  كان  ما  وبدلتها  مربوطها  يعادل  والتي  املدنية 

وبدلت وفقا للقواعد التي كانوا خا�سعني لها.

التي وردت يف نهاية كتاب وزارة  العبارة  ، فاإن ما ت�سمنته  اأخرى  ومن ناحية 
الدرجة  اأن تكون  الأحوال  اأنه يجب يف جميع  اإليه من  امل�سار  املدنية  اخلدمة 
)اأ( من الدرجات املالية املعتمدة مل�سمى �سفري بالنظر اإىل واجبات وم�سوؤوليات 
اأمر ل �سبيل من الناحية   ، امللقاة على عاتق �ساغلها  هذه الوظيفـــة والأعباء 
القانونية لتحقيقه اإل من خالل تعديل قانون تنظيم وزارة اخلارجية امل�سار 
اإليه باإ�سافة جدول درجات ورواتب لوظائف اأع�ساء ال�سلكني بالتقييم املنا�سب 

لتلك الوظائف. 

اأن اقرتحت على  اأنه �سبق لوزارة ال�سوؤون القانونية  اإليه  ومما جتدر الإ�سارة 
، يف ظل عدم وجود   ...... ........املوؤرخ  رقم  كتابها  وزارة اخلارجية مبوجب 
جدول درجات ورواتب خا�ص باأع�ساء ال�سلكني الدبلوما�سي والقن�سلي مرفق 
 ،  2008/32 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  اخلارجية  وزارة  تنظيم  بقانون 
اتخاذ اإجراءات ا�ست�سدار مر�سوم �سلطاين بتعديل القانون امل�سار اإليه باإحلاق 
اأع�ساء ال�سلكني به ، ويف �سوء ذلك مت التن�سيق بني  جدول لدرجات ورواتب 
�سلطاين  مر�سوم  م�سروع  ب�ساأن  اخلارجية  وزارة  طلب  على  بناء  الوزارتني 
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ال�سيغة  يف  واإفراغه  اخلارجية  وزارة  تنظيم  قانون  اأحكام  بع�ص  بتعديل 
القانونية املنا�سبة واإر�ساله اإىل وزارة اخلارجية املوقرة رفق كتاب وزارة ال�سوؤون 

القانونية رقم................... بتاريخ....................

الدرجة  لتعديل  القانوين  ال�سبيل  اأن  القانونية  ال�سوؤون  وزارة  ترى  لذلك 
تنظيم  قانون  بتعديل  قانون  ا�ست�سدار  هو  ال�سفراء  لوظائف  املحددة  املالية 
وزارة اخلارجية امل�سار اإليه باإحلاق جدول درجات ورواتب اأع�ساء ال�سلكني به 

على نحو يتم فيه اإعادة تقييم تلك الوظائف مبا يعادل الدرجة )اأ(.

فتوى رقم )و�ص ق/م و/1/3/ 72  /2012( بتاريخ2012/1/11م.

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

نفيد باأن املادة )42( من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 96/101 تن�ص على اأن : " يقوم ال�سلطان باملهام التالية:

 .......................................................................  -
توقيع املعاهدات والتفاقيات الدولية وفقا لأحكام القانون اأو التفوي�ص يف   -

توقيعها واإ�سدار مرا�سيم الت�سديق عليها.  ............. . "

وتن�ص املادة )1( من قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 2008/32 على اأنه : " يف تطبيق اأحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات 

التالية املعنى الوارد قرين كل منها :
..................................................................... اأ    - 

الوزارة : وزارة اخلارجية . ب  - 
.....................................................................  

ال�سفري : املكلف برئا�سة اإحدى البعثات اأو الإ�سراف على اأحد الأجهزة يف  هـ - 
الديوان العام بالوزارة . ................................. "

اإدارة  الوزارة م�سوؤولية  " تتوىل   : اأن  القانون على  املادة )3( من هذا  وتن�ص 
الر�سمية  احلكومية  القناة  وتعترب   ، اخلارجية  وال�سوؤون  العالقات  ورعاية 
ال�سلة  ذات  امل�سائل  يف  للحكومة  الأ�سا�سي  واملرجع  اخلارجية  لالت�سالت 

بالعالقات الدوليــة  " .

ال�سوؤون اخلارجية  الوزارة بجميع  " تخت�ص   : اأن  املادة )4( منه على  وتن�ص 
لل�سلطنة بوجه عام ، وتتوىل على وجه خا�ص ما ياأتي :
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رعاية امل�سالح ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية والعلمية لل�سلطنة مع  اأ    - 
دول العامل . 

و�سعوب  ودول  ال�سلطنة  بني  والتعاون  ال�سداقة  عالقات  وتعزيز  بناء  ب  - 
العالــــــم . 

الدبلوما�سية  البعثات  واإن�ساء  العامل  دول  دبلوما�سية مع  اإقامة عالقات  ج  - 
مبا يخدم م�سالح ال�سلطنة .

رعاية �سوؤون املواطنني العمانيني يف اخلارج . ......  د  - 
................................................................................  

.......
التوقيع  يف  بالتفوي�ص  ال�سلطانية  املرا�سيم  ا�ست�سدار  اإجراءات  اتخاذ  م  - 
بعد موافقة جمل�ص  الدولية  التفاقيات  الت�سديق على  اأو  الن�سمام  اأو 

الوزراء ، وحفظ هذه التفاقـات . 
اإ�سدار وثائق التفوي�ص للوفود العمانية امل�ساركة يف املوؤمترات الدولية ،  ن - 

ووثائق الن�سمام والت�سديق على التفاقيات الدولية..........." .

وتن�ص املادة )5( من ذات القانون على اأن : " متار�ص الوزارة اخت�سا�ساتها من 
خالل بعثاتها يف اخلارج واأجهزتها املحددة يف هيكلها التنظيمي. " .

وتن�ص املادة )9( منه على اأن :  " يعني ال�سفراء املعتمدون لدى الدول واملندوبون 
لدى املنظمات الإقليمية والدولية ومن يف حكمهم مبر�سوم �سلطاين وينقلون 
اأع�ساء  باقي  وينقل  ويعني   ، �سلطاين  مبر�سوم  بالوزارة  العام  الديوان  اإىل 

ال�سلكني بقرار من الوزير امل�سوؤول  " 
وتن�ص املادة )12( منه على اأن : " تكون مهام وواجبات اأع�ساء ال�سلكني كالآتــــي 
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متثيل ال�سلطنة لدى الدول املعتمدة لديها . اأ   - 
املعتمدين  الدول  لدى  رعاياها  وم�سالح  ال�سلطنة  م�سالح  حماية  ب - 

لديها.................. " .

 - اهلل  - حفظه  املعظم  ال�سلطان  اأن جاللة  ال�سابقة  الن�سو�ص  وامل�ستفاد من 
مبوجب اأحكام النظام الأ�سا�سي للدولة  هو املخت�ص بح�سب الأ�سل بالتوقيع 
على املعاهدات والتفاقيات الدولية ويجوز له التفوي�ص يف هذا الخت�سا�ص ، 
كما اأنه يقوم باإ�سدار مرا�سيم الت�سديق على تلك التفاقيات ، ومبوجب قانون 
تنظيم وزارة اخلارجية فاإنها تعترب اجلهة القوامة وامل�سوؤولة عن اإدارة ورعاية 
اخلارجية  لالت�سالت  الر�سمية  احلكومية  والقناة   ، اخلارجية  العالقات 
وتخت�ص   ، الدوليــة  بالعالقات  ال�سلة  ذات  امل�سائل  يف  لها  الأ�سا�سي  واملرجع 
بجميع ال�سوؤون اخلارجية بوجه عام ، ف�ساًل عن بع�ص الخت�سا�سات املحددة 
مبوجب املادة )4( من القانون ، والتي من بينها ما يخ�ص التفاقيات الدولية 
يف  بالتفوي�ص  ال�سلطانية  املرا�سيم  ا�ست�سدار  اإجراءات  باتخاذ  فتخت�ص   ،
التوقيع اأو الن�سمام اأو الت�سديق على التفاقيات الدولية بعد موافقة جمل�ص 
الـوزراء ، وحفظ هذه التفاقيـــــــــات ، واإ�سدار وثائق الن�سمام والت�سديق على 

التفاقيات الدولية .

اأجهزتها  خالل  من  قانونا  املحددة  اخت�سا�ساتها  اخلارجية  وزارة  ومتار�ص 
املحددة يف هيكلها التنظيمي، وبعثاتها يف اخلـــــارج والتي يراأ�سها �سفري ي�سدر 
بتعيينه مر�سوم �سلطاين باعتباره ممثال لل�سلطنة لدى الدولة املعتمد لديها .

الأ�سل  بح�سب  والتفاقيات  املعاهدات  على  بالتوقيع  املخت�ص  اإن  حيث  ومن 
من  اأو   - اهلل  حفظه   - ال�سلطان  جاللة  هو  الأ�سا�سي  النظام  لأحكام  وفقا 
مفو�سون  اخلارج  يف  املعتمدين  ال�سفراء  باأن  القول  ميكن  ل  فاإنه   ، يفو�سه 
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ذلك  لتنايف  الدولية  التفاقيات  على  التوقيع  يف  تعيينهم  مرا�سيم  مبوجب 
" التي  مع اأحكام النظام الأ�سا�سي للدولة ، وينبغي اأن تف�سر كلمة " مفو�ساً 
ترد يف مرا�سيم تعيني ال�سفراء يف نطاقها القانوين ، وهو �سالحية ممار�سة 
لوزارة  قانوناً  املحددة  الخت�سا�سات  اإطار  يف  ال�سيا�سية  لل�سوؤون  ال�سفراء 
اخلارجية باعتبارهم ممثلني لل�سلطنة لدى الدولة املعتمدين لديها، بيد اأنه 
اإذا ما انتهى جمل�ص الوزراء املوقر اإىل قيام اأ�سحاب ال�سعادة �سفراء ال�سلطنة 
املعتمدين لدى بع�ص الدول بتوقيع بع�ص اتفاقيات جتنب الزدواج ال�سريبي 
ومنع التهرب ال�سريبي على اأن يتم اعتماد هذا التوقيع من جاللة ال�سلطان 
املعظم - حفظه اهلل - فاإذ ذلك يتفق و�سحيح حكم القانون بح�سبان اأن الإجازة 

الالحقة كالإذن ال�سابق .

لذلك انتهى الراأي اإىل اأنه يتعني �سدور تفوي�ص لأ�سحاب ال�سعادة ال�سفراء 
للتوقيع على التفاقيات واملعاهدات الدولية يف كل حالة على حده ، ول تغني 

مرا�سيم تعيينهم عن هذا التفوي�ص. 

فتوى رقم )و �ص ق / م و / 38 / 1 / 2012/486( بتاريخ 2012/3/17م

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

فتاوى المادة رقم )7(

بالإ�سارة اإىل الكتب املتبادلة املنتهية بكتاب معاليكم رقم : ........ املوؤرخ......... 
املوافق ......... ب�ساأن املحاجة فيما انتهت اإليه فتوى وزارة ال�سوؤون القانونية 
رقم )و �ص ق/م و/72/1/3 بتاريخ 2012/1/11م( من اأن نظام الت�سنيف ومن 
حيث  والقن�سلي  الدبلوما�سي  ال�سلكني  اأع�ساء  على  ينطبق  ل  الت�سكني  ثم 
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ينظم �سوؤونهم الوظيفية قانون خا�ص ، ف�سال عن كون وظائف ال�سلكني تعترب 
جمموعة نوعية واحدة باملفهوم الوارد يف قانون اخلدمة املدنية ، ومن ثم ل 

جمال للحديث عن ت�سنيف هذه الوظائف وت�سكني اأع�ساء ال�سلكني عليها.

�سحيح  غري  القانونية  ال�سوؤون  وزارة  اإليه  انتهت  ما  باأن  معاليكم  وتذكرون 
وزارة اخلارجية وفقا  ت�سكني موظفي  �سبق  العملية حيث  واقع احلقيقة  من 
لنظام ت�سكني اخلدمة املدنية ، واأن كل حقوقهم من رواتب وعالوات واإجازات 
 ، التنفيذية  ولئحته  املدنية  اخلدمة  قانون  �سمن  تقع  التقاعد  وم�ستحقات 
وزارة  موظفي  يعامل  اأن  يقبل  مل  املوقر  الوزراء  جمل�ص  باأن  تذكرون  كما 
الدبلوما�سية  امل�سميات  اأن  ، هذا ف�سال عن قولكم  اخلارجية بقانون م�ستقل 

لي�ست وظائف .

اأو  م�ستندات  باأي  ياأت  مل  اإليه  امل�سار  معاليكم  كتاب  باأن  نفيد  ذلك  على  وردا 
تاأ�سي�ص قانوين جديد ي�ستدعي اإعادة النظر يف فتوى وزارة ال�سوؤون القانونية 
املنوه بها ، اأما القول باأن ما انتهت اإليه وزارة ال�سوؤون القانونية غري �سحيح 
من واقع احلقيقة العملية فهو قول مردود عليه باأن الواقع العملي يجب اأن 

يكون متفقاً مع �سحيح حكم القانون ولي�ص العك�ص . 

اأما القول باأن ما ي�سغله اأع�ساء ال�سلكني م�سميات ولي�ست وظائف، واأن جمل�ص 
الوزراء مل يقبل اأن يعامل موظفي وزارة اخلارجية بقانون م�ستقل ، واأن حقوق 
اخلدمة  لقانون  تخ�سع  وغريها  واإجازات  وعالوات  رواتب  من  املذكورين 
املدنية ولئحته التنفيذية ، واأنه مت ت�سكينهم وفقاً للنظام املعمول به يف قانون 

اخلدمة املدنية ، فنفيد معاليكم بالآتي :

اأوًل : فيما يتعلق بكون ما ي�سغله اأع�ساء ال�سلكني وظائف اأم م�سميات :
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رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  اخلارجية  وزارة  تنظيم  لقانون  وفقاً   -1
موظفون  والقن�سلي  الدبلوما�سي  ال�سلكني  اأع�ساء  فاإن   2008/32

عموميون واأن ما ي�سغلونه وظائف عامة على التف�سيل الآتي:
وظائف  ي�سغلون  الذين  ال�سلكني:املوظفون  اأع�ساء  ز(   /  1( املادة  اأ    - 

دبلوما�سية اأو قن�سلية .
املادة )7(: تق�سم وظائف ال�سلكني اإىل ثالث فئات هي: ب  - 

الوظائف العليا .  -
الوظائف التخ�س�سية .  -

الوظائف امل�ساعدة .  -
فئة  كل  حتت  تندرج  التي  الوظائف  التنفيذية  الالئحة  وحتدد   -

لقانون اخلدمة املدنية.
املادة)8(: ي�سرتط فيمن ي�سغل اإحدى وظائف ال�سلكني - فيما عدا  ج  - 

وظيفة قن�سل فخري - اأن يكون : ..............
واأن   .........." كالآتي  اليمني  �سيغة  وتكون   .......  :)10( املادة  د  - 

اأحافظ على اأ�سرار وظيفتي خالل اخلدمة وبعدها" .
املادة)11(: حتدد الالئحة والقرارات الوزارية اإجراءات التعيني يف  هـ - 

وظائف ال�سلكني."
الأداء  كفاية  تقرير  لنظام  ال�سلكني  اأع�ساء  "يخ�سع  املادة)18(:  و  - 

الوظيفي..........."
املادة)25(: ".........كل من يخالف اأحكام هذا القانون من اأع�ساء  ز  - 
ال�سلكني اأو يخل بواجبات وظيفته اأو ي�سلك �سلوكاً ينال من �سرف 
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التاأديبية  اجلزاءات  اأحد  عليه  يوقع  قدرها  من  يحط  اأو  الوظيفة 
الآتية: .............." .

املادة)55(: "ت�سري اأحكام قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية  ح - 
. ....

اأع�ساء  على  القانون  هذا  يف  ن�ص  ب�ساأنه  يرد  مل  فيما  اأحكامهما  ت�سري  كما 
  " ال�سلكني.

وفقاً لقانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـــي رقـم 2004/120   -2
فاإن   - الوظيفة  تعريف  من  اخلارجية  وزارة  تنظيم  قانون  خلو  اإزاء   -
الوظيفة وفقاً حلكم املادة )2( منه هي جمموعة الواجبات وامل�سوؤوليات 
موؤهالت  بها  يقوم  فيمن  وتتطلب  املخت�سة  ال�سلطة  حتددها  التي 
وا�سرتاطات معينة ، ويف �سوء ذلك فقد تكفلت املادة )8( من قانون تنظيم 
وزارة اخلارجية بتحديد ال�سروط الواجب توافرها فيمن ي�سغل وظائف 
واجباتهم  بتحديد  القانون  ذات  من   )12( املادة  تكفلت  كما  ال�سلكني 
الوظيفية ، ووفقاً لنظام ت�سنيف وترتيب الوظائف فاإن امل�سمى الوظيفي 

ل يعدو اأن يكون اأحد البيانات اخلا�سة بالوظيفة .

لذلك فاإن ما ي�سغله اأع�ساء ال�سلكني الدبلوما�سي والقن�سلي وظائف عامة .

ثانياً: فيما يتعلق بالقول باأن جمل�ص الوزراء مل يقبل مبعاملة موظفي وزارة 
اخلارجية بقانون م�ستقل واأن حقوق املذكورين من رواتب وعالوات واإجازات 
وغريها تخ�سع لقانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية ، واأنه مت ت�سكينهم 
وفقاً للنظام املعمول به يف قانون اخلدمة املدنية نود الإحاطة اأنه بالرجوع اإىل 
كتاب وزارة ال�سوؤون القانونية امل�سار اإليه يف ر�سالتكم يبني بجالء اأن ما ورد به 
من تف�سري مق�سور على اأع�ساء ال�سلكني الدبلوما�سي والقن�سلي دون غريهم 
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من موظفي وزارة اخلارجية الذين هم بال ريب من املخاطبني باأحكام قانون 
اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية مبوجب حكم املادة )55( من قانون تنظيم 

وزارة اخلارجية .

مو�سوعاً  كانون  الذين  ال�سفراء  ومنهم  ال�سلكني  باأع�ساء  يتعلق  فيما  اأما   
لر�سالة وزارة ال�سوؤون القانونية امل�سار اإليها فنحيل معاليكم - توفرياً للوقت 
واجلهد - اإىل ن�سو�ص املواد من )6 اإىل 37( من قانون تنظيم وزارة اخلارجية 
"يف  عنوان  حتت  القانون  لهذا  الثاين  للباب  اأحكام  جمموعها  يف  تكون  التي 

�سوؤون اأع�ساء ال�سلكني" واملق�سم اإىل ثمانية ف�سول على النحو الآتي :
الف�سل الأول: يف تعيني اأع�ساء ال�سلكني .  -  1

الف�سل الثاين: يف مهام وواجبات اأع�ساء ال�سلكني .  -  2
الف�سل الثالث: يف جلنة �سوؤون ال�سلكني .  -  3

الف�سل الرابع: يف تقارير الكفاية.  -  4
الف�سل اخلام�ص: يف الرتقيات والتنقالت والندب والإعارة .  -  5

الف�سل ال�ساد�ص: يف المتيازات والدرا�سة والتدريب .  -  6
الف�سل ال�سابع: يف امل�ساءلة واجلزاءات .  -  7

الف�سل الثامن: يف انتهاء اخلدمة.  -  8

اأن  من  القانونية  ال�سوؤون  وزارة  اإليه  انتهت  ما  �سحة  بجالء  ملعاليكم  ليبني 
وزارة  تنظيم  قانون  يف  ورد  خا�ص  وظيفي  لنظام  يخ�سعون  ال�سلكني  اأع�ساء 
اإل  التنفيذية  املدنية ولئحته  قانون اخلدمة  ب�ساأنهم  ي�سري   ول  اخلارجية 
منه،   )55( املادة  حلكم  وفقاً  القانون  هذا  يف  خا�ص  ن�ص  ب�ساأنه  يرد  مل  فيما 
اأع�ساء  برواتب  خا�ص  جدوًل  اخلارجية  وزارة  تنظيم  قانون  يت�سمن  مل  واإذ 
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من  املذكورين  اعتبار  اإىل  القانونية  ال�سوؤون  وزارة  انتهت  فقد  ال�سلكني 
غري   ، املدنية  اخلدمة  بقانون  املرفق  والرواتب  الدرجات  بجدول  املخاطبني 
كانت  ال�سلكني  وظائف  من  وظيفة  لكل  امل�ستحقة  الدرجة  حتديد  كيفية  اأن 
املدنية  اخلدمة  ووزارة  القانونية  ال�سوؤون  وزارة  بني  اخلالف  حمل  امل�ساألة 
حيث ترى وزارة ال�سوؤون القانونية يف نطاقاخت�سا�سها - دون غريها - املقرر 
قانوناً باإ�سدار الراأي القانوين واإ�سدار التف�سريات امللزمة للقوانني واملرا�سيم 
ال�سلطانية والقرارات ا�ستحقاق اأع�ساء ال�سلكني الدرجات املن�سو�ص عليها يف 
قانون اخلدمة املدنية والتي كانت وظائفهم مقيمة بها يف ظل النظام القدمي 
الطريق  بح�سبانه  ت�سريعي  تعديل  اإجراء  يقت�سي  التقييم  هذا  تعديل  واأن   ،
وظائف  تقييم  اإعادة  املدنيــــــة   اخلدمـــة  وزارة  ترى  حني  يف   ، لذلك  الوحيد 
ال�سلكني وفقاً لنظام الت�سنيف وهو ما تراه وزارة ال�سوؤون القانونية ل يتفق 

والفهم القانوين ال�سليم.

لذلك فاإن وزارة ال�سوؤون القانونية ل زالت عند راأيها من اأن ما ي�سغله اأع�ساء 
ال�سلكني وظائف عامة واأن ال�سبيل القانوين لتعديل الدرجة املالية لوظائف 
تنظيم  قانون  بتعديل  قانون  با�ست�سدار  ت�سريعي  تعديل  اإجراء  هو  ال�سفراء 

وزارة اخلارجية يت�سمن اإعادة تقيم تلك الوظائف مبا يعادل الدرجة )اأ( .

فتوى رقم )و �ص ق /م و/2012/547/1/3( بتاريخ 2012/3/24م

-----------------------------------------
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فتاوى المادة رقم )55(

املوافق......   ........ املوؤرخ   ......  : رقم  معاليكم  كتاب  اإىل  بالإ�سارة   
ب�ساأن املحاجة فيما انتهت اإليه فتوى وزارة ال�سوؤون القانونية رقم )و �ص ق/م 

و/72/1/3 بتاريخ 2012/1/11م(.

بداية جتدر الإ�سارة اإىل اأن احلالة املعرو�سة هي حم�ص م�ساألة قانونية تدور 
بقانون  املرفق  والرواتب  الدرجات  جدول  تطبيق  كيفية  عن  الت�ساوؤل  حول 
اإلغاء  �سوء  يف  والقن�سلي  الدبلوما�سي  ال�سلكني  اأع�ساء  على  املدنية  اخلدمة 
رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  والقن�سلي  الدبلوما�سي  ال�سلكني  قانون 
ا�ستمال  وعدم   2008/32 رقم  اخلارجية  وزارة  تنظيم  قانون  مبوجب   86/40
املادة )55( من  للمذكورين يف �سوء ن�ص  رواتب  الأخري على جدول  القانون 
هذا القانون التي تق�سي فقرتها الثانية ب�سريان اأحكام قانون اخلدمة املدنية 

على اأع�ساء ال�سلكني فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ص يف هذا القانون.

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  املرفق  امللحق  من  ال�ساد�ص  للبند  وفقا  اإنه  وحيث 
ال�سوؤون  وزارة  فاإن  القانونية،  ال�سوؤون  وزارة  اخت�سا�سات  بتحديد   94/14
الفتاوى  واإ�سدار  القانوين  الراأي  باإبداء  غريها  دون  تخت�ص  القانونية 
والقوانني  ال�سلطانية  للمرا�سيم  ال�سلطنة  يف  املعتمدة  الر�سمية  والتف�سريات 
تر�سيخ  اإىل  يوؤدي  ومبا  ذلك  الأمر  تطلب  كلما  الوزارية  والقرارات  واللوائح 

وتوحيد املفاهيم القانونية واللتزام بها وتطبيق اأحكامها.

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  املرفق   )1( رقم  امللحق  من  الأخري  للبند  ووفقا 
هيكلها  واعتماد  املدنية  اخلدمة  وزارة  اخت�سا�سات  بتحديد   2008/142
التنظيمي فاإن وزارة اخلدمة املدنية تخت�ص بتقدمي املعاونة الفنية لوحدات 
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اجلهاز الإداري للدولة غري اخلا�سعة لقوانني خا�سة يف كافة جمالت اخلدمة 
املدنية والتن�سيق مع اجلهات املخت�سة باإبداء الراأي اإذا تطلب الأمر ذلك.

املعرو�سة  للم�ساألة  القانونية  ال�سوؤون  وزارة  ت�سدي  فاإن  تقدم  ما  على  بناء 
اإطار  يف  كان  رقم.......املوؤرخ............اإمنا  كتابها  القانوين مبوجب  بالراأي 
الخت�سا�ص املعقود لها قانونا دون غريها واأن ما �سدر عنها يف هذا اخل�سو�ص 
ميثل �سحيح حكم القانون ويعد ملزما لكافة وحدات اجلهاز الإداري للدولة 

باعتباره من قبيل التف�سريات املعتمدة.

اإليه  :..........امل�سار  رقم  كتاب معاليكم  ت�سمنه  ما  فاإن  تقدم   ما  كان  ولئن 
اأن مبنى راأي وزارة ........... يقوم على عدم وجود قواعد خا�سة حتدد  من 
ال�سلكني،  اأع�ساء  وظائف  على  التطبيق  الواجب  والرواتب  الدرجات  جدول 
وكيفية حتديد الدرجة عند �سغل اإحدى هذه الوظائف بطريق التعيني املبتداأ، 
واأن الأخذ مبعيار ا�ستحقاق اأع�ساء ال�سلكني الدرجة املالية الواردة يف جدول 
الرواتب والبدلت املرفق بقانون اخلدمة املدنية التي يعادل مربوطها وبدلتها 
اأع�ساء وظائف ال�سلكني وفقا للقواعد التي كانوا يخ�سعون لها  ما ي�ستحقه 
يعترب ا�ستدعاء وتطبيقا لقواعد ملغاة دون ن�ص يقرره ول ي�سلح اإل عند نقل 
�ساغلي هذه الوظائف اإىل الدرجات املعادلة وفقا حلكم انتقايل، مردود عليه 

بالآتي :
بني  املغايرة  هو   .......... وزارة  راأي  اإليه  انتهى  ما  تطبيق  موؤدى  اإن   - 1
ال�سفراء املوجودين يف اخلدمة وقت العمل بقانون تنظيم وزارة اخلارجية 
امل�سار اإليه وبني من يعينون يف هذه الوظيفة تعيينا مبتداأً يف تاريخ لحق 
على تاريخ العمل بالقانون املذكور من حيث الدرجة التي ي�ستحقها كل 
منهم، حيث اإن الفئة الأوىل كانت وظائفهم مقيمة بالدرجة )ب( والتي 
التي  القانونية  امل�سا�ص مبراكزهم  ي�سوغ  �ستبقى مقيمة كذلك، حيث ل 
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ا�ست�سحبوها دون �سند من القانون، يف حني ترى وزارة اخلدمة املدنية 
اإعادة تقييم الدرجة امل�ستحقة ملن يعني ابتداء بعد هذا التاريخ بالدرجة 
)اأ( الأمر الذي ينطوي على اإخالل بقواعد واأ�س�ص تنظيم الوظيفة العامة 
التي ت�ستوجب تقييم الوظائف ذات الواجبات وامل�سوؤوليات الواحدة بذات 

الدرجة املالية.
لنظم وظيفية  التي تخ�سع  الوظائف  معادلة  باأن  القول  لي�ص �سحيحاً   -2
حكم  مبوجب  تتم  اأن  يجب  املدنية  اخلدمة  درجات  اأو  بوظائف  خا�سة 
املعادلة  اأن تلك  اإذ  اإىل وظائف معادلة،  �ساغليها  انتقايل ومبنا�سبة نقل 
اخلدمة  لقانون  فيها  يخ�سع  حالة  كل  يف  الإعمال  واجبة  دائمة  تكون 
املدنية من كان يخ�سع لنظام وظيفي خا�ص يختلف يف نظام الوظائف 
والدرجات والرواتب عن هذا القانون لتحديد مركزه القانوين ومن ثم 
معاملته قانوناً وفق �سحيح اأحكام قانون اخلدمة املدنية مبا يتفق وهذا 
املركز، كما هو ال�ساأن يف احلالة املعرو�سة، ول تعدو اأن تكون حالة النقل 
لقانون  تخ�سع  وظائف  اإىل  خا�سة  وظيفية  لنظم  تخ�سع  وظائف  من 
ذلك  �سوء  ويف  العملي،  التطبيق  يف  �سيوعاً  الأكرث  هي  املدنية  اخلدمة 
وملا كانت الدرجة املالية وغريها من امل�ستحقات املالية ل�ساغل الوظيفة 
تعد الرتجمة املالية لواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة ، ومن ثم فاإن تلك 
امل�ستحقات ت�سلح دائماً معياراً عادًل لإجراء املعادلة بني الوظائف التي 
ي�ستحق �ساغلوها ذات امل�ستحقات وهو ما ا�ستقر عليه افتاء وزارة ال�سوؤون 

القانونية وما جرى عليه الق�ساء الإداري يف بع�ص النظم املقارنة.
اإن القول بغري ما انتهى اإليه راأي وزارة ال�سوؤون القانونية من �ساأنه الآتي   -3

:
الدبلوما�سي  ال�سلكني  اأع�ساء  لوظائف  اخلا�سة  الطبيعة  اإهدار   -
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الوظائف  وترتيب  ت�سنيف  لنظام  و�ساغليها  واإخ�ساعها  والقن�سلي 
لنظم  تخ�سع  التي  الوحدات  على  اأ�سا�ساً  اأحكامه  تنطبق  ل  الذي 
وظيفية خا�سة، وما ي�ستتبعه ذلك من لزوم اإعادة ت�سكني �ساغليها على 

الوظائف التي ي�ستحقونها.
الدبلوما�سي  ال�سلكني  لأع�ساء  امل�ستحقة  املالية  الدرجة  حتديد   -
والقن�سلي وفقاً لنظام ت�سنيف وترتيب الوظائف ومن ثم ا�ستحقاقهم 
الدرجة )د( اإذ اأن مدة اخلربة العملية الالزمة ل�سغل الدرجة )اأ( وفقاً 
لهذا النظام )30( �سنة وهي جمموع املدد البينية الواجب ق�ساوؤها يف 
الوظائف ال�سابقة على وظائف الدرجة )اأ(، يف حني اأن املدد الالزمة 
ل�سغل وظائف ال�سفراء وفقا للنظام الوظيفي املعاملني به )20( �سنة 
وهي تعادل املدة الالزمة ل�سغل الدرجة )د( من درجات اخلدمة املدنية.
املغايرة يف املعاملة بني اأع�ساء ال�سلكني من حيث الدرجات املالية التي   -
ي�ستحقونها حيث �سي�ست�سحب من كان موجوداً يف اخلدمة قبل العمل 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32 مركزه القانوين الذي كان ي�سغله يف 
هذا التاريخ ومن ثم ي�ستحق الدرجة )ب( يف حني حتدد الدرجة املالية 
ملن يلتحق باخلدمة بعد هذا التاريخ وفقاً لنظام الت�سنيف والرتتيب 

ومن ثم ي�ستحق الدرجة )د(.
ترقية ال�سفراء اإىل وظيفة من الدرجة )اأ( دون �سند من القانون.  -

العدالة  لقواعد  وفقاً  القانونية  ال�سوؤون  وزارة  راأي  كان  تقدم  ما  على  وبناء 
والقانون الطبيعي اللذين هما من م�سادر القانون الفرعية وجوب الت�سوية 
منهم  كان  �سواًءمن  منهم،  كل  ي�سغله  الذي  القانوين  املركز  يف  ال�سفراء  بني 
موجوداً يف اخلدمة قبل العمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32 ومن التحق 
منهم باخلدمة بعد هذا التاريخ واأن يكون املعول عليه يف هذا اخل�سو�ص هو 
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حدود املراكز القانونية التي ا�ست�سحبها من كان موجوداً منهم يف اخلدمة يف 
تاريخ العمل بقانون تنظيم وزارة اخلارجية وفقاً للقواعد املعمول بها اآنذاك 
، وذلك اإىل حني �سدور قانون يق�سي باإعادة تقييم وظائف ال�سفراء بالدرجة 

)اأ( باعتباره ال�سبيل القانوين الوحيد لتحقيق ذلك.

فتوى رقم )و �ص ق / م و / 3 / 1 /2012/548( بتاريخ 2012/3/24م

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





قانون
 بلدية مسقط





الفتاوى الصادرة من وزارة 
الشؤون القانونية 

من عام 2000م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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فتاوى المادتين رقم )10-9(

الفتوى االأوىل :

وردا على ذلك نفيد : 

باأن املادة » 9 »من قانون بلدية م�سقط ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
اأع�ساء املجل�ص مبقت�سى مر�سوم �سلطاين بناء  » يعني  اأن  8 / 92 تن�ص على 
الوزير من  يعدها  تر�سيح  قائمة  الوزراء من �سمن  اقرتاح من جمل�ص  على 
اأربعني مر�سحا ،......«، واأن املادة »10« تن�ص على اأن »مدة الع�سوية يف املجل�ص 

اأربع �سنوات ويجوز اإعادة تعيني الع�سو ..............«.

يف  الع�سوية  مبدة  يتعلق  فيما  القاعدة  و�سع  امل�سرع  اأن  ذلك  ويعني 
املجل�ص البلدي لبلدية م�سقط والتي يف �سوئها تتحدد مدة ع�سوية الأع�ساء 
 »9« للمادة  وفقا  ي�سدر  الذي  ال�سلطاين  املر�سوم  مبقت�سى  يعينون  الذين 
ال�سالف ذكرها ، حيث ي�سدر هذا املر�سوم يف كنف هذه القاعدة ويدور بذلك يف 

فلك املادة »10« اآنفة الذكر التي حددت مدة الع�سوية باأربع �سنوات .

واأنه تطبيقا لذلك وملا كان املر�سوم ال�سلطاين رقم 16 / 2002 قد اأ�سار 
–2005 م  يف قائمة الأع�ساء املرافقة له اإىل اأن الع�سوية للفرتة من » 2002 
»، وكان تاريخ �سدوره والعمل به هو 2002/2/26 م ، فاإن مدة الع�سوية وفقا 
مدة  ذكره من  ورد  ملا  ، خالفا  م   2006/2/25 »10« متتد حتى  املادة  مع حكم 
على نحو ما �سلف ، الأمر الذي ي�ستلزم املعاجلة القانونية ، وذلك با�ست�سدار 
مر�سوم �سلطاين بتعديل فرتة الع�سوية ليكون انتهاوؤها يف التاريخ امل�سار اإليه 
، اأو بالن�ص على ا�ستمرار الأع�ساء الذين ت�سمنهم هذه القائمة يف الع�سوية 
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حتى هذا التاريخ وذلك عقب انق�ساء الفرتة املذكورة املنوه بها اآنفا .

بلدية  قانون  تطبيق  يغدو  حتى  يلزم  اأنه  بالتنويه  اجلدير  ملن  واإنه 
م�سقط امل�سار اإليه فيما يتعلق بالع�سوية ومدتها �سحيحا ، امل�سارعة با�ست�سدار 
املر�سوم ال�سلطاين بتعيني الأع�ساء قبل انتهاء الدورة بوقت كاف ، بحيث تبداأ 
 ، مبا�سرة  ت�سبقها  التي  الع�سوية  فرتة  انتهاء  عقب  اجلديدة  الع�سوية  مدة 
هو  كما  الع�سوية  من  قانونا  خالية  زمنية  فرتات  ثمة  تكون  ل  حتى  وذلك 

ال�ساأن بالن�سبة ملا جرى به الواقع �سابقا .

)فتوى و �ص ق رقم / م و/22/ 1/5/ 2004/1222م بتاريخ 2004/9/25م  

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

فتاوى المادة رقم )19(

الفتوى االأوىل :

قانون بلدية م�سقط ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 92/8 ين�ص يف 
الإداري للدولة،  » بلدية م�سقط وحدة من وحدات اجلهاز  اأن  املادة )2( على 
والقيام  العام  ال�سالح  حتقيق  على  وتعمل  العتبارية  بال�سخ�سية  وتتمتع 
اأخرى  اخت�سا�سات  واأية  القانون  هذا  يف  عليها  املن�سو�ص  بالخت�سا�سات 

ي�سندها اإليها جاللة ال�سلطان «.

كما ين�ص يف املادة )3(منه على اأن » تتاألف بلدية م�سقط من جمل�ص 
بلدي وجهاز تنفيذي، وتق�سم اأعمال البلدية طبقاً لهيكلها التنظيمي املعتمد«.
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اأن » ت�سمل بلدية م�سقط حدود حمافظة  املادة )4( منه على  وتن�ص 
م�سقط وفق التحديد الوارد باخلارطة املرفقة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/6.«

و تن�ص املادة)15( منه على اأن » يعني رئي�ص البلدية مبر�سوم �سلطاين، 
ويكون بحكم من�سبه رئي�ساً للمجل�ص البلدي ورئي�ساً للجهاز التنفيذي للبلدية« 

وتن�ص املادة )17( منه على اأن » يخت�ص املجل�ص البلدي ببحث ودرا�سة 
الأمور التالية:.................................«

وتن�ص املادة )19(منه على اأن » ي�سكل املجل�ص البلدي من بني اأع�سائه 
وترفع  منها،  لكل  بعد  فيما  املو�سحة  باملهام  لتقوم  دائمة  رئي�سية  اأربع جلان 
تو�سياتها للمجل�ص، ويجوز اأن ي�سكل جلنة اأو اأكرث تكلف باأعمال حمددة دائمة 

اأو موؤقتة متى اقت�ست حاجة العمل ذلك« .

اخت�سا�سات  حتديد  ب�ساأن   2008/91 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وين�ص 
حمافظة م�سقط واعتماد هيكلها التنظيمي يف املادة الأوىل منه على اأن »حتدد 

اخت�سا�سات حمافظة م�سقط وفقاً للملحق رقم )1( املرافق.«

وحمافظ  الدولة  وزير  ي�سدر   « اأن  على  منه  الثالثة  املادة  تن�ص  و 
م�سقط اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا املر�سوم« 

املرفق  م�سقط  حمافظة  اخت�سا�سات  ب�ساأن   )1( رقم  امللحق  ين�ص  و 
باملر�سوم ال�سلطاين امل�سار اإليه على اخت�سا�ص املحافظة مبا يلي:

1 -.......

اخلطط - 2 تنفيذ  و  اإعداد  يف  املخت�سة  اجلهات  مع  امل�ساركة 
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الإمنائية املتعلقة بوليات املحافظة.

          7- ت�سكيل اللجان املخت�سة بالوليات والإ�سراف عليها ومتابعة اأعمالها 
بالتن�سيق مع   اجلهات ذات العالقة. 

اأن بلدية م�سقط تعد اإحدى وحدات اجلهاز  اأن مفاد ما تقدم  وحيث 
اإليها  ا�سند  مبا  وتخت�ص  العتبارية  بال�سخ�سية  وتتمتع  للدولة  الإداري 
ال�سلطان،  جاللة  من  به  تكلف  وما   92/8 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  مبوجب  
وتتاألف من جمل�ص بلدي وجهاز تنفيذي، وي�سمل نطاق عمل بلدية م�سقط 
البلدي  للمجل�ص  رئي�ص  هو  البلدية  رئي�ص  ويكون  م�سقط  حمافظة  حدود 
ورئي�ص للجهاز التنفيذي بحكم من�سبه ويخت�ص املجل�ص البلدي بجملة من 
التنفيذي  اجلهاز  يخت�ص  كما   )17( املادة  يف  عليها  املن�سو�ص  الخت�سا�سات 
بجملة اخت�سا�سات حمددة باملادة )18( ويف �سبيل اأداء املهام املنوط بها يجوز 
حمددة  باأعمال  لتقوم  اأكرث  اأو  جلنة  اإن�ساء  م�سقط  ببلدية  البلدي  للمجل�ص 
ويف  عامة  ب�سفة  البلدية  اخت�سا�سات  يف  بطبيعتها  تدخل  موؤقتة  اأو  دائمة 

اخت�سا�سات املجل�ص البلدي ب�سفة خا�سة.

 - م�سقط  حمافظة  فاإن   2008/91 رقم  ال�سلطاين  للمر�سوم  ووفقاً 
اخت�سا�سات  بعدة  تخت�ص   - م�سقط  وحمافظ  الدولة  وزير  يراأ�سها  والذي 
حمددة على النحو املبني بامللحق رقم )1( املرافق للمر�سوم امل�سار اإليه،  وتدور 
جميعها حول الإ�سراف الإداري على �سوؤون الوليات وامل�ساركة يف اإعداد وتنفيذ 
اخلطط الإمنائية لها، والوقوف على �سوؤون القبائل وحل نزاعاتها والإ�سراف 
الر�سداء  و  ال�سيوخ  وتعيني  ال�سيد،  يف  املتبعة  والأعراف  ال�سنن  تطبيق  على 
وتر�سيح ممثلي الوليات لع�سوية املجل�ص البلدي وتنفيذ ال�سيا�سة احلكومية 
املعتمدة يف كل ما �سبق هذا بالإ�سافة اإىل اخت�سا�سها بت�سكيل اللجان املخت�سة 
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بالوليات والإ�سراف عليها ومتابعة اأعمالها بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.

        ومما تقدم يبني اأنه ولئن كان نطاق عمل بلدية م�سقط هو ذات نطاق 
ال�سلطاين  باملر�سوم  معينة  اخت�سا�سات  منهما  لكل  اأن  اإل  م�سقط  حمافظة 
املحدد لخت�سا�سات كل منها ل تتعار�ص مع اخت�سا�سات  اجلهة  الأخرى واإن 
التن�سيق مع اجلهة  الن�ص على  امل�سرع  اقت�سى من  اأحيانا مما  تتداخل  كانت 
ما  ثمة  من  ذكرها  املتقدم  الن�سو�ص  خلو  �سوء  ويف  فاإنه  ثم  ومن  الأخرى 
اإ�سرافية  ما بني حمافظة م�سقط وبلدية  اأو  يفيد وجود �سلة تبعية رئا�سية 
م�سقط،  فاإنه ل منا�ص من اإقرار ال�سالحيات املعرتف بها لكل منهما يف �سوء 
الخت�سا�سات املعرتف بها لكل منهما و وجوب التن�سيق فيما بينهما بالن�سبة 
حمافظة  حدود  هو  و  واحد،  عملهما  نطاق  اأن  بح�سبان  امل�سرتكة  للم�سائل  

م�سقط.

خدمات   جلان  اإن�ساء  يف  ترغب  م�سقط  بلدية  وكانت  ذلك  كان  وملا 
البلدية بالوليات وهي جلان - بح�سب الثابت من كتاب �سعادة املهند�ص رئي�ص 
اإىل �سعادة ال�سيد نائب املحافظ - تعنى بدعم وتطوير  بلدية م�سقط املوجه 
اخلدمات التي تقدمها البلدية بالوليات والتي هي جزء من نطاق عملها يف 
ال�سلطاين رقم 92/8  املر�سوم  املن�سو�ص عليها يف  البلدية  نطاق اخت�سا�سات 
ومن ثم فاإن املعني بت�سكيلها تكون هي بلدية م�سقط وفقا لالخت�سا�ص املخول 
لها قانونا وال�سالف بيانه دومنا ثمة تعار�ص مع اخت�سا�ص حمافظة م�سقط 
املن�سو�ص عليه يف املر�سوم رقم  2008/91  يف ت�سكيل اللجان املخت�سة بالوليات 

والإ�سراف عليها.

قرارات  باإ�سدار  م�سقط  بلدية  اخت�سا�ص  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
ت�سكيل جلان خدمات البلدية بالوليات على النحو الوارد بالأ�سباب. 
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فتوى رقم : )و �ص ق / م و / 1/ 1 /2010/1091م( بتاريخ 2010/6/21م .

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



قانون
المنشآت 

الخاصة لإلذاعة 
والتليفزيون





الفتاوى الصادرة من وزارة 
الشؤون القانونية 

من عام 2000م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )22(

فبالإ�سارة اإىل كتاب معاليكم رقم ..... املوؤرخ ..... املوافق ..... يف �ساأن طلب 
والن�سر  والأنباء  لل�سحافة  ملوؤ�س�سة عمان  الراأي حول مدى جواز الرتخي�ص 
اخلا�سة  املن�ساآت  قانون  لأحكام  طبقا  اإذاعيتني  حمطتني  باإن�ساء  والإعالن 

لالإذاعة والتليفزيون ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 95 / 2004 .

وتبدون معاليكم اأن موؤ�س�سة عمان لل�سحافة والأنباء والن�سر والإعالن تقدمت 
بطلب احل�سول على ترخي�ص اإىل جلنة املن�ساآت اخلا�سة لالإذاعة والتلفزيون 
لإن�ساء حمطتني اإذاعيتني على موجات ) FM ( ، واأنه نظرا لأن هذه املوؤ�س�سة 
 1  ( باملادة  والتليفزيون حدد  لالإذاعة  اخلا�سة  املن�ساآت  قانون  واأن   ، حكومية 
التجارية  الأ�س�ص  املوؤ�س�سة تعمل وفق  ، ولكون  باملن�ساأة  املق�سود   )  4 ( فقرة ) 
ترخي�ص  على  املوؤ�س�سة  ح�سول  جواز  مدى  حول  الراأي  معاليكم  تطلبون   ،

لإن�ساء املحطتني املذكورتني .

وردا على ذلك نفيد باأن البنود ) 1 ( ، ) 3 ( ، ) 4 ( من املادة ) 1 ( من قانون 
املن�ساآت اخلا�سة لالإذاعة والتليفزيون ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 95 / 

2004 امل�سار اإليه تن�ص على الآتي : 
" القانون : قانون املن�ساآت اخلا�سة لالإذاعة والتليفزيون .  -  1

املن�ساأة : ال�سركة التي يرخ�ص لها باإن�ساء اأو اإدارة اأو ت�سغيل نظاما للبث   -  3
الإذاعي اأو التلفزيوين للجمهور .

اخلدمة : اخلدمة الإذاعية اأو التلفزيونية التي تقدمها من�ساآت مملوكة   -  4
للقطاع اخلا�ص عرب و�سائل البث الإذاعي اأو التلفزيوين " . 

وتن�ص املادة ) 22 ( من هذا القانون على اأنه " تتخذ املن�ساأة �سكل �سركة امل�ساهمة 
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املقفلة وتكون مملوكة للعمانيني .......... " .

موؤ�س�سة  باإن�ساء   97  /  43 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من   )  1  ( املادة  تن�ص  كما 
عامة با�سم " موؤ�س�سة عمان لل�سحافة والأنباء والن�سر والإعالن " تكون لها 
اأموالها  وتعترب  والإداري  املايل  بال�ستقالل  وتتمتع  العتبارية  ال�سخ�سية 

اأموال عامة وتتبع وزير الإعالم".

وهى  باأحكامه  املخاطبني  الن�ص  ب�سريح  حدد  امل�سرع  اأن  تقدم  مما  وي�ستفاد 
املن�ساآت اخلا�سة لالإذاعة والتلفزيون ، كما حدد �سكل هذه املن�ساأة باأنها �سركة 
التلفزيوين  اأو  الإذاعي  للبث  نظام  ت�سغيل  اأو  اإدارة  اأو  باإن�ساء  لها  يرخ�ص 
للجمهور وتوؤدى هذه اخلدمة عرب و�سائل البث الإذاعي والتلفزيوين ، واأوجب 

اأن تكون املن�ساأة �سركة م�ساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لعمانيني. 

وحيث اإن موؤ�س�سة عمان لل�سحافة والأنباء والن�سر والإعالن تعدـ  وفقا ل�سريح 
املادة ) 1 ( من املر�سوم ال�سلطاين رقم 43 / 97 امل�سار اإليهـ  موؤ�س�سة عامة ، فاإنها 
تخرج بال ريب عن عداد املن�ساآت اخلا�سة التي عناها قانون املن�ساآت اخلا�سة 

لالإذاعة والتلفزيون امل�سار اإليه ، وفقا ملا �سلف بيانه .

لذلك انتهى الراأي اإىل اأن موؤ�س�سة عمان لل�سحافة والأنباء والن�سر والإعالن 
ل تعد من املن�ساآت املخاطبة باأحكام قانون املن�ساآت اخلا�سة لالإذاعة والتلفزيون 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 95 / 2004 .

فتوى رقم ) و �ص ق / م و / 15 / 1 / 1476 / 2005م بتاريخ 28 / 11/ 
2005م(

----------- ----------------------- 
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فتاوى المادة رقم )10(

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  للدولة  الأ�سا�سي  النظام  من   )39( املادة 
96/101 تن�ص على اأن "اأداء ال�سرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون".

الريا�سي  املجال  يف  العاملة  اخلا�سة  الهيئات  قانون  من   )10( املادة  وتن�ص 
" تتمتع الهيئات اخلا�سة  اأن  ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/81 على 
امللكية  عقود  ت�سجيل  ر�سوم  من  تعفى  )اأ(  ثانياً   ......  : الآتية  بالمتيازات 
اخلا�سة بها ، كما تعفى من اأى �سرائب اأو ر�سوم م�ستحقة للدولة عن اأى ن�ساط 
ريا�سي تقوم به وذلك بعد موافقة وزارة املالية ، عدا ال�سريبة اجلمركية والتى 
يرجع ب�ساأنها اإىل قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج 

العربية."

اأداء ال�سرائب والتكاليف  اأن امل�سرع بني كقاعدة عامة وجوب  ومفاد ما تقدم 
العامة وناط بالقانون تنظيم ذلك ، وقرر ا�ستثناء لغاية اأدركها اإعفاء الهيئات 
امللكية  عقود  ت�سجيل  ر�سوم  �سداد  من  الريا�سي  املجال  يف  العاملة  اخلا�سة 
اأى  عن  للدولة  م�ستحقة  ر�سوم  اأو  �سرائب  اأي  اإىل  بالإ�سافة   ، بها  اخلا�سة 
ن�ساط ريا�سي تقوم به هذه الهيئات وعلق هذا الإعفاء على �سرط هو احل�سول 

على موافقة وزارة املالية م�ستثنياً من هذا التنظيم ال�سرائب اجلمركية .

وحيث اإن املادة )15( من القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 
تن�ص على اأنه "ل يجوز الإعفاء من اأية �سريبة اأو ر�سم اأو دين اأو غريها من 
املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة اإل يف احلالت التي تن�ص فيها 
القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح ال�سادرة تنفيذاً لها على جواز الإعفاء 
، وفى احلدود وبالقيود وال�سروط املن�سو�ص عليها فى تلك القوانني واملرا�سيم 
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ال�سلطانية واللوائح .

الوزير  الوزير بناء على طلب  ، ي�سدر بالإعفاء قرار من  ويف جميع الأحوال 
املخت�ص ومع التقيد بال�سوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

"
وحيث اإن مفاد هذا الن�ص اأن امل�سرع اأكد على الأ�سل املن�سو�ص عليه بالنظام 
الأ�سا�سي للدولة املتمثل يف وجوب �سداد ال�سرائب والر�سوم و�سائر التكاليف 
العامة على اجلميع ، اإل اأنه اأجاز ا�ستثناًء الإعفاء من اأداء ال�سرائب والر�سوم 
وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة وذلك يف حالت 
مبا  اللتزام  مراعاة  مع  لها  منفذة  لوائح  اأو  مرا�سيم  اأو  بقوانني  حمددة 
ن�ست عليه هذه القوانني واملرا�سيم واللوائح من قيود و�سروط وحدود على 
املالية بناًء على طلب  امل�سرف على وزارة  اأن ي�سدر بالإعفاء قرار من الوزير 

الوزير املخت�ص .

وملا كان ذلك وكان قانون الهيئات اخلا�سة العاملة يف املجال الريا�سي قرر اإعفاء 
امللكية  الريا�سي من ر�سوم ت�سجيل عقود  املجال  العاملة يف  الهيئات اخلا�سة 
اخلا�سة بها ومن اأية �سرائب اأو ر�سوم م�ستحقة للدولة عن اأي ن�ساط ريا�سي 
الإعفاء متمثلة يف �سدور  اآلية هذا  املايل قد حدد  القانون  اأن  كما   ، به  تقوم 
قرار من الوزير امل�سرف على وزارة املالية ب�ساأنه ، فاإنه لي�ص ثمة ريب وفق ما 
�سلف بيانه من اأن اإعفاء الهيئات اخلا�سة العاملة يف املجال الريا�سي من �سداد 
وال�سروط  للقيود  يخ�سع  با�سمها  امل�سجلة  مركباتها  ملكيات  جتديد  ر�سوم 
الواردة بالقانون املايل والتي من بينها �سدور قرار بالإعفاء من وزارة املالية ، 
ل�سيما وقد خال قانون الهيئات اخلا�سة العاملة يف املجال الريا�سي مما يفيد 
ال�ستثناء من �سرط احل�سول على هذا القرار ، وعليه فاإن موافقة وزارة املالية 
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اخلا�سة  امللكية  عقود  ت�سجيل  ر�سوم  �سداد  من  الإعفاء  على  للح�سول  �سرط 
بالهيئات اخلا�سة العاملة يف املجال الريا�سي وذلك مبراعاة اأحكام املادة )15( 

من القانون املايل اآنفة الذكر.

لذلك انتهى الراأي اإىل اأن اإعفاء الهيئات اخلا�سة العاملة يف املجال الريا�سي 
من �سداد ر�سوم ت�سجيل عقود امللكية اخلا�سة بها املن�سو�ص عليه يف املادة )10( 
ثانيا )اأ( من قانون الهيئات اخلا�سة العاملة يف املجال الريا�سي امل�سار اإليه ل 
يكون اإل بعد موافقة وزارة املالية ومبراعاة اأن ي�سدر بالإعفاء قرار من الوزير 

امل�سرف على وزارة املالية على النحو املبني بالأ�سباب.

فتوى رقم )و �ص ق/م و/2008/1009/1/43( بتاريخ 2008/6/16م 

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

فتاوى المادة رقم )11(

يف  العاملة  اخلا�سة  الهيئات  قانون  من   )11( املادة  باأن  نفيد  ذلك  على  ورداً 
اأنه:  على  تن�ص   2007/81 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  الريا�سي  املجال 
املعمول  للقواعد  وفقاً  الدولة  اأرا�سي  توزيع  على  امل�سرفة  الوزارة  "تخ�س�ص 
بها يف هذا ال�ساأن الأرا�سي املنا�سبة للهيئة اخلا�سة بالقدر الالزم لتمكينها من 

ممار�سة ن�ساطها وتنمية مواردها" .

للهيئة اخلا�سة متلك  اأنه :" يجوز  القانون على  املادة )12( من هذا  وتن�ص 
العقارات واإجراء �سائر الت�سرفات القانونية ب�ساأنها بعد موافقة الوزارة " . 

كما تن�ص املادة )41( من ذات القانون على اأنه :" تتكون موارد الهيئة اخلا�سة 
مما ياأتي: ........ 5 - عائدات اأموالها وم�سروعاتها ال�ستثمارية التي توافق 
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عليها الوزارة" .

وتن�ص املــادة )46( من هذا القانون على اأنه : " على الهيئة اخلا�سة اأن تنفق 
اأموالها فيما يحقق اأغرا�سها ، ولها اأن ت�ستغل فائ�ص هذه الأموال يف اأعمال 
على  قدرتها  يف  ذلك  يوؤثـر  األ  على   ، لها  ثابت  مورد  ل�سمان  الربح  حمققة 
ممار�سة ن�ساطها الأ�سا�سي، ويتعني احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة 

على هذا الإجراء " . 

املنا�ســـبة للهيئــة  الأرا�سي  اأجـــاز تخ�سي�ص  امل�ســرع  اأن  الن�ســـو�ص  ومفـاد هذه 
الالزم  بالقدر   - الريا�سية  الأندية  عمومها  يف  يدخل  والتي   - اخلا�سة 
العقارات  متلك  لها  واأجــاز   ، مواردها  وتنمية  ن�ساطها  ممار�سة  من  لتمكينها 
واإجراء �سائر الت�سرفات القانونية ب�ساأنها بعد موافقة وزارة ال�سوؤون الريا�سة 
، واأن عائدات اأموال الهيئة اخلا�سة وم�سروعاتها ال�ستثمارية تعتبـر من بني 
مكونات مواردهـا املاليــة ، كما اأجــاز للهيئة اخلا�سة ا�ستغالل فائ�ص اأموالها 

فـي اأعمال حمققة الربح ل�سمان مورد ثابت لها . 

وحيث اإن تنمية املوارد تعني زيادتها ، وهذا ل يتاأتى اإل من خالل ا�ستثمار هذه 
املوارد وهو ما دعا امل�سرع اإىل الن�ص على عائدات اأموالها - العقارية واملنقولة - 
وم�سروعاتها ال�ستثمارية كاأحد موارد الهيئة اخلا�سة ، الأمر الذي ل منا�ص 
معه من العتـراف للهيئات اخلا�سة باحلق يف ا�ستثمار الأرا�سي املخ�س�سة لها 
من قبل الدولة - دون الت�سرف فيها - كو�سيلة لتنمية مواردها ، واآيـــة ذلك 
اأن امل�سرع يف املادة )46( امل�سار اإليها اأجــاز لها ا�ستغالل فائ�ص اأموالها )�سواء 
العقارية اأو املنقولة ( يف اأعمال حمققة الربح ل�سمان مورد ثابت لها ، وهذا ل 

يكون اإل من خالل ال�سماح لها با�ستغالل هذه الأموال . 

ترغب  الريا�سية  الأندية  من  عدداً  هناك  اأن  الثابت  وكان   ، ذلك  ا�ستبان  واإذ 
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فـي ا�ستثمار جزء من الأرا�سي املمنوحة لها من قبل احلكومة بغر�ص تنمية 
اأجـاز لالأندية  امل�سرع  اإن  ، وحيث  الريا�سية  اأن�سطتها  املالية لتمويل  مواردها 
الريا�سية تنمية مواردها من خالل الأرا�سي احلكومية املمنوحة لها ، الأمـر 
الذي يعني معه ال�سماح لتلك الأندية با�ستثمار هذه الأرا�سي طاملا اأن عائدات 
اأموالها وم�سروعاتها ال�ستثمارية تعتبـر من بني مكونات مواردها املالية طبقـاً 
ل�سريح ن�ص املادة )41( امل�سار اإليها ، �سريطة األ يوؤثـر ذلك فـي قدرتها على 
فاإن  ثم  ومن   ، الوزارة  مـن  كتابية  موافقة  وبعد  الأ�سا�سي  ن�ساطها  ممار�سة 
الراأي الذي خل�ست اإليه وزارة ال�سوؤون الريا�سية من عدم وجود حاجة لإجراء 
تعديل على قانون الهيئات اخلا�سة العاملة يف املجال الريا�سي يكون متفقـاً 

و�سحيح حكم القانون. 

لذلك انتهى الراأي اإىل اإمكانية ال�سماح لالأندية الريا�سية با�ستثمار الأرا�سي 
املخ�س�سـة لها لتمويل اأن�سطتها الريا�سية على النحو ال�سالف بيانه . 

)فتوى رقم : و �ص ق /م و/  1442/1/43 /2011بتاريخ  7 / 8 /  2011م (

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

فتاوى المادة رقم )33(

ال�سادر  الريا�سي  املجال  يف  العاملة  اخلا�سة  الهيئات  قانون  من   )19( املادة 
اجلمعية  تخت�ص   ": اأنه  على  تن�ص   )2007/81( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 
..................................................... ياأتي:  العادية مبا  العمومية 

.........

4- انتخاب جمل�ص الإدارة اأو �سغل املراكز ال�ساغرة ........... ".
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وتن�ص املادة )29( من ذات القانون على اأنه :" فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ص خا�ص يف 
هذا القانون يكون لكل هيئة خا�سة جمل�ص اإدارة مدته اأربع �سنوات ل يقل عدده 
عن �سبعة ول يزيد على اثني ع�سر ع�سواً ويحدد النظام الأ�سا�سي اخت�سا�ساته 

وكيفية ت�سكيله وال�سروط املطلوبة يف اأع�سائه وعددهم ............ .

والنظم  القانون  لأحكام  وفقاً  �سوؤونها  جميع  هيئة  كل  اإدارة  جمل�ص  ويتوىل 
والقرارات التي ي�سدرها الوزير يف هذا ال�ساأن.

طبقاً  اأعماله  كافة  عن  بالت�سامن  م�سوؤولني  املجل�ص  اأع�ساء  جميع  ويكون 
للقانون ............... ".

وتن�ص املادة )33( على اأنه :" اإذا خال مكان ع�سو اأو اأكرث من جمل�ص الإدارة ، 
للوزير اأن ي�سدر قراراً بتعيني العدد املكمل لأع�ساء املجل�ص اإذا اأ�سبح الباقون 
اأربعة فاأقل يعني جمل�ص  الباقني  اأ�سبح عدد الأع�ساء  اأقل من الن�سف، فاإذا 
اإدارة موؤقتاً للهيئة ، ويتم التعيني يف احلالتني من بني الأع�ساء الذين تتوافر 
فيهم �سروط الع�سوية املقررة بالنظام الأ�سا�سي للهيئة اخلا�سة ، وذلك حلني 
ل�ستكمال  الالزمني  الأع�ساء  انتخاب  فيها  يتم  عمومية  جمعية  اأول  انعقاد 

ت�سكيل جمل�ص الإدارة ".

بداءة جتدر الإ�سارة اإىل اأنه من الأ�سول املرعية يف تف�سري الن�سو�ص وا�ستنباط 
الأحكام؛ وجوب الوقوف اأوًل على عبارة الن�ص اأي �سيغته مبفرداتها وجملها 
الذي  املعنى  اأي  الن�ص  اإ�سارة  على  الوقوف  ثم   ، منها  القانون  حكم  ل�ستقاء 
توحى اإليه عبارته دون اأن تدل عليه ول يكون هو املق�سود من �سياقها بل تدل 
عليه األفاظها بحكم اللزوم ، ثم الوقوف على دللة الن�ص اأي على ما يدل عليه 
الن�ص بروحه ومعقوله مبفهوم املوافقة باإعطاء حكم املنطوق يف عبارة الن�ص 
للم�سكوت عنه لتوافر علة احلكم فيه من باب اأوىل ، وانتهاء الوقوف على دللة 
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اقت�ساء الن�ص اأي ما يقت�سي الن�ص وجوده من األفاظ م�سكوت عنها والتي ل 
وقوع  �سحة  اأو  املتكلم  �سدق  لفرتا�ص  وجودهما  بتقدير  اإل  حكمه  ي�ستقيم 

امللفوظ به عقاًل وقانوناً.

اأن امل�سرع مبوجب ن�ص املادة  ويف �سوء ما تقدم فاإن مفاد الن�سو�ص املذكورة 
باإدارة  عهد  الريا�سي  املجال  يف  العاملة  اخلا�سة  الهيئات  قانون  من   )29(
الهيئات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون اإىل جمل�ص اإدارة مدته اأربع �سنوات ل 
اختيارهم  يتم  ع�سواً  ع�سر  اثنى  على  يزيد  ول  �سبعة  عن  اأع�سائه  عدد  يقل 
بطريق النتخاب من قبل اجلمعية العمومية العادية للهيئة وفقاً حلكم املادة 
بانتخاب  الخت�سا�ص  اأي�ساً  اجلمعية  لتلك  وينعقد  القانون  ذات  من   )19(
العدد الالزم ل�سغل املقاعد ال�ساغرة يف جمل�ص الإدارة ، ووفقاً حلكم املادة )33( 
اإدارة الهيئة  اأو اأكرث من مقاعد جمل�ص  من ذات القانون يف حالة خلو مقعد 
و�سريورة عدد اأع�سائه اأقل من الن�سف يجوز لوزير ال�سوؤون الريا�سية تعيني 
اأربعة  باملجل�ص  الباقون  اأ�سبح  اإذا  عليه  ويجب  املجل�ص  لأع�ساء  املكمل  العدد 
، ل يقيده يف احلالتني  للهيئة  اإدارة موؤقت  ؛ تعيني جمل�ص  اأع�ساء فما دون 
بالتعيني ممن  الإدارة  ل�سغل مقاعد جمل�ص  اختياره  يتم  يكون من  اأن  �سوى 
، وذلك وفق ما  للنظام الأ�سا�سي للهيئة  تتوافر فيهم �سروط الع�سوية وفقاً 
ق�ست به عبارة ن�سو�ص املواد )19، 29، 33( املذكورة ، وما ت�سري اإليه عبارة ن�ص 
املادة )33( اأي ما تومئ اإليه من معنى بحكم اللزوم يف حالة تعيني جمل�ص اإدارة 
موؤقت للهيئة - بح�سبان اأن الهيئة يتوىل اإدارتها جمل�ص اإدارة واحد - هو اأن 
جمل�ص الإدارة املنتخب يف حال نق�سان عدد اأع�سائه اإىل اأربعة فما دون ُيحل 
بقوة القانون لَيِحل حمله جمل�ص الإدارة املعني موؤقتاً حلني انعقاد اأول جمعية 
جمل�ص  اأع�ساء  اختيار  يف  الأ�سيل  الخت�سا�ص  �ساحبة  بح�سبانها  عمومية 
الإدارة ، وقد �سكتت عبارة الن�ص عن بيان الغر�ص من تاأقيت جمل�ص الإدارة 
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املعني حلني انعقاد اأول جمعية عمومية اإل اأنه ملا كان امل�سرع منزها عن اللغو 
وكانت اجلمعية العمومية العادية هي �ساحبة الخت�سا�ص الأ�سيل يف اختيار 
دللة  له   )33( املادة  ن�ص  باأن  القول  من  منا�ص  فال  الإدارة  جمل�ص  اأع�ساء 
اقت�ساء مفادها وجود عبارة ل ي�ستقيم حكم الن�ص اإل بافرتا�ص وجودها حيث 
اأول جمعية  " وذلك حلني انعقاد  يكون مقت�سى عجز ن�ص املادة املذكورة هو 
عمومية يتم فيها انتخاب الأع�ساء ل�ستكمال ت�سكيل جمل�ص الإدارة يف احلالة 

الأوىل ولنتخاب جمل�ص الإدارة يف احلالة الثانية ".

لذلك انتهى الراأي اإلى تف�سير ن�ص المادة )33( من قانون الهيئات الخا�سة 
العاملة في المجال الريا�سي ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 2007/81 على 

النحو الوارد باالأ�سباب . 

---------------------
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فتاوى نظام الهيئات الخا�سة في مجال اأن�سطة ال�سباب 
والريا�سية والثقافية

فتاوى المادة رقم )5(

املادة )5( من نظام الهيئات اخلا�سة العاملة يف جمال اأن�سطة ال�سباب الريا�سية 
والثقافية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/41 تن�ص على اأن

بال�سخ�سية  وتتمتع  العام  النفع  ذات  الهيئات  من  اخلا�سة  الهيئة  تعترب   "
تطبيق  يف  العام  املال  �سفة  واملنقولة  الثابتة  لأموالها  وتكون  العتبارية 
يجوز  كما ل   ، املدة  ول يجوز متلكها مب�سي   ، العماين  اجلزاء  قانون  اأحكام 

.  " للجهات غري احلكومية احلجز عليها

ومفاد هذا الن�ص اأن امل�سرع اأ�سفى و�سف املال العام على اأموال الهيئات اخلا�سة 
امل�سار اإليها الثابتة منها واملنقولة يف نطاق تطبيق اأحكام قانون اجلزاء العماين 
اأما يف غري هذا النطاق فاإن   ، وذلك لتوفري احلماية اجلنائية لهذه الأموال 
واإن كانت تتمتع ببع�ص  اأموال خا�سة   - العام  اأموالها تعترب - وفقا لالأ�سل 
المتيازات املتمثلة يف عدم جواز متلكها مب�سي املدة وعدم جواز احلجز عليها 
من جانب اجلهات غري احلكومية، اأما اجلهات احلكومية فلها اأن حتجز على 

اأموال الهيئات اخلا�سة ا�ستيفاء للديون امل�ستحق لها.

بها م�ستحق جلهات  املحكوم  التعوي�سات  اأن بع�ص  الأوراق  الثابت من  كان  ملا 
حكومية، وعلى ذلك فاإنه لي�ص ثمة ما مينع من اتخاذ اإجراءات احلجز على 
اأن  باعتبار  التعوي�سات  هذه  من  عليه  م�ستحق  هو  ملا  ا�ستيفاء  النادي  اأموال 
احلكومية  غري  اجلهات  مينع  الذكر  �سالفة   )5( املادة  ن�ص  يف  الوارد  احلظر 
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فاإنها غري  احلكومية  اجلهات  اأما   ، اخلا�سة  الهيئات  اأموال  على  من احلجز 
خماطبة بهذا احلظر. 

اأو جهات غري  وبالن�سبة لباقي التعوي�سات وامل�ستحقة على النادي لأ�سخا�ص 
حكومية ، فاإنه ومع الت�سليم باأن احلكم ال�سادر من دائرة ال�ستئناف باملحكمة 
فيه  املحكوم  ال�سيء  حجية  يحوز  قطعي  حكم  هو  اآنفا  اإليه  امل�سار  اجلزائية 
ا�ستحالة  ثمة  اأن  اإل   ، النفاذ  واجب  فيكون  للحقيقة  عنوانا  نف�سه  ويفر�ص 
تتاأبى  التي  النادي  اأموال  تنفيذه عن طريق احلجز على  قانونية حتول دون 
على احلجز يف هذه احلالة ح�سبما �سلف الإي�ساح ا�ستنادا اإىل املادة رقم )5 ( 
من الر�سوم ال�سلطاين رقم2001/41 امل�سار اإليه والذي ل �سبيل لال�ستثناء منه 
اإل بذات الأداة القانونية ، ومن ثم فاإنه ل وجه لعر�ص املو�سوع على جمل�ص 
الوزراء املوقر للنظر يف اإ�سدار اأمر باحلجز على اأموال النادي ا�ستيفاء لهذه 

التعوي�سات بال�ستثناء من املر�سوم ال�سلطاين امل�سار اإليه.

نزوى  نادي  اأموال  اإجراءات احلجز على  اتخاذ  اإىل جواز  الراأي  انتهى  لذلك 
ل�سالح  بها  املحكوم  التعوي�سات  من  عليه  م�ستحق  هو  ملا  ا�ستيفاء  الريا�سي 
، واأنه ل وجه لعر�ص املو�سوع على جمل�ص الوزراء  بع�ص اجلهات احلكومية 
املوقر للنظر يف اإ�سدار اأمر باحلجز على اأموال النادي ا�ستيفاء ملا هو م�ستحق 
عليه من تعوي�سات حمكوم بها لأ�سخا�ص اأو جلهات غري حكومية على النحو 

املو�سح بالأ�سباب. 

)فتوى و �ص ق رقم /م و / 12 / 1 /2004/107 م بتاريخ 2004/1/26 م (

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



قانون
الطيران المدني





المبادئ الصادرة عن أحكام 
المحكمة العليا 

من عام 2006م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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جل�سة ي�م االأحد امل�افق 2007/4/8م

الطعن رقم 2007/17م مدين ثانية عليا

عقد نقل ـ “م�س�ؤولية الناقل”
- يطبق يف م�سوؤولية الناقل اجلوي القانون الوطني ولي�ص اتفاقية وار�سو ول 
الربوتوكولت املعدلة لها ، اأثره . ي�ساأل الناقل اجلوي عن ال�سرر الذي يرتتب 

على التاأخري يف و�سول الراكب اأو الأمتعة اأو الب�سائع.

- م�سوؤولية الناقل اجلوي مل تعاجلها اتفاقية وار�سو ول الربوتوكولت املعدلة 
لها واإمنا م�ساألة هذا العقد يرجع فيها اإىل القانون الوطني الواجب التطبيق 
وملا كان عقد النقل ل يختلف كثرياً عن �سائر العقود �سوى من ناحية الو�سيلة 
املقا�ساة فيها ويف  اأماكن ميكن  اأو مكان بدء تنفيذه كلها  فاإن مكان الو�سول 
قانون  باإ�سدار   )90/55( رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  امل�سرع  اأ�سدر  ُعمان  �سلطنة 
الأ�سخا�ص  نقل  باأنه  النقل  عقد  وعرفت   )199( املادة  ت�سمن  والذي  التجارة 
اأو الأمتعة اأو الب�سائع بالطائرات يف مقابل اأجر ..الخ وذهبت املادة )203( اإىل 
�سوؤال الناقل اجلوي عن ال�سرر الذي يحدث يف حالة هالك اأو �سياع الأمتعة 
اأو الب�سائع اأو نقلها اإذا وقع احلادث الذي اأدى اإىل ال�سرر اأثناء النقل اجلوي.

اأما املادة )204( فقد اأوردت م�سوؤولية الناقل اجلوي عن ال�سرر الذي يرتتب 
على التاأخري يف و�سول الراكب اأو الأمتعة اأو الب�سائع.

----------------------------
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جل�سة ي�م االأربعاء امل�افق 2008/6/4م

الطعن رقم 2008/58م جتاري عليا

عقد نقل»امل�س�ؤولية فيه«
عقد النقل اجلوى يلزم الناقل باإي�سال الراكب اإىل حمطة الو�سول مع توفري 
اأخرى  الراكب على خطوط طريان  التي ي�ستوجبها ذلك . حتويل  اخلدمات 
ملوا�سلة الرحلة ل يعفى ال�سركة الناقلة من م�سوؤوليتها العقدية . موؤدى ذلك. 

اإلزام الناقل بجرب ال�سرر.

الوجهة  اإىل  الراكب  اإي�سال  يقت�سي  جوي  نقل  عقد  اللتزام  هذا  عن  ترتب 
، وحيث من بني هذه  املتفق عليها مع توفري ما ي�ستوجبه ذلك من خدمات 
اخلدمات ال�ستجابة اإىل طلب امل�سافر املطعون �سده الأول الرامي اإىل تزويده 
الطائرة  ونزوًل من  الرحلة �سعوداً  مل�ساعدته خالل  بكر�سي متحرك ورافعة 

باعتباره من ذوي الحتياجات اخلا�سة نظراً حلالته ال�سحية.

وحيث اإن جمرد حتويل الراكب من قبل املطعون �سدها الثانية اإىل الطريان 
.......... يف مطار الدوحة لعدم وجود رحلة على خطوطها وقتئذ ل يعفيها 
من التزاماتها باعتبارها جهة الحتكار باملحطة الأر�سية وتبقى م�سوؤوليتها 
املربم  النقل  الأول مبوجب عقد  املطعون �سده  قائمة جتاه  بالتايل  العقدية 

بينهما.

للمطعون  ورافعة  متحرك  كر�سي  بتوفري  الثانية  �سدها  املطعون  قيام  عدم 
�سرراً  اأحلق  الذي  الأمر  التعاقدية  واجباتها  عن  تخلياً  ي�سكل  الأول  �سده 

ج�سيما بهذا الأخري يتعني اإلزامها بجربه.

----------------------------
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جل�سة ي�م االأحد امل�افق  9 /2010/1م

يف الطعن رقم 2010/554م الدائرة املدنية)ب(

الناقل اجل�ي
الناقل اجلوي يلزم بجرب ال�سرر الذي يلحق بالراكب اإن اأخل بالتزامه.

م�سوؤولية الناقل يف عقد النقل اجلوي اأن ينقل الراكب يف املدة املحددة والتاريخ 
املحدد وعلى الطريان املتفق عليه ، فاإذا تقاع�ص الناقل يف ذلك اأو اأنه مل يلتزم 

مبا األزمه به القانون فاإنه يكون م�سوؤوًل عن جرب اأي �سرر يلحق بالراكب . 

وكيل »ال�كيل بالعم�لة« . 
الوكيل بالعمولة ت�سح م�ساءلته عن  ال�سرر الذي حلق بالراكب لتخلف ميعاد 
ل  بالعمولة  وكيال  �سفته  الراكب.  مع  املربم  للعقد  حتريفه  ثبت  اإن  ال�سفر 

حتول دون م�ساءلته. 

حيث اإن الراكب وهو اأ�سرة مكونة من عدد من الركاب مل ي�ستطع اأن ي�سافر 
يف اليوم املحدد له من القاهرة اإىل م�سقط وحيث اإنه قد تكبد م�ساق ال�سفر 
من املن�سورة اإىل القاهرة ومن القاهرة ملدة حتى ا�ستطاع اأن ينقل اأ�سرته اإىل 

م�سقط فاإن كل ما ذكر يف الأوراق �سبب �سرًرا يلزم الناقل بجربه . 

وحيث اإن التذاكر قد ا�سرتيت من قبل ال�سركة الطاعنة فاإن عقد النقل ينعقد 
بني امل�سافرين املذكورين يف التذاكر وبني من باع لهم هذه التذاكر وهي ال�سركة 
الطاعنة ول يجوز لها اأن ترمي بامل�سوؤولية على اخلطوط ...... لأن الأخرية 
مل تكن طرًفا يف عقد النقل ولئن كانت الطاعنة وكيلة بالعمولة لل�سركة ..... 

فاإنه يجوز مقا�ساتها بتلك ال�سفة . 
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وحيث اإن احلكم مل يكن به ق�سور يف ال�ستدلل وقد جاء �سحيًحا ن�سبة اخلطاأ 
اإىل ال�سركة الطاعنة لأنها الطرف الآخر من العقد مع املطعون �سدهم الأوىل 
النقل على طريانها يف الرحلة  النقل ولو مت  ...... بعقد  ول عالقة لل�سركة 
الطاعنة  بني  املربم  بالعقد  تتعلق  الدعوى  لأن  للقاهرة  م�سقط  من  الأول 

والركاب املطعون �سدهم وهي لي�ست طرًفا يف ذلك . 

وحيث اإن املحكمة البتدائية ومن بعدها حمكمة ال�ستئناف قد تو�سلتا اإىل اأن 
الطاعنة حرفت عقد النقل الذي يرتب التزامات حمددة . 

وحيث اإنهما قد تو�سلتا اإىل اأن املطعون �سدهم قد اأ�سابهم �سرر وكان لزاًما 
عليها جرب ال�سرر باحلكم بالتعوي�ص للم�سافرين الذين تكبدوا تلك امل�ساق . 

برف�ص  تق�سي  املحكمة  هذه  فاإن  وقيا�سًيا  �سائًغا  جاء  التعوي�ص  اإن  وحيث 
الطعن واإلزام مقدمته بامل�ساريف ورد ثالثة اأرباع الكفالة . 

----------------------------
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جل�سة ي�م االأحد امل�افق13/مار�ص/2011م

الطعن رقم 2010/613م الدائرة املدنية )ب(

حكم. ت�سبيب احلكم
اعتماد حمكمة ثاين درجة على اأ�سباب حكم املحكمة البتدائية واإحالتها اإليه 

وجعلها اأ�سبابا حلكمها. ل يعد ق�سورا يف الت�سبيب.

حيث اأنه حول الن�ص بال�سبب الأول من اأ�سباب الطعن وهو الق�سور يف الت�سبيب 
والف�ساد يف ال�ستدلل لأن عبارات احلكم جاءت مقت�سيه ....الخ فاإنه نعي غري 
�سديد اإذ مل يكن احلكم املطعون فيه قا�سًرا يف الت�سبيب اإذ اإنه اعتمد على حكم 

املحكمة البتدائية واأحال اإليها وجعلها اأ�سبابه

الناقل »م�س�ؤوليته«
دخول.  تاأ�سرية  وجود  عدم  على  الراكب  وتنبيه  امل�ستندات  من  الناقل  حتقق 

كافيا ال�ستيفاء ملتطلبات املادة 110 من قانون الطريان.

الناقل  اإنه  اإذ  الطريان  قانون  110 من  املادة  ن�ص  املطعون  يخالف احلكم  مل 
حتقق من م�ستندات الركاب وو�سح �سراحة للطاعن عدم وجود تاأ�سرية دخول 
مل�سر للمربية وهنا يكون الناقل قد ا�ستوفى متطلبات املادة املذكورة لتحققه 

من الوثائق التي متكن الراكب من دخول الطائرة

----------------------------
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جل�سة ي�م االأربعاء الـم�افق 2011/6/22م

الطعن رقم 2010/508م الدائـرة التجــارية

ال�كيل امللحي
الوكيل املالحي غري م�سوؤول عن تلف اأو نق�ص اأو فقدان الب�ساعة ما مل يكن 

قد ت�سبب يف ذلك وهي يف عهدته.

قد ا�ستقرت اأحكام املحكمة العليا على تاأكيد عدم م�سوؤولّية الوكيل املالحي عن 
تلف اأو نق�ص اأو فقدان الب�ساعة ما مل يكن قد ت�سبب يف ذلك وهي يف عهدته.

اأّن الطاعنني الثواين هم وكالء مالحة ولي�سوا ناقلني  واإذ يبني من الأوراق 
بحريني وبالتايل ل ي�ساألون عن تنفيذ عقد النقل البحري فاإّن احلكم باإلزامهم 
باأداء البلغ املحكوم به بالت�سامن مع الناقلني ل يكون �سحيًحا مما يتعنّي معه 

نق�ص احلكم جزئًيا يف هذا ال�سق.

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



الفتاوى الصادرة من وزارة 
الشؤون القانونية 

من عام 2000م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )88(

الفتوى االأوىل :

ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدين  الطريان  قانون  من   )2(  املادة 
اأحكام هذا  » ت�سري  اأنه:  » تن�ص على  التطبيق  رقم 2004/93 بعنوان« جمال 

القانون على:

الطائرات املدنية يف اإقليم ال�سلطنة.أ- 

اإقليمها ب-  خارج  كانت  اأينما  ال�سلطنة  يف  امل�سجلة  املدنية  الطائرات 
تبا�سر  التي  الأجنبية  الدولة  قوانني  اأحكام  مع  يتعار�ص  ل  فيما 

ن�ساطها فيها.

املطارات املدنية يف ال�سلطنة وكل ما يجرى عليها من اأعمال.ت- 

وتن�ص املادة )3( من ذات القانون بعنوان » القوانني التكميلية » على 
اأن » تعترب اأحكام معاهدة �سيكاغو ومعاهدة مونرتيال لعام 1999 واملعاهدات 
جزءاً  ال�سلطنة  اإليها  املن�سمة  ال�ساأن  بهذا  ال�سلة  ذات  الدولية  والتفاقيات 
املعاهدات  اأحكام  ت�سري  بينهما  تعار�ص  حدث  واإذا  القانون،  لهذا  مكمال 

والتفاقيات الدولية«.

 « اأن:  على   « الإعفاءات  بعنوان«  القانون  ذات  من   )88( املادة  وتن�ص 
ل�سلطة الطريان املدين اأن تعفى من الر�سوم املقررة الطائرات الآتية:

طائرات ال�سلطنة التي ل تعمل يف املجال التجاري.- 1

»...................................................................
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على  امل�سدق  )1944م(  �سيكاغو  معاهدة  من  الثالثة  املادة  تن�ص  كما 
الن�ص العربي منها باملر�سوم ال�سلطاين رقم: 96/80 بعنوان » الطائرات املدنية 

وطائرات الدولة » على اأن :

املدنية فقط ول تطبق أ-  الطائرات  التفاقية على  تطبق هذه 
على طائرات الدولة.

خدمات ب-  يف  امل�ستخدمة  الطائرات  الدولة  طائرات  من  تعترب 
ع�سكرية اأو جمركية اأو يف خدمات ال�سرطة.

ل يجوز لأي طائرة من طائرات الدولة التابعة لدولة متعاقدة ت- 
اأن تطري فوق اإقليم دولة اأخرى اأو اأن تهبط فيه اإل اإذا كانت 
اأو  خا�ص  اتفاق  خالل  من  بذلك  ترخي�ص  على  ح�سلت  قد 

غريه وطبقاً ل�سروط ذلك الرتخي�ص.

تتعهد الدولة املتعاقدة عند اإ�سدار القواعد املتعلقة بطائرات ث- 
املالحة  �سالمة  العتبار  بعني  تاأخذ  باأن  لها  التابعة  الدولة 

اجلوية للطائرات املدنية«.

ومفاد هذه  الن�سو�ص ، اأن امل�سرع نظم اأحكام الطريان املدين مبوجب 
قانون الطريان املدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم) 2004/93( ، حمددا 
مبوجب ن�ص املادة )2( منه جمال تطبيقه فيما يتعلق بالطائرات ، مبينا عدم 
انطباقها اإل على الطائرات املدنية ، اإل اأنه مل ي�سع تعريفا اأو حتديدا ملا يعد 

من الطائرات املدنية. 

باعتبار  اإليه،  امل�سار  املدين  الطريان  قانون  من   )3( املادة  ق�ست  واإذ 
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اأحكام معاهدة الطريان املدين املوقعة يف �سيكاغو يف ال�سابع من دي�سمرب  عام) 
مكملة  الدولة  عليها من  امل�سادق  وتعديالتها  لها  التابعة  واملالحق   ) 1944م 

لأحكامه ولها الأولوية يف التطبيق يف حال التعار�ص بينهما.

واإذ قطعت عبارة ن�ص املادة الثالثة من معاهدة �سيكاغو املذكورة، يف 
معر�ص بيان نطاق تطبيق اأحكامها، باأنها ت�سرى على الطائرات املدنية دون 
اأوردت هذه املادة يف البند )ب( منها تعدادا ملا يعد من  طائرات الدولة، وقد 
طائرات الدولة، وهو تعداد ورد على �سبيل املثال ل احل�سر ح�سبما دلت عليه 
الطائرات  الدولة،  طائرات  من  يعد  بقولها  البند،  هذا  ن�ص  عبارة  �سراحة 
امل�ستخدمة يف خدمات ع�سكرية اأو جمركية اأو يف خدمات ال�سرطة، و باإمعان 
ما من طائرات  اعتبار طائرة  مناط  اأن  يبدو جليا  تعداده،  ورد  فيما  النظر 
الدولة هو كونها م�ستخدمة يف اإدارة اأو ت�سغيل اأحد املرافق العامة ال�سيادية، 

كمرفق الدفاع اأو ال�سرطة اأو اجلمارك.  

 .............. فاإن طائرات  املعرو�سة  الوقائع  على  تقدم  ما  وبتطبيق 
�سيكاغو  املدين  الطريان  اتفاقية   من  الثالثة  املادة  ن�ص  �سريح  مبوجب  ـ 
)1944( ـ تعد من طائرات الدولة، ومن ثم تخرج من نطاق تطبيقاأحكام هذه 
التفاقية، وبحكم اللزوم تخرج من نطاق تطبيق اأحكام قانون الطريان املدين 
ر�سوم مقررة  اأية  بالتايل  ي�ستحق عنها  ، فال  التنفيذية  اإليه ولئحته  امل�سار 
مبوجب اأحكامهما، ومنها ر�سوم الت�سجيل ، واإ�سدار وجتديد �سهادة �سالحية 

الطائرات .

اإن الطريان .......... ي�ستخدم يف ت�سغيل واإدارة مرفق رئا�سة  وحيث 
الدولة ـ وهو بال ريب يرتبع على قمة املرافق ال�سيادية بها ـ ومن ثم تخرج 
طائراته من نطاق تطبيق اأحكام اتفاقية الطريان املدين ـ �سيكاغو عام 1944م 
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ـ وقانون الطريان املدين ولئحته التنفيذية ،وبناء عليه ل ي�ستحق عنها اأية 
وجتديد  واإ�سدار  الت�سجيل،  ر�سوم  ومنها  اأحكامهما،  مبوجب  مقررة  ر�سوم 

�سهادة �سالحية الطائرات.

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم ا�ستحقاق اأية ر�سوم مقررة مبوجب اأحكام 
 ............ التنفيذية على كل من  طائرات  املدين ولئحته  الطريان  قانون 

والطريان ................... .

)فتوى رقم : و �ص ق / م و /26/ 1 / 2011/113م بتاريخ 2011/1/17م(

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



قانون
األوقاف





المبادئ الصادرة عن أحكام 
المحكمة العليا 

من عام 2006م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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جل�سة ي�م االأحد امل�افق 2006/11/5م

الطعن رقم 2006/17م مدين ثانية عليا

م�سجد 
انتفاء  مع  اأ�سحابها   يوافق  مل  اأر�ص  على  وبناوؤه  امل�سجد  تو�سعة   -

�سرورة ذلك غري جائز. 

- اإذا مل  يثبت اأن هناك �سرورة لتو�سيع امل�سجد على ح�ساب املجل�ص 
لغاية اإ�سافته للم�سجد وعليه فاإنه بانتفاء ال�سرورة يكون ما قام به املطعون 
اأمر  التعدي على ملك الغري وبدون ر�ساه وهو  �سده غري مربر ومن قبيل 
خمالف للقانون ثم اإن تو�سيع امل�سجد ل يجوز اأن يكون على اأر�ص مل يوافق 
اأ�سحابها على ذلك خا�سة واأن بيت اهلل ل يجوز بناوؤه اأو تو�سيعه على اأر�ص 
مغ�سوبة لأنه اإن مت ذلك فال ت�سح فيها ال�سالة وعليه فاإن ما قام به املطعون 
�سده جاء خمالفاً للقانون ولل�سريعة الإ�سالمّية مبا ي�سحى معه واحلالة ما 

قرر النعي على احلكم املطعون فيه ب�سبب الطعن مقبوًل.

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





المبادئ الصادرة عن أحكام 
محكمة القضاء اإلداري

من عام 2006م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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المادة )4(

تراخي�ص – الرتاخي�ص  باإقامة �سلة اجلمعة فى امل�ساجد – 
�سروطه  :

تخت�ص   : اأنه  على  اإليه  امل�سار  الأوقاف  قانون  من   )4( املادة  تن�ص 
كما   ، القانون  هذا  تطبيق  عن  ين�ساأ  نزاع  اأي  عن  بالنظر  ال�سرعية  املحاكم 
تخت�ص بالنظر يف كل دعوى تقام على الوقف �سواء اأكانت من ورثة الواقف اأم 

من الغري » .

اأن كل نزاع ين�ساأ عن تطبيق قانون  املادة املذكورة  وي�ستفاد من ن�ص 
ال�سرعية  الدوائر  بنظرها  يخت�ص  الوقف  على  ترفع  دعوى  وكل   ، الأوقاف 
مبحاكم الق�ساء العادي ، وبالطالع على مواد القانون امل�سار اإليه يتبني اأن 
و�سروطه   الوقف  اأنواع  بيان  حيث  من  وذلك   ، الأوقاف  ب�سوؤون  تتعلق  كلها 

وانعقاده ونفاذه وا�ستثماره وغريها من الأمور املتعلقة بهذا الوقف .

قرار  يف  يطعن  امل�ستاأنف  اأن  الدعوى  اأوراق  من  الثابت  اإن  وحيث 
الوزارة امل�ستاأنف �سدها برف�ص الرتخي�ص له باإقامة �سالة اجلمعة مب�سجد 
حلة الدوانيج بولية �سنا�ص ، فيكون مو�سوع دعواه متعلقا بقرار اإداري مما 
تخت�ص بنظره هذه املحكمة وفقا لأحكام املادة )6( من قانونها ، ولي�ص نزاعا 
يف اأي �ساأن من �سوؤون الوقف ، وعليه يكون دفع امل�ستاأنف يف هذا ال�ساأن يف غري 
حمله جديرا برف�سه والق�ساء باخت�سا�ص هذه املحكمة بنظر الدعوى املاثلة 

.

وبالن�سبة ملو�سوع هذا ال�ستئناف فاإن مثار اخلالف فيه هو اجلدال 
باإقامة �سالة  املقررة قانونا يف طلب الرتخي�ص  ال�سروط  حول مدى توافر 
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البت يف هذا اخلالف  فيكون   ، الدعوى من عدمه  امل�سجد حمل  اجلمعة يف 
وقائع  على  تطبيقها  ثم  القانون  عليه  ن�ص  ملا  وفقا  ال�سروط  تلك  بتحديد 
احلالة املاثلة ، ويف �سوء ذلك يتم الف�سل يف مدى �سحة القرار املطعون فيه 

من عدمه.

فتن�ص املادة )35( من لئحة امل�ساجد ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 
بعد  امل�ساجد  يف  اجلمعة  �سالة  لإقامة  “ ي�سرتط   : اأنه  على   )2003/260(

موافقة ال�سرع ال�سريف ما يلي :

اأهايل  من  الأقل  على  ع�سرين  من  عليه  موقع  طلب  تقدمي   : اأوًل   
املنطقة من بينهم جمل�ص اأمناء امل�سجد معتمد من وايل الولية .

  ثانياً : األ يكون هناك جامع على بعد ثالثة كيلو مرتات تقام فيه 
هذه ال�سالة .

  ثالثاً : األ يقل عدد امل�سلني عن خم�سمائة م�سٍل .

  رابعاً : �سالحية وكفاية مرافق امل�سجد وات�ساعه لأداء هذه ال�سالة 
و�سهولة الو�سول اإليه .

  خام�ساً : وجود اإمام وخطيب ب�سفة منتظمة.

وفقاً  ال�سابقة  ال�سروط  بع�ص  اأو  كل  من  ال�ستثناء  للوزير  ويجوز 
حلالت ال�سرورة التي يقدرها”.

وي�ستفاد من ن�ص املادة )35( امل�سار اإليها اأن القانون حدد �سروطا معينة 
اأهمها موافقة ال�سرع ال�سريف  للرتخي�ص باإقامة �سالة اجلمعة يف امل�ساجد 
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على اإقامة تلك ال�سالة ، بالإ�سافة اإىل وجوب تقدمي طلب بذلك موقعا عليه 
اأمناء  بينهم جمل�ص  املنطقة من  اأهايل  الأقل من  �سخ�ص على  من ع�سرين 
امل�سجد ومعتمدا من وايل الولية، واأل يكون هناك جامع على بعد ثالثة كيلو 
مرتات تقام فيه هذه ال�سالة، واأل يقل عدد امل�سلني عن خم�سمائة م�سٍل ، 
واأن تكون مرافق امل�سجد وات�ساعه �ساحلة وكافية لأداء هذه ال�سالة و�سهولة 
الو�سول اإليه ، ف�سال عن وجود اإمام وخطيب ب�سفة منتظمة، فاإذا توافرت 
جميع ال�سروط املذكورة يف الطلب وجب على الوزارة املوافقة على الرتخي�ص 
الطلب  رف�ص  يف  احلق  لها  كان  بع�سها  اأو  كلها  يتوافر  مل  اإذا  اأما   ، املطلوب 

ويكون قرارها يف هذه احلالة قد �سدر متفقا و�سحيح حكم القانون .

�سبب  على  الق�ساء  رقابة  اأن  على  املحكمة  هذه  ق�ساء  ا�ستقر  وقد 
القرار املطعون فيه متتد اإىل التحقق مما اإذا كانت النتيجة التي انتهى اإليها 
يف  ثابتة  اأ�سول  من  م�ستقاة  �سحيحة  ووقائع  اأ�سباب  من  م�ستمدة  القرار 
النتيجة  تلك  تكون  اأن  اأو   ، للقانون  القرار قد �سدر مطابقا  الأوراق فيكون 
غري م�ستخل�سة من اأ�سول ثابتة فيفقد القرار الأ�سا�ص القانوين الذي يجب 

اأن يقوم عليه، فيكون بالتايل قد �سدر باملخالفة للقانون .

الوزارة  اإ�سدار  اأن �سبب  املاثلة يتبني  وبتطبيق ما تقدم على احلالة 
امل�ستاأنف �سدها للقرار املطعون فيه القا�سي برف�ص الرتخي�ص باإقامة �سالة 
اجلمعة يف امل�سجد حمل الدعوى، هو عدم توافر ال�سروط املقررة باملادة )35( 
من لئحة امل�ساجد على النحو �سالف الذكر ، فيتعني التحقق من مدى �سحة 
اأوراق يف الدعوى ، مع الأخذ يف  هذا ال�سبب من عدمه يف �سوء ما قدم من 
العتبار اأنه يكفي للق�ساء ب�سحة القرار تخلف بع�ص ال�سروط الواردة باملادة 

املذكورة يف الطلب ولي�ص جميعها .
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وحيث اإن الثابت اأنه بالن�سبة لل�سرط املتعلق مبوافقة ال�سرع ال�سريف 
على اإقامة �سالة اجلمعة باأحد امل�ساجد ، فقد �سبق اأن عر�ص مو�سوع طلب 
الوزارة  قبل  من  مرتني  لل�سلطنة  العام  املفتي  ال�سيخ  �سماحة  على  امل�ستاأنف 
من  املقدم  الطلب  على  �سماحته  معلقا   ، عليه  يوافق  فلم   ، �سخ�سيا  ومنه 
امل�ستاأنف : » اأنه ل ينبغي اأن ي�سعى اأحد اإىل النف�سال عن اإخوانه امل�سلمني، 
و�سعائر الإ�سالم جميعاً اإمنا �سرعت للتقريب ل للتبعيد وللتاأليف ل للتنفري 
وللجمع ل للتفريق، فال ينبغي بل ول يجوز التفرق لعتبارات قبلية اأو عرقية 
باملدينة  اجلمعة  �سالة  اأقام  عندما  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  والنبي  غريها  اأو 
املنورة كان النا�ص ياأتونها من العوايل » ، وهذه الواقعة يقرها امل�ستاأنف ول 
يجادل فيها على النحو الوارد بتقرير ا�ستئنافه ، فتكفي عدم موافقة �سماحة 
املفتي وحدها للتاأكيد على عدم توافر اأحد ال�سروط الالزمة للح�سول على 
ال�سريف ، مما يعد ذلك �سببا كافيا ل�سدور  ال�سرع  الرتخي�ص وهو موافقة 
ال�سروط الأخرى  الرف�ص املطعون فيه، وذلك حتى على فر�ص توافر  قرار 
عنها  يبعد  التي  كامل�سافة   - ثبوتها  عدم  – رغم  امل�ستاأنف  فيها  يجادل  التي 
امل�سجد عن اجلامع الذي تقام فيه �سالة اجلمعة ، وعدد امل�سلني ، و�سالحية 
باإقامة �سالة اجلمعة توافر جميع  اأنه يجب للرتخي�ص  اإذ   ، مرافق امل�سجد 
لرف�ص  مربرا  ذلك  كان  ال�سروط  اأحد  تخلف  فاإذا  قانونا  املقررة  ال�سروط 

الرتخي�ص املطلوب .  

وحيث اإن الوزارة امل�ستاأنف �سدها اأو�سحت اأن من بني اأ�سباب رف�سها 
طلب امل�ستاأنف هو عدم موافقة ال�سرع ال�سريف ، وقد ثبت من اأوراق الدعوى 
القرار  فيكون   ، اإليه  امل�سار  النحو  على  ال�سبب  هذا  �سحة  امل�ستاأنف  واإقرار 
املطعون فيه قد �سدر متفقا واأحكام القانون ، الأمر الذي يتعني معه الق�ساء 

برف�ص الدعوى .   
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اإليها  انتهت  التي  النتيجة  اإىل ذات  انتهى  امل�ستاأنف  اإن احلكم  وحيث 
تاأييده  ، متعينا  القانون  الدائرة فيكون قد �سدر متفقا و�سحيح حكم  هذه 

ورف�ص هذا ال�ستئناف .

)حكم حمكمة الق�ساء االإدارى فى االإ�ستئناف رقم 306  ل�سنة 10 
ق.�ص ال�سادر بجل�سة 2010/11/29م ، مج 2011/2010 �ص131 (

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

المادة )19(

وزير االأوقاف وال�س�ؤون الدينية ه� ال�كيل العام على االأوقاف ، 
قرار اإدارة امل�ساجد تخت�ص مبراجعته الدائرة ال�سرعية بالق�ساء 

العادي .
اإذا مت وقف امل�ساجد وجعلها على حكم ُملك اهلل تعاىل ، وا�سند وزير 
وفقا   الأوقاف  جميع  على  العام  الوكيل  بو�سفه  الدينية  وال�سوؤون  الأوقاف 
حمل  واملاأمتني  امل�سجدين  اإدارة  اخت�سا�ص  الأوقاف  قانون  من   )19( للمادة 
اخت�سا�سه  مار�ص  قد  يكون  فاإنه   ، الغر�ص  لهذا  �سكلت  جلنة  اإىل  الدعوى 
املخول له قانونا ، وينعقد الخت�سا�ص مبراجعة القرار املتخذ يف هذا ال�ساأن 
ذات  من   )4( املادة  بحكم  عمال  وذلك   ، العادي  بالق�ساء  ال�سرعية  للدائرة 

القانون .

)حكم حمكمة الق�ساء االدارى فى الدع�ى االبتدائية رقم 99 
ل�سنة 6 ق جل�سة 2006/12/19م ، جمم�عة املكتب الفني فى العام 

الق�سائي ال�سابع 1427هـ-1428هـ 2006-2007م ، �ص 450(
---------------------------------------------





قانون 
تنظيم وتخصيص قطاع 

الكهرباء والمياه المرتبطة به





الفتاوى الصادرة من وزارة 
الشؤون القانونية

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

...... املادة )1( من قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة 
به ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/78 تن�ص على اأن :"يف تطبيق اأحكام 
هذا القانون تكون للعبارات والكلمات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ما 

مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:

الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به املن�ساأة مبوجب املادة 
)19( من هذا القانون.

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

حتويل : نقل كل اأو بع�ص الأ�سول واللتزامات من وزارة الإ�سكان والكهرباء 
واملياه اإىل خلف ما على النحو املحدد يف منهاج التحويل.

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

الكيان اخللف : اأي �سخ�ص يتم التحويل اإليه طبقاً ملنهاج التحويل ، وي�سمل 
ال�سركات املن�سو�ص عليها يف املادة )66( من هذا القانون.

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

واحلقوق  والعقود  املادية  الأ�سول  جميع   : املعنية  واللتزامات  الأ�سول 
التحويل مبا  تاريخ  واملياه يف  والكهرباء  الإ�سكان  بوزارة  املتعلقة  واللتزامات 
توليد  لغر�ص  ت�ستخدم  والتي  وغريهم  املحولني  املوظفني  عمل  عقود  فيها 
املياه  اأو لغر�ص  بها  التزويد  اأو  توزيعها  اأو  التحكم فيها  اأو  نقلها  اأو  الكهرباء 
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باأغرا�ص  يتعلق  ما  ت�سمل  ول   ، ذاك  اأو  الغر�ص  بهذا  يتعلق  ما  اأو   ، املرتبطة 
الإ�سكان اأو املياه غري املرتبط .

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

والكهرباء  الإ�سكان  بوزارة  عاماًل  يكون  عماين  موظف  كل   : املحول  املوظف 
ملنهاج  اأي كيان خلف طبقاً  اإىل  التحويل ينقل  لتاريخ  ال�سابق  اليوم  واملياه يف 

التحويل.

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

منهاج التحويل : املنهاج الذي تقرره وتنفذه وتعدله وزارة القت�ساد الوطني 
طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك لأغرا�ص التحويل اإىل الكيان اخللف.

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

قطاع  بتنظيم  الهيئة  :"تخت�ص  اأنه  على  القانون  ذات  من   )2( املادة  وتن�ص 
الكهرباء واملياه املرتبطة به يف �سلطنة عمان وفقاً لأحكام هذا القانون."

وتن�ص املادة )3( من ذات القانون على:"تكون كل من الأن�سطة التالية خا�سعة 
للتنظيم وت�سري عليها اأحكام هذا القانون:

توليد الكهرباء اأو نقلها اأو توزيعها اأو ت�سديرها اأو ا�ستريادها اأو التزويد   اأ   - 
بها.

توليد الكهرباء املرتبطة بالتحلية.  ب - 
توليد الكهرباء القائم مع التحلية يف ذات املوقع.  ج  - 

ت�سغيل نظام حتكم مركزي.  د  - 
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تطوير الربط الدويل اأو ت�سغيله اأو القيام بهما معاً.  هـ - 
املهام املحددة لل�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه املن�سو�ص عليها يف   و  - 

هذا القانون."

مبا�سرة  �سخ�ص  لأي  يجوز  :"ل  اأنه  على  القانون  ذات  من   )4( املادة  وتن�ص 
بدون  ال�سابقة  املادة  عليها يف  املن�سو�ص  للتنظيم  اخلا�سعة  الأن�سطة  اأي من 
الن�ساط  مبا�سرة  ويجب   ، الهيئة  من  بذلك  اإعفاء  اأو  رخ�سة  على  احل�سول 
املرخ�ص به مبعرفة املرخ�ص له وفقا لل�سروط واملدد وال�سوابط الواردة بهذا 

القانون وطبقا ملا ورد بالرخ�سة اأو بالإعفاء "

وتن�ص املادة )92( من ذات القانون اأنه :"على وزارة القت�ساد الوطني تنفيذ 
منهاج التحويل خالل مدة لتزيد على �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سر هذا القانون 
يف اجلريدة الر�سمية ويجوز لها مد هذه املدة مبا ل يزيد على ثالثة اأ�سهر "

على  القانون  هذا  يوؤثر  :"ل  اأنه  على  القانون  ذات  من   )136( املادة  وتن�ص 
اخت�سا�سات ومهام وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه ، املتعلقة بالإ�سكان ، وقطاع 
اإمداد املياه ، وذلك مع عدم الإخالل باملهام والخت�سا�سات املقررة لهذه الوزارة 

املتعلقة باملياه املرتبطة وفقا لأحكام هذا القانون "

وتن�ص املادة )137( من ذات القانون على اأن :"تتحول حقوق توظيف كل من 
من  اعتباراً  التحويل  منهاج  يف  املحدد  اخللف  الكيان  اإىل  املنتقلني  املوظفني 
تاريخ التحويل ويلتزم هوؤلء املوظفون مبا ي�سدره الكيان اخللف من لوائح 

وظيفية "

كما تن�ص املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/92 باإن�ساء هيئة عامة 
للكهرباء واملياه وتعيني رئي�ص لها على اأن :"تن�ساأ هيئة عامة للكهرباء واملياه 
توؤول اإليها ، من وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه ، الخت�سا�سات واملخ�س�سات 
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اإليها ، بذات درجاتهم املالية  واملوجودات املتعلقة بالكهرباء واملياه ، كما ينقل 
اإليها.  امل�سار  بالوزارة  واملياه  الكهرباء  جمال  يف  العاملني  املوظفني  جميع   ،

وي�سدر ببيان نظام الهيئة واإدارة �سوؤونها مر�سوم �سلطاين "

وكما تن�ص املادة )1( من نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه  ال�سادر باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم 2009/58 على اأنه : " يف تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات 
والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى 

اآخر:

الهيئة: الهيئة العامة للكهرباء واملياه.

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

وتن�ص املادة )4( من ذات النظام على اأنه : "للهيئة يف �سبيل حتقيق اأهدافها، 
ممار�سة كافة ال�سالحيات وخا�سة الآتي:

اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة حمطات و�سبكات مياه ال�سرب يف قطاع املياه غري   -  1
وذلك   ، كفاءتها  رفع  على  والعمل   ، ال�سلطنة  اأنحاء  جميع  يف  املرتبط 
املعمول بها يف  البيئية  بال�سوابط وال�سرتاطات واملعايري  دون الإخالل 

ال�سلطنة .
اإ�سدار اللوائح املنظمة لقطاع املياه غري املرتبط .  -  2

و�سع �سوابط وا�سرتاطات ومعايري ممار�سة الأن�سطة املختلفة يف قطاع   -  3
املياه غري املرتبط واإ�سدار الرتاخي�ص الالزمة لذلك ، وذلك دون الإخالل 

بال�سوابط وال�سرتاطات واملعايري البيئية املعمول بها يف ال�سلطنة .
اعتماد ومراقبة املوا�سفات الفنية للمواد واملعدات والأدوات امل�ستخدمة يف   -  4

قطاع املياه غري املرتبط .
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املياه  قطاع  خالل  من  املنتجة  ال�سرب  ملياه  القيا�سية  املوا�سفات  اعتماد   -  5
غري املرتبط ومراقبة �سالحيتها .

اإبرام العقود الالزمة ل�سراء مياه ال�سرب واإدارة قطاع املياه غري املرتبط .  -  6

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

اإعداد التقارير والإح�ساءات املتعلقة بقطاع املياه غري املرتبط ، واإجراء   - 11
الإح�ساءات املتعلقة بقطاع الكهرباء املرتبطة به بعد التن�سيق مع هيئة 

التنظيم.
................................................................................  

.......
تنفيذ �سيا�سة احلكومة التي يقرها جمل�ص الوزراء ب�ساأن تخ�سي�ص قطاع   - 13
والقت�ساد  املالية  وزارتي  مع  التن�سيق  بعد  به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء 

الوطني.
اقرتاح �سيا�سة تخ�سي�ص قطاع املياه غري املرتبط بعد التن�سيق مع وزارتي   - 14
املالية والقت�ساد الوطني واإعداد برامج اإعادة هيكلته ورفعها اإىل جمل�ص 

الوزراء.
للتخ�سي�ص  الوزارية  للجنة  الفنية  الأمانة  اخت�سا�سات  مبا�سرة   - 15
، ز، ح ، ط ، ى( من املادة )8( من  ، و  ، د  املن�سو�ص عليها يف البنود )اأ  

قانون التخ�سي�ص فيما يتعلق بتخ�سي�ص قطاع املياه غري املرتبط .
العمل على تر�سيد ا�ستهالك الطاقة الكهربائية، وذلك من خالل و�سع   - 16
ال�سوابط واملعايري املنظمة لذلك بعد التن�سيق ب�ساأنها مع هيئة التنظيم 

واجلهات احلكومية املعنية.
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العمل على مراجعة �سوق الكهرباء للتعرف على مدى ا�ستعداده ملزيد من   - 17
التحرر، وذلك بالتن�سيق مع هيئة التنظيم ووفقا لالإجراءات املن�سو�ص 

عليها يف القانون.
................................................................................  

".....

اإدارتهما مركزيا  تتم  واملياه كانت  الكهرباء  اأن مرفقي  الن�سو�ص  ومفاد هذه 
واملياه  والكهرباء  الإ�سكان  وزارة   - الإ�سكان  وزارة  قبل  من  مبا�سرة  بطريقة 
وقتئذ - حتى �سدور قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة 
2004/8/1م  من  اعتباراً  به  والعمل   2004/78 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  به 
واإن�ساء هيئة عامة للكهرباء واملياه باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/92 والعمل 
قطاع  وتخ�سي�ص  تنظيم  قانون  ب�سدور  اأنه  اإذ   ، 2007/9/9م  من  اعتبارا  به 
املرتبطة  واملياه  الكهرباء  قطاع  تخ�سي�ص  مت  به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء 
، ت�سمى  راأ�ص مالها للحكومة  اململوك  ال�سركات  ، وذلك بتحديد عدد من  به 
وت�سدير  وتوزيع  ونقل  توليد  اأن�سطة  مبزاولة  اإليها  عهد   ، اخللف  الكيانات 
مع  اأو  بالتحلية  املرتبطة  الكهرباء  وتوليد  بها  والتزويد  الكهرباء  وا�سترياد 
 ، وت�سغيله  الدويل  الربط  وتطوير  مركزي  نظام  وت�سغيل  املوقع  يف  التحلية 
وغري ذلك من الأن�سطة اخلا�سعة للتنظيم مبوجب اأحكام هذا القانون ، وقد 
ق�ست اأحكامه باأيلولة جميع الأ�سول املادية والعقود واحلقوق املتعلقة بوزارة 
ت�ستخدم  التي  املحولني،  املوظفني  عقود  فيها  مبا  واملياه  والكهرباء  الإ�سكان 
يف اأغرا�ص توليد اأو نقل اأو توزيع الكهرباء اأو التحكم فيها اأو التزويد بها اأو 
اأجل  خالل  اخللف  الكيانات  تلك  اإىل  به،  املرتبطة  باملياه  يتعلق  اآخر  لغر�ص 
�ستة  ومدته  التحويل  مبنهاج  للعمل  املحدد  الأجل  وهو   ، 2005/5/1م  غايته 
اأ�سهر حت�سب من تاريخ ن�سر القانون املذكور يف اجلريدة الر�سمية الذي اأجاز 
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اإطار هذا التنظيم  اأخرى ، ويف  اأ�سهر  امل�سرع متديده مبا ل يزيد على ثالثة 
خالل  من  تنظيمه  جمرد  يف  القطاع  بهذا  يتعلق  فيما  الدولة  دور  انح�سر 
اإليها من  امل�سار  الأن�سطة  اأٍي من  يريد مزاولة  ملن  الالزمة  الرتاخي�ص  منح 
الأ�سخا�ص ورقابة ومتابعة املرخ�ص لهم مبزاولتها من قبل هيئة عامة اأن�سئت 
لهذا الغر�ص ت�سمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ، واعتباراً 
من تاريخ العمل بهذا القانون مل يعد لوزارة الإ�سكان اأية اخت�سا�سات تتعلق 
بقطاع الكهرباء ، الأمر الذي اأف�سحت عنه عبارة ن�ص املادة )136( منه بالن�ص 
على اأنه ل اأثر لأحكام هذا القانون على اخت�سا�سات وزارة الإ�سكان والكهرباء 

واملياه املتعلقة بالإ�سكان وقطاع اإمداد املياه، واملياه املرتبطة وفقا لأحكامه.

عامة  هيئة  باإن�ساء   2007/92 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  ب�سدور  فاإنه  وكذلك 
اخت�سا�سات  اأحكامه  مبوجب  اآلت  لها  رئي�ص  وتعيني  واملياه  للكهرباء 
وخم�س�سات وزارة الإ�سكان وموجوداتها املتعلقة بالكهرباء واملياه ونقل جميع 
املوظفني العاملني بها يف جمال الكهرباء واملياه اإىل الهيئة املذكورة ،  والتي مل 
يعد لوزارة الإ�سكان منها يف تاريخ العمل مبنهاج التحويل ، ح�سبما �سبق بيانه 
اأف�سحت عنه عبارة ن�ص املادة )4(  اإمداد املياه، وهو ما  اإل ما يتعلق بقطاع   ،
من نظام تلك الهيئة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/58 والتي حددت 
اخت�سا�سات تلك الهيئة ، حيث يبني من ا�ستقراء ن�سو�سها اأن الهيئة املذكورة 
�سارت القوامة على مرفق املياه غري املرتبط ، مع اإ�سناد بع�ص الخت�سا�سات 
ذات ال�سلة بقطاع املياه املرتبط اإليها ، والتي كانت يف ال�سابق معقودة لكل من 
، ولي�ص من بني تلك الخت�سا�سات  الإ�سكان  الوطني ووزارة  وزارة القت�ساد 
ما يتعلق بتوليد الكهرباء ونقل وتوزيع وت�سدير وا�سترياد الكهرباء والتزويد 
قطاع  وتخ�سي�ص  تنظيم  قانون  لأحكام  اخلا�سعة  الأن�سطة  من  وغريها  بها 

الكهرباء واملياه املرتبطة به.
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القانون  لأ�سخا�ص  قانونا  املعقودة  الخت�سا�سات  اأن  عليه  امل�ستقر  اإن  وحيث 
العام تقابل الأهلية بالن�سبة لالأفراد ، فللم�سرع ح�سريا بيان حدودها ومداها 
لتلك  يجوز  ثم فال  ، ومن  القانوين  ونظامها  اإن�سائها  �سند  وذلك مبوجب   ،
الأ�سخا�ص التنازل عنها اأو النتقا�ص منها اإل يف احلدود التي يبينها امل�سرع ، 
كما ل يجوز لها جتاوز احلدود واملدى الذي ر�سمه امل�سرع لتلك الخت�سا�سات 

وال�سالحيات انحرافا منها عن الأهداف التي اأن�سئت لأجلها .

مبوجب  واملياه  للكهرباء  العامة  الهيئة  اإن  حيث  ومن   ، تقدم  ما  على  وبناء 
رقم  ال�سلطاين  واملر�سوم  باإن�سائها  ال�سادر   2007/92 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم 
اخلا�سعة  الأن�سطة  من  اأٍي  مبزاولة  تخت�ص  ل   ، نظامها  باإ�سدار   2009/58
واملياه  الكهرباء  قطاع  وتخ�سي�ص  تنظيم  قانون  اأحكام  مبوجب  للتنظيم 
املرتبطة به ، ومنها اأن�سطة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ، ومن ثم فال ي�سوغ 
لها قانوناً اإن�ساء اأية حمطات حتقيقاً لهذه الأغرا�ص ، وبالتبعية ل يجوز لها 

اإبرام اأية ت�سرفات قانونية تهدف اإىل حتقيق ذلك .

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم اخت�سا�ص الهيئة العامة للكهرباء واملياه بالتوقيع 
على اتفاقية حق انتفاع على قطعة اأر�ص ........................ لإن�ساء حمطة 

كهرباء عليها.

فتوى رقم : )و �ص ق /3/58/اأ/12/ 2011/49م بتاريخ 2011/1/5م(

---------------------
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فتاوى المادة رقم )3(

الفتوى االأولى :
ب�ساأن  ...............املوافق.......  املوؤرخ   ........... رقم  الكتاب  اإىل  بالإ�سارة 
يف   ............/ اأبناء  اأحقية   مدى  حول  القانوين  بالراأي  الإفادة  طلب 
اأهايل منطقتي  اإىل  ال�سرب  بتو�سيل مياه  التعوي�ص عن م�سروعهم اخلا�ص 

........... بولية ............ . 

 / اأبناء  قيام  يف   - الأوراق  من  يبني  ح�سبما   - املو�سوع  وقائع  وتتلخ�ص 
.............. خالل حقبة الثمانينات من القرن املا�سي مب�سروع لتو�سيل مياه 
ال�سرب اإىل اأهايل منطقتي ............. بولية ............ مبنطقة الظاهرة ، 

وذلك من خالل �سبكة مت تزويدها مبياه ال�سرب من م�سادرهم اخلا�سة .

رقم  الكتاب  مبوجب  اأفاد  )�سابقا(   ........... وزارة  وكيل  اأن  وتذكرون 
............... بتاريخ .............واملوجه اإىل �سعادة وكيل وزارة ......... بعدم 
ممانعة الوزارة يف ا�ستمرار املذكورين يف تزويد املياه لأهايل املنطقتني ، وبعدم 
قيامها مب�سروع تو�سيل املياه يف هاتني املنطقتني يف حالة عدم �سكوى الأهايل 

من نق�ص املياه.

اإن�ساء وت�سغيل ال�سبكة احلكومية يف منطقتي  اأواخر عام 2003م مت  اأنه يف  اإل 
جانب  اإىل   ، امل�سرات  حو�ص  من  ال�سرب  مبياه  تزود  والتي  و.......   ..........

ال�سبكات الأهلية التي مت ت�سغيلها من قبل املواطنني. 

وعلى �سوء ذلك تقدم املعرو�سة حالتهم بطلب تعوي�ص عن م�سروعهم امل�سار 
اإليه . 
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واإذ تطلبون الراأي يف املو�سوع :

الهيئة  باإن�ساء   2007/92 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  باأن  نفيد  ذلك  على  وردا 
عامة  هيئة  " تن�ساأ  اأن  على  منه  الأوىل  املادة  يف  ن�ص  واملياه  للكهرباء  العامة 
للكهرباء واملياه توؤول اإليها من وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه الخت�سا�سات 

واملخ�س�سات واملوجودات املتعلقة بالكهرباء واملياه  ................" .

كما تن�ص املادة )3( من نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�سادر باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم 2009/58 على اأنه " تهدف الهيئة اإىل حتقيق الأغرا�ص الآتية: 
توفري مياه ال�سرب من خالل قطاع املياه غري املرتبط، وفق املوا�سفات   -  1

القيا�سية العمانية ومبا يتنا�سب والتو�سع العمراين والنمو ال�سكاين.

وتن�ص املادة )4( من ذات النظام على اأنه " للهيئة يف �سبيل حتقيق اأهدافها، 
ممار�سة كافة ال�سالحيات وخا�سة الآتي:

املياه  قطاع  يف  ال�سرب  مياه  و�سبكات  حمطات  و�سيانة  وت�سغيل  اإن�ساء   -  1
غري املرتبط يف جميع اأنحاء ال�سلطنة، والعمل على رفع كفاءتها، وذلك 
املعمول بها يف  البيئية  بال�سوابط وال�سرتاطات واملعايري  دون الإخالل 

ال�سلطنة. " 

وزارة  حمل  حلت  واملياه  للكهرباء  العامة  الهيئة  اأن  تقدم  ما  مفاد  اأن  وحيث 
الإ�سكان والكهرباء واملياه فيما يتعلق بقطاع الكهرباء واملياه، واأ�سبحت املنوط 
بها قانوناً اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة حمطات و�سبكات مياه ال�سرب يف قطاع املياه 

غري املرتبط يف جميع اأنحاء ال�سلطنة والعمل على رفع كفاءتها.

اإحداث  اأكرث على  اأو  اإرادتني  العقد توافق  اأن  امل�ستقر عليه هو  اأن  ومن حيث 
اأثر قانوين معني �سواء كان هذا الأثر اإن�ساء التزام اأو نقله اأو تعديله اأو اإنهائه. 
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بالتعوي�ص  الإدارة  م�ساءلة  مناط  اأن  اأي�سا  عليه  امل�ستقر  من  اأنه  حيث  ومن 
وال�سرر  اخلطاأ  الثالثة  امل�سوؤولية  عنا�سر  حقها  يف  تتوافر  اأن   ، به  واإلزامها 
وعالقة ال�سببية بحيث يكون القرار اأو الت�سرف الذي �سدر عنها اأو امتنعت عن 
القيام به غري م�سروع ول �سند يظاهره من الواقع والقانون واأن ي�سبب �سررا 
لذي ال�ساأن وتكون عالقة ال�سببية بني ذلك اخلطاأ وهذا ال�سرر قائمة، فاإذا 
تخلف اأحد هذه الأركان اأو كلها فال جتوز م�ساءلتها اأو مطالبتها بالتعوي�ص، 
كما لو كان ت�سرفها اأو قرارها �سليما وم�سروعا فال تلتزم بالتعوي�ص عنه واإن 

ترتبت عليه اأية اأ�سرار مهما بلغت. 

وبالتطبيق ملا تقدم وملا كان الثابت من الأوراق اأن املعرو�سة حالتهم قد اأقاموا 
اأهايل  اإىل  ال�سرب  املا�سي م�سروعا لتو�سيل مياه  القرن  يف غ�سون ثمانينات 
خلت  وقد   ، الظاهرة  مبنطقة   .......... بولية  و........   ......... منطقتي 
الأوراق من ثمة ما يفيد ح�سولهم على اأية ت�ساريح وموافقات �سحية وبلدية 
للقيام بامل�سروع ، واأنه بعر�ص املو�سوع على وزارة .......... خالل عام 1981م 
حالتهم  املعرو�سة  قيام  من  متانع  ل  باأنها  اأفادت   ............ وزارة  قبل  من 
بامل�سروع ، اإل اأنه يف عام 2003 م مت اإن�ساء وت�سغيل ال�سبكة احلكومية يف منطقتي 
من  ال�سرب  مبياه  املنطقتني  اأهايل  تزويد  بغر�ص  و............   .............
حو�ص امل�سرات ، وذلك اإىل جانب ال�سبكات الأهلية التي مت ت�سغيلها �سابقا من 
قبل املواطنني ،  ومن ثم فاإن ما قامت به احلكومة من اإن�ساء وت�سغيل ال�سبكة 
احلكومية لتو�سيل مياه ال�سرب على اأهايل املنطقتني امل�سار اإليها ، يخلو من 
اأي خطاأ بح�سبان اأن  احلكومة قامت باخت�سا�ساتها املنوط بها قانونا القيام 
بها ، وبناء عليه ينتفي اأحد اأركان امل�سوؤولية املوجبة للتعوي�ص وهو ركن اخلطاأ 
، الأمر الذي ي�سحى معه طلب التعوي�ص غري قائم على �سند  يربره جديراً 
برف�سه ، ل�سيما واأنه ل يوجد ثمة التزام قانوين على عاتق اجلهة الإدارية 



- 126 -

موسوعة مبادئ المحكمة العليا واإلدارية 
والفتاوى القانونية

بالتعوي�ص يف �سوء م�سادر اللتزام املقررة قانوناً . 

ول ينال مما تقدم ما اأ�سار اإليه املعرو�سة حالتهم يف طلبهم من وجود عالقة 
تعاقدية تلتزم مبوجبها اجلهة الإدارية بتعوي�سهم عما اأ�سابهم من �سرر ، اإذ 
اأنه ف�ساًل عن عدم وجود عالقة تعاقدية قائمة بني الطرفني باملعنى املقرر 
، فاإن ما قامت به احلكومة يخلو من ثمة خطاأ من جانبها �سواء كان  قانوناً 

تعاقدياً اأو عن طريق عمل غري م�سروع. 

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم ا�ستحقاق املعرو�سة حالتهم للتعوي�ص على النحو 
ال�سالف بيانه.

)فتوى رقم : و �ص ق / م و / 58 / 1 / 923 /2011م بتاريخ 2011/5/16م(

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

الفتوى الثانية :
باملر�سوم  ال�سادر  واملياه  للكهرباء  العامة  الهيئة  نظام  من   )3( املادة   .....
ال�سلطاين رقم 2009/58 تن�ص على اأن :" تهدف الهيئة اإىل حتقيق الأغرا�ص 

الآتية :
املوا�سفات  املرتبط وفق  املياه غري  ال�سرب من خالل قطاع  توفري مياه   .  1

القيا�سية العمانية ومبا يتنا�سب والتو�سع العمراين والنمو ال�سكاين .
............................................  .  2

3  .  تفعيل وتعزيز �سيا�سة احلكومة ب�ساأن تطوير قطاعي املياه غري املرتبط 
التقنيات  من  وال�ستفادة  بهما  والنهو�ص  به  املرتبطة  واملياه  والكهرباء 

احلديثة يف هذين املجالني .
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املرتبط  غري  املياه  قطاعي  يف  لال�ستثمار  اخلا�ص  القطاع  ت�سجيع    .  4
والكهرباء واملياه املرتبطة به ".

اأهدافها  "  للهيئة يف �سبيل حتقيق  اأن  وتن�ص املادة )4( من ذات النظام على 
ممار�سة كافة ال�سالحيات وخا�سة الآتي : 

املياه  قطاع  يف  ال�سرب  مياه  و�سبكات  حمطات  و�سيانة  وت�سغيل  اإن�ساء    .  1
غري املرتبط يف جميع اأنحاء ال�سلطنة والعمل على رفع كفاءتها ، وذلك 
املعمول بها يف  البيئية  بال�سوابط وال�سرتاطات واملعايري  دون الإخالل 

ال�سلطنة.
2  .  اإ�سدار اللوائح املنظمة لقطاع املياه غري املرتبط  .

يف  املختلفة  الأن�سطة  ممار�سة  ومعايري  وا�سرتاطات  �سوابط  و�سع    .  3
وذلك   ، لذلك  الالزمة  الرتاخي�ص  واإ�سدار  املرتبط  غري  املياه  قطاع 
املعمول بها يف  البيئية  بال�سوابط وال�سرتاطات واملعايري  دون الإخالل 

ال�سلطنة.
...................................  .5     ..............................  .  4

اإبرام العقود الالزمة ل�سراء مياه ال�سرب واإدارة قطاع املياه غري املرتبط .  .  6
�سراء مياه التحلية من �سركة كهرباء املناطق الريفية وال�سركة العمانية   .  7
لأحكام  وفقا   ، باجلملة  التزويد  تعرفة  مقابل  واملياه  الطاقة  ل�سراء 

القانون ".

وين�ص البند )ز( من امللحق رقم )2( بالتكاليف والر�سوم اخلا�سة باملياه ، املرفق 
بالقرار  ال�سادرة  لل�سرب  ال�ساحلة  واملياه  الكهرباء  وتعريفة  توزيع  بالئحة 
الوزاري رقم 86/7 املعدل بقرار وزير الكهرباء واملياه ـ اآنذاك ـ رقم 2000/11ـ 
املعمول بها حاليا يف حتديد تعريفة التزويد باملياه والكهرباء يف ال�سلطنةـ  على 
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اأن " تعرفة ا�ستهالك املياه :1  -  يف الت��سيلت ذات العداد :

جهة اال�ستهلك
 ال�سرائح

)ح�سب كمية اجلال�نات امل�ستهلكة 
�سهريا(

ال�سعر 
بالبي�سة

1 - 5000احلكومي
5001 - فما فوق

2
2.5

1 - 5000الأهلي
5001 - فما فوق

2
2.5

13 - فما فوقالتجاري

ومن حيث اإن امل�ستفاد من الن�سو�ص �سالفة الذكر اأن امل�سرع قد ر�سم للهيئة 
العامة للكهرباء واملياه اأهدافا حمددة ، منها القيام بتوفري مياه ال�سرب من 
خالل قطاع املياه غري املرتبط، وتفعيل وتعزيز �سيا�سة احلكومة ب�ساأن تطوير 
قطاع املياه غري املرتبط، وت�سجيع القطاع اخلا�ص لال�ستثمار يف هذا املجال ، 
وخولها يف �سبيل متكينها من حتقيق تلك الأهداف �سلطات ومكنات وا�سعة من 
بينها اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة حمطات و�سبكات مياه ال�سرب يف قطاع املياه غري 
 .............. وال�سركة   ............ �سركة  من  التحلية  مياه  و�سراء  املرتبط، 
ملمار�سة  الالزمة  الرتاخي�ص  واإ�سدار  باجلملة،  التزويد  تعريفة  مقابل 
املرتبط وفقا لل�سوابط وال�سرتاطات  املياه غري  املختلفة يف قطاع  الأن�سطة 
مياه  ل�سراء  الالزمة  العقود  اإبرام  عن  ف�سال   ، لذلك  ت�سعها  التي  واملعايري 

ال�سرب واإ�سدار اللوائح املنظمة لقطاع املياه غري املرتبط .

ويبني جليا من الأهداف املر�سومة للهيئة العامة للكهرباء واملياه والخت�سا�سات 
املعهودة اإليها  لتحقيق تلك الأهداف  اأنها اجلهة  املعنية دون غريها بتوفري 
وفئاتهم  �سرائحهم  بكافة  للم�سرتكني  وتزويدها  ال�سلطنة  يف  ال�سرب  مياه 
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التي  ال�سرب  مياه  و�سبكات  حمطات  خالل  من  �سواء  ا�ستعمالتهم  وخمتلف 
تن�سئها وت�سغلها وت�سونها يف جميع اأنحاء ال�سلطنة  اأو من خالل �سرائها ملياه 
التحلية من �سركة .............. وال�سركة............ وفقا ملا تربمه من عقود 

يف هذا ال�ساأن مقابل تعرفة التزويد باجلملة.

كما يبني من القرار الوزاري رقم 86/7 امل�سار اإليه اأنه قد مايز يف حتديد تعريفة 
ال�ستهالك احلكومي  العداد  بني  ذات  للتو�سيالت  بالن�سبة  املياه   ا�ستهالك 
اأن هذه التعرفة حم�سوبة على  ، الأمر الذي ي�ستفاد منه  والأهلي والتجاري 

اأ�سا�ص ال�ستهالك العادي ولي�ص التجاري .

الثابت من  ، وملا كان  الواقعة املعرو�سة  اإنه بتطبيق ما تقدم على  ومن حيث 
ممار�ستها  خالل  من  الربح  حتقيق  اإىل  ت�سعى   ،............ �سركة  اأن  الأوراق 
اخلا�ص  للت�سريح  وفقا  بئر  من  امل�ستخرجة  املنقاة  ال�سرب  مياه  بيع  لن�ساط 
بذلك ، واأنها قد طلبت املوافقة على ا�ستخدام مياه ال�سبكة احلكومية مل�سنعها 
العامة  الهيئة  كانت  وملا   ، املياه  وتعبئة  بتنقية  " اخلا�ص   ........... " م�سنع 
للكهرباء واملياه هي اجلهة املخت�سة يف ال�سلطنة بتوفري مياه ال�سرب يف كافة 
اأنحاء ال�سلطنة مقابل تعريفة ال�ستهالك املحددة بالقرار الوزاري رقم 86/7 
امل�سار اإليه ، ومن ثم فاإنه ل يجوز ال�سماح لهذه ال�سركة با�ستخدام مياه ال�سرب 
التي تنتجها الهيئة من خالل حمطات و�سبكات املياه التابعة لها اأو مياه ال�سرب 
التي تقوم ب�سرائها ، بح�سبان اأن ال�ستهالك الوارد بالقرار الوزاري رقم 86/7 

امل�سار اإليه ينح�سر يف ال�ستهالك العادي ولي�ص التجاري . 

على   ........... �سركة  طلب  على  املوافقة  جواز  عدم  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
ا�ستخدام مياه ال�سبكة احلكومية مل�سنعها " م�سنع .........." اخلا�ص بتنقية 
وتعبئة املياه يف ال�ستهالك التجاري، واأن ال�ستهالك الوارد بالقرار الوزاري 
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، وذلك  اإليه ينح�سر يف ال�ستهالك العادي ولي�ص التجاري  امل�سار  رقم 86/7 
على النحو املبني بالأ�سباب.

فتوى رقم : )و �ص ق /م و / 58 / 1 /2012/642( بتاريخ 2012/4/8م

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

فتاوى المادة رقم )4(

الفتوى االأولى :
ب�ساأن  ...............املوافق.......  املوؤرخ   ........... رقم  الكتاب  اإىل  بالإ�سارة 
يف   ............/ اأبناء  اأحقية   مدى  حول  القانوين  بالراأي  الإفادة  طلب 
اأهايل منطقتي  اإىل  ال�سرب  بتو�سيل مياه  التعوي�ص عن م�سروعهم اخلا�ص 

........... بولية ............ . 

 / اأبناء  قيام  يف   - الأوراق  من  يبني  ح�سبما   - املو�سوع  وقائع  وتتلخ�ص 
.............. خالل حقبة الثمانينات من القرن املا�سي مب�سروع لتو�سيل مياه 
ال�سرب اإىل اأهايل منطقتي ............. بولية ............ مبنطقة الظاهرة ، 

وذلك من خالل �سبكة مت تزويدها مبياه ال�سرب من م�سادرهم اخلا�سة .

رقم  الكتاب  مبوجب  اأفاد  )�سابقا(   ........... وزارة  وكيل  اأن  وتذكرون 
............... بتاريخ .............واملوجه اإىل �سعادة وكيل وزارة ......... بعدم 
ممانعة الوزارة يف ا�ستمرار املذكورين يف تزويد املياه لأهايل املنطقتني ، وبعدم 
قيامها مب�سروع تو�سيل املياه يف هاتني املنطقتني يف حالة عدم �سكوى الأهايل 

من نق�ص املياه.
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اإن�ساء وت�سغيل ال�سبكة احلكومية يف منطقتي  اأواخر عام 2003م مت  اأنه يف  اإل 
جانب  اإىل   ، امل�سرات  حو�ص  من  ال�سرب  مبياه  تزود  والتي  و.......   ..........

ال�سبكات الأهلية التي مت ت�سغيلها من قبل املواطنني. 

وعلى �سوء ذلك تقدم املعرو�سة حالتهم بطلب تعوي�ص عن م�سروعهم امل�سار 
اإليه . 

واإذ تطلبون الراأي يف املو�سوع :

الهيئة  باإن�ساء   2007/92 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  باأن  نفيد  ذلك  على  وردا 
عامة  هيئة  " تن�ساأ  اأن  على  منه  الأوىل  املادة  يف  ن�ص  واملياه  للكهرباء  العامة 
للكهرباء واملياه توؤول اإليها من وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه الخت�سا�سات 

واملخ�س�سات واملوجودات املتعلقة بالكهرباء واملياه  ................" .

كما تن�ص املادة )3( من نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�سادر باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم 2009/58 على اأنه " تهدف الهيئة اإىل حتقيق الأغرا�ص الآتية: 
توفري مياه ال�سرب من خالل قطاع املياه غري املرتبط، وفق املوا�سفات   -  1

القيا�سية العمانية ومبا يتنا�سب والتو�سع العمراين والنمو ال�سكاين.

وتن�ص املادة )4( من ذات النظام على اأنه " للهيئة يف �سبيل حتقيق اأهدافها، 
ممار�سة كافة ال�سالحيات وخا�سة الآتي:

املياه  قطاع  يف  ال�سرب  مياه  و�سبكات  حمطات  و�سيانة  وت�سغيل  اإن�ساء   -  1
غري املرتبط يف جميع اأنحاء ال�سلطنة، والعمل على رفع كفاءتها، وذلك 
املعمول بها يف  البيئية  بال�سوابط وال�سرتاطات واملعايري  دون الإخالل 

ال�سلطنة. " 

وزارة  حمل  حلت  واملياه  للكهرباء  العامة  الهيئة  اأن  تقدم  ما  مفاد  اأن  وحيث 
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الإ�سكان والكهرباء واملياه فيما يتعلق بقطاع الكهرباء واملياه، واأ�سبحت املنوط 
بها قانوناً اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة حمطات و�سبكات مياه ال�سرب يف قطاع املياه 

غري املرتبط يف جميع اأنحاء ال�سلطنة والعمل على رفع كفاءتها.

اإحداث  اأكرث على  اأو  اإرادتني  العقد توافق  اأن  امل�ستقر عليه هو  اأن  ومن حيث 
اأثر قانوين معني �سواء كان هذا الأثر اإن�ساء التزام اأو نقله اأو تعديله اأو اإنهائه. 

بالتعوي�ص  الإدارة  م�ساءلة  مناط  اأن  اأي�سا  عليه  امل�ستقر  من  اأنه  حيث  ومن 
وال�سرر  اخلطاأ  الثالثة  امل�سوؤولية  عنا�سر  حقها  يف  تتوافر  اأن   ، به  واإلزامها 
وعالقة ال�سببية بحيث يكون القرار اأو الت�سرف الذي �سدر عنها اأو امتنعت عن 
القيام به غري م�سروع ول �سند يظاهره من الواقع والقانون واأن ي�سبب �سررا 
لذي ال�ساأن وتكون عالقة ال�سببية بني ذلك اخلطاأ وهذا ال�سرر قائمة، فاإذا 
تخلف اأحد هذه الأركان اأو كلها فال جتوز م�ساءلتها اأو مطالبتها بالتعوي�ص، 
كما لو كان ت�سرفها اأو قرارها �سليما وم�سروعا فال تلتزم بالتعوي�ص عنه واإن 

ترتبت عليه اأية اأ�سرار مهما بلغت. 

وبالتطبيق ملا تقدم وملا كان الثابت من الأوراق اأن املعرو�سة حالتهم قد اأقاموا 
اأهايل  اإىل  ال�سرب  املا�سي م�سروعا لتو�سيل مياه  القرن  يف غ�سون ثمانينات 
خلت  وقد   ، الظاهرة  مبنطقة   .......... بولية  و........   ......... منطقتي 
الأوراق من ثمة ما يفيد ح�سولهم على اأية ت�ساريح وموافقات �سحية وبلدية 
للقيام بامل�سروع ، واأنه بعر�ص املو�سوع على وزارة .......... خالل عام 1981م 
حالتهم  املعرو�سة  قيام  من  متانع  ل  باأنها  اأفادت   ............ وزارة  قبل  من 
بامل�سروع ، اإل اأنه يف عام 2003 م مت اإن�ساء وت�سغيل ال�سبكة احلكومية يف منطقتي 
من  ال�سرب  مبياه  املنطقتني  اأهايل  تزويد  بغر�ص  و............   .............
حو�ص امل�سرات ، وذلك اإىل جانب ال�سبكات الأهلية التي مت ت�سغيلها �سابقا من 



- 133 -

قوانين تنظيم الهيئات والمؤسسات 
العامة للدولة

قبل املواطنني ،  ومن ثم فاإن ما قامت به احلكومة من اإن�ساء وت�سغيل ال�سبكة 
احلكومية لتو�سيل مياه ال�سرب على اأهايل املنطقتني امل�سار اإليها ، يخلو من 
اأي خطاأ بح�سبان اأن  احلكومة قامت باخت�سا�ساتها املنوط بها قانونا القيام 
بها ، وبناء عليه ينتفي اأحد اأركان امل�سوؤولية املوجبة للتعوي�ص وهو ركن اخلطاأ 
، الأمر الذي ي�سحى معه طلب التعوي�ص غري قائم على �سند  يربره جديراً 
برف�سه ، ل�سيما واأنه ل يوجد ثمة التزام قانوين على عاتق اجلهة الإدارية 

بالتعوي�ص يف �سوء م�سادر اللتزام املقررة قانوناً . 

ول ينال مما تقدم ما اأ�سار اإليه املعرو�سة حالتهم يف طلبهم من وجود عالقة 
تعاقدية تلتزم مبوجبها اجلهة الإدارية بتعوي�سهم عما اأ�سابهم من �سرر ، اإذ 
اأنه ف�ساًل عن عدم وجود عالقة تعاقدية قائمة بني الطرفني باملعنى املقرر 
، فاإن ما قامت به احلكومة يخلو من ثمة خطاأ من جانبها �سواء كان  قانوناً 

تعاقدياً اأو عن طريق عمل غري م�سروع. 

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم ا�ستحقاق املعرو�سة حالتهم للتعوي�ص على النحو 
ال�سالف بيانه.

)فتوى رقم : و �ص ق / م و / 58 / 1 / 923 /2011م بتاريخ 2011/5/16م(

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

الفتوى الثانية :
باملر�سوم  ال�سادر  واملياه  للكهرباء  العامة  الهيئة  نظام  من   )3( املادة   .....
ال�سلطاين رقم 2009/58 تن�ص على اأن :" تهدف الهيئة اإىل حتقيق الأغرا�ص 

الآتية :
املوا�سفات  املرتبط وفق  املياه غري  ال�سرب من خالل قطاع  توفري مياه   .  1
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القيا�سية العمانية ومبا يتنا�سب والتو�سع العمراين والنمو ال�سكاين .
............................................  .  2

3  .  تفعيل وتعزيز �سيا�سة احلكومة ب�ساأن تطوير قطاعي املياه غري املرتبط 
التقنيات  من  وال�ستفادة  بهما  والنهو�ص  به  املرتبطة  واملياه  والكهرباء 

احلديثة يف هذين املجالني .
املرتبط  غري  املياه  قطاعي  يف  لال�ستثمار  اخلا�ص  القطاع  ت�سجيع    .  4

والكهرباء واملياه املرتبطة به ".

اأهدافها  "  للهيئة يف �سبيل حتقيق  اأن  وتن�ص املادة )4( من ذات النظام على 
ممار�سة كافة ال�سالحيات وخا�سة الآتي : 

املياه  قطاع  يف  ال�سرب  مياه  و�سبكات  حمطات  و�سيانة  وت�سغيل  اإن�ساء    .  1
غري املرتبط يف جميع اأنحاء ال�سلطنة والعمل على رفع كفاءتها ، وذلك 
املعمول بها يف  البيئية  بال�سوابط وال�سرتاطات واملعايري  دون الإخالل 

ال�سلطنة.
2  .  اإ�سدار اللوائح املنظمة لقطاع املياه غري املرتبط  .

يف  املختلفة  الأن�سطة  ممار�سة  ومعايري  وا�سرتاطات  �سوابط  و�سع    .  3
وذلك   ، لذلك  الالزمة  الرتاخي�ص  واإ�سدار  املرتبط  غري  املياه  قطاع 
املعمول بها يف  البيئية  بال�سوابط وال�سرتاطات واملعايري  دون الإخالل 

ال�سلطنة.
...................................  .5     ..............................  .  4

اإبرام العقود الالزمة ل�سراء مياه ال�سرب واإدارة قطاع املياه غري املرتبط .  .  6
�سراء مياه التحلية من �سركة كهرباء املناطق الريفية وال�سركة العمانية   .  7
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لأحكام  وفقا   ، باجلملة  التزويد  تعرفة  مقابل  واملياه  الطاقة  ل�سراء 
القانون ".

 ، باملياه  اخلا�سة  والر�سوم  بالتكاليف   )2( رقم  امللحق  من  )ز(  البند  وين�ص 
ال�سادرة  لل�سرب  ال�ساحلة  واملياه  الكهرباء  وتعريفة  توزيع  بالئحة  املرفق 
رقم  ـ  اآنذاك  ـ  واملياه  الكهرباء  وزير  بقرار  املعدل   86/7 رقم  الوزاري  بالقرار 
يف  والكهرباء  باملياه  التزويد  تعريفة  حتديد  يف  حاليا  بها  املعمول  2000/11ـ 

ال�سلطنة ـ على اأن " تعرفة ا�ستهالك املياه :
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1  -  يف الت��سيلت ذات العداد :

جهة اال�ستهلك
 ال�سرائح

)ح�سب كمية اجلال�نات امل�ستهلكة 
�سهريا(

ال�سعر 
بالبي�سة

1 - 5000احلكومي
5001 - فما فوق

2
2.5

1 - 5000الأهلي
5001 - فما فوق

2
2.5

13 - فما فوقالتجاري

ومن حيث اإن امل�ستفاد من الن�سو�ص �سالفة الذكر اأن امل�سرع قد ر�سم للهيئة 
العامة للكهرباء واملياه اأهدافا حمددة ، منها القيام بتوفري مياه ال�سرب من 
خالل قطاع املياه غري املرتبط، وتفعيل وتعزيز �سيا�سة احلكومة ب�ساأن تطوير 
قطاع املياه غري املرتبط، وت�سجيع القطاع اخلا�ص لال�ستثمار يف هذا املجال ، 
وخولها يف �سبيل متكينها من حتقيق تلك الأهداف �سلطات ومكنات وا�سعة من 
بينها اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة حمطات و�سبكات مياه ال�سرب يف قطاع املياه غري 
 .............. وال�سركة   ............ �سركة  من  التحلية  مياه  و�سراء  املرتبط، 
ملمار�سة  الالزمة  الرتاخي�ص  واإ�سدار  باجلملة،  التزويد  تعريفة  مقابل 
املرتبط وفقا لل�سوابط وال�سرتاطات  املياه غري  املختلفة يف قطاع  الأن�سطة 
مياه  ل�سراء  الالزمة  العقود  اإبرام  عن  ف�سال   ، لذلك  ت�سعها  التي  واملعايري 

ال�سرب واإ�سدار اللوائح املنظمة لقطاع املياه غري املرتبط .

ويبني جليا من الأهداف املر�سومة للهيئة العامة للكهرباء واملياه والخت�سا�سات 
املعهودة اإليها  لتحقيق تلك الأهداف  اأنها اجلهة  املعنية دون غريها بتوفري 
وفئاتهم  �سرائحهم  بكافة  للم�سرتكني  وتزويدها  ال�سلطنة  يف  ال�سرب  مياه 
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التي  ال�سرب  مياه  و�سبكات  حمطات  خالل  من  �سواء  ا�ستعمالتهم  وخمتلف 
تن�سئها وت�سغلها وت�سونها يف جميع اأنحاء ال�سلطنة  اأو من خالل �سرائها ملياه 
التحلية من �سركة .............. وال�سركة............ وفقا ملا تربمه من عقود 

يف هذا ال�ساأن مقابل تعرفة التزويد باجلملة.

كما يبني من القرار الوزاري رقم 86/7 امل�سار اإليه اأنه قد مايز يف حتديد تعريفة 
ال�ستهالك احلكومي  العداد  بني  ذات  للتو�سيالت  بالن�سبة  املياه   ا�ستهالك 
اأن هذه التعرفة حم�سوبة على  ، الأمر الذي ي�ستفاد منه  والأهلي والتجاري 

اأ�سا�ص ال�ستهالك العادي ولي�ص التجاري .

الثابت من  ، وملا كان  الواقعة املعرو�سة  اإنه بتطبيق ما تقدم على  ومن حيث 
ممار�ستها  خالل  من  الربح  حتقيق  اإىل  ت�سعى   ،............ �سركة  اأن  الأوراق 
اخلا�ص  للت�سريح  وفقا  بئر  من  امل�ستخرجة  املنقاة  ال�سرب  مياه  بيع  لن�ساط 
بذلك ، واأنها قد طلبت املوافقة على ا�ستخدام مياه ال�سبكة احلكومية مل�سنعها 
العامة  الهيئة  كانت  وملا   ، املياه  وتعبئة  بتنقية  " اخلا�ص   ........... " م�سنع 
للكهرباء واملياه هي اجلهة املخت�سة يف ال�سلطنة بتوفري مياه ال�سرب يف كافة 
اأنحاء ال�سلطنة مقابل تعريفة ال�ستهالك املحددة بالقرار الوزاري رقم 86/7 
امل�سار اإليه ، ومن ثم فاإنه ل يجوز ال�سماح لهذه ال�سركة با�ستخدام مياه ال�سرب 
التي تنتجها الهيئة من خالل حمطات و�سبكات املياه التابعة لها اأو مياه ال�سرب 
التي تقوم ب�سرائها ، بح�سبان اأن ال�ستهالك الوارد بالقرار الوزاري رقم 86/7 

امل�سار اإليه ينح�سر يف ال�ستهالك العادي ولي�ص التجاري . 

على   ........... �سركة  طلب  على  املوافقة  جواز  عدم  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
ا�ستخدام مياه ال�سبكة احلكومية مل�سنعها " م�سنع .........." اخلا�ص بتنقية 
وتعبئة املياه يف ال�ستهالك التجاري، واأن ال�ستهالك الوارد بالقرار الوزاري 
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، وذلك  اإليه ينح�سر يف ال�ستهالك العادي ولي�ص التجاري  امل�سار  رقم 86/7 
على النحو املبني بالأ�سباب.

فتوى رقم : )و �ص ق /م و / 58 / 1 /2012/642( بتاريخ 2012/4/8م

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

الفتوى الثالثة :
...... املادة )1( من قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة 
به ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/78 تن�ص على اأن :"يف تطبيق اأحكام 
هذا القانون تكون للعبارات والكلمات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ما 

مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:

الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به املن�ساأة مبوجب املادة 
)19( من هذا القانون.

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

حتويل : نقل كل اأو بع�ص الأ�سول واللتزامات من وزارة الإ�سكان والكهرباء 
واملياه اإىل خلف ما على النحو املحدد يف منهاج التحويل.

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

الكيان اخللف : اأي �سخ�ص يتم التحويل اإليه طبقاً ملنهاج التحويل ، وي�سمل 
ال�سركات املن�سو�ص عليها يف املادة )66( من هذا القانون.

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



- 139 -

قوانين تنظيم الهيئات والمؤسسات 
العامة للدولة

واحلقوق  والعقود  املادية  الأ�سول  جميع   : املعنية  واللتزامات  الأ�سول 
التحويل مبا  تاريخ  واملياه يف  والكهرباء  الإ�سكان  بوزارة  املتعلقة  واللتزامات 
توليد  لغر�ص  ت�ستخدم  والتي  وغريهم  املحولني  املوظفني  عمل  عقود  فيها 
املياه  اأو لغر�ص  بها  التزويد  اأو  توزيعها  اأو  التحكم فيها  اأو  نقلها  اأو  الكهرباء 
باأغرا�ص  يتعلق  ما  ت�سمل  ول   ، ذاك  اأو  الغر�ص  بهذا  يتعلق  ما  اأو   ، املرتبطة 

الإ�سكان اأو املياه غري املرتبط .

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

والكهرباء  الإ�سكان  بوزارة  عاماًل  يكون  عماين  موظف  كل   : املحول  املوظف 
ملنهاج  اأي كيان خلف طبقاً  اإىل  التحويل ينقل  لتاريخ  ال�سابق  اليوم  واملياه يف 

التحويل.

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

منهاج التحويل : املنهاج الذي تقرره وتنفذه وتعدله وزارة القت�ساد الوطني 
طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك لأغرا�ص التحويل اإىل الكيان اخللف.

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

قطاع  بتنظيم  الهيئة  :"تخت�ص  اأنه  على  القانون  ذات  من   )2( املادة  وتن�ص 
الكهرباء واملياه املرتبطة به يف �سلطنة عمان وفقاً لأحكام هذا القانون."

وتن�ص املادة )3( من ذات القانون على:"تكون كل من الأن�سطة التالية خا�سعة 
للتنظيم وت�سري عليها اأحكام هذا القانون:

توليد الكهرباء اأو نقلها اأو توزيعها اأو ت�سديرها اأو ا�ستريادها اأو التزويد   اأ   - 
بها.
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توليد الكهرباء املرتبطة بالتحلية.  ب - 
توليد الكهرباء القائم مع التحلية يف ذات املوقع.  ج  - 

ت�سغيل نظام حتكم مركزي.  د  - 
تطوير الربط الدويل اأو ت�سغيله اأو القيام بهما معاً.  هـ - 

املهام املحددة لل�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه املن�سو�ص عليها يف   و  - 
هذا القانون."

مبا�سرة  �سخ�ص  لأي  يجوز  :"ل  اأنه  على  القانون  ذات  من   )4( املادة  وتن�ص 
بدون  ال�سابقة  املادة  عليها يف  املن�سو�ص  للتنظيم  اخلا�سعة  الأن�سطة  اأي من 
الن�ساط  مبا�سرة  ويجب   ، الهيئة  من  بذلك  اإعفاء  اأو  رخ�سة  على  احل�سول 
املرخ�ص به مبعرفة املرخ�ص له وفقا لل�سروط واملدد وال�سوابط الواردة بهذا 

القانون وطبقا ملا ورد بالرخ�سة اأو بالإعفاء "

وتن�ص املادة )92( من ذات القانون اأنه :"على وزارة القت�ساد الوطني تنفيذ 
منهاج التحويل خالل مدة لتزيد على �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سر هذا القانون 
يف اجلريدة الر�سمية ويجوز لها مد هذه املدة مبا ل يزيد على ثالثة اأ�سهر "

على  القانون  هذا  يوؤثر  :"ل  اأنه  على  القانون  ذات  من   )136( املادة  وتن�ص 
اخت�سا�سات ومهام وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه ، املتعلقة بالإ�سكان ، وقطاع 
اإمداد املياه ، وذلك مع عدم الإخالل باملهام والخت�سا�سات املقررة لهذه الوزارة 

املتعلقة باملياه املرتبطة وفقا لأحكام هذا القانون "

وتن�ص املادة )137( من ذات القانون على اأن :"تتحول حقوق توظيف كل من 
من  اعتباراً  التحويل  منهاج  يف  املحدد  اخللف  الكيان  اإىل  املنتقلني  املوظفني 
تاريخ التحويل ويلتزم هوؤلء املوظفون مبا ي�سدره الكيان اخللف من لوائح 
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وظيفية "

كما تن�ص املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/92 باإن�ساء هيئة عامة 
للكهرباء واملياه وتعيني رئي�ص لها على اأن :"تن�ساأ هيئة عامة للكهرباء واملياه 
توؤول اإليها ، من وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه ، الخت�سا�سات واملخ�س�سات 
اإليها ، بذات درجاتهم املالية  واملوجودات املتعلقة بالكهرباء واملياه ، كما ينقل 
اإليها.  امل�سار  بالوزارة  واملياه  الكهرباء  جمال  يف  العاملني  املوظفني  جميع   ،

وي�سدر ببيان نظام الهيئة واإدارة �سوؤونها مر�سوم �سلطاين "

وكما تن�ص املادة )1( من نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه  ال�سادر باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم 2009/58 على اأنه : " يف تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات 
والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى 

اآخر:

الهيئة: الهيئة العامة للكهرباء واملياه.

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

وتن�ص املادة )4( من ذات النظام على اأنه : "للهيئة يف �سبيل حتقيق اأهدافها، 
ممار�سة كافة ال�سالحيات وخا�سة الآتي:

اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة حمطات و�سبكات مياه ال�سرب يف قطاع املياه غري   -  1
وذلك   ، كفاءتها  رفع  على  والعمل   ، ال�سلطنة  اأنحاء  جميع  يف  املرتبط 
املعمول بها يف  البيئية  بال�سوابط وال�سرتاطات واملعايري  دون الإخالل 

ال�سلطنة .
اإ�سدار اللوائح املنظمة لقطاع املياه غري املرتبط .  -  2

و�سع �سوابط وا�سرتاطات ومعايري ممار�سة الأن�سطة املختلفة يف قطاع   -  3
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املياه غري املرتبط واإ�سدار الرتاخي�ص الالزمة لذلك ، وذلك دون الإخالل 
بال�سوابط وال�سرتاطات واملعايري البيئية املعمول بها يف ال�سلطنة .

اعتماد ومراقبة املوا�سفات الفنية للمواد واملعدات والأدوات امل�ستخدمة يف   -  4
قطاع املياه غري املرتبط .

املياه  قطاع  خالل  من  املنتجة  ال�سرب  ملياه  القيا�سية  املوا�سفات  اعتماد   -  5
غري املرتبط ومراقبة �سالحيتها .

اإبرام العقود الالزمة ل�سراء مياه ال�سرب واإدارة قطاع املياه غري املرتبط .  -  6

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

اإعداد التقارير والإح�ساءات املتعلقة بقطاع املياه غري املرتبط ، واإجراء   - 11
الإح�ساءات املتعلقة بقطاع الكهرباء املرتبطة به بعد التن�سيق مع هيئة 

التنظيم.
................................................................................  

.......
تنفيذ �سيا�سة احلكومة التي يقرها جمل�ص الوزراء ب�ساأن تخ�سي�ص قطاع   - 13
والقت�ساد  املالية  وزارتي  مع  التن�سيق  بعد  به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء 

الوطني.
اقرتاح �سيا�سة تخ�سي�ص قطاع املياه غري املرتبط بعد التن�سيق مع وزارتي   - 14
املالية والقت�ساد الوطني واإعداد برامج اإعادة هيكلته ورفعها اإىل جمل�ص 

الوزراء.
للتخ�سي�ص  الوزارية  للجنة  الفنية  الأمانة  اخت�سا�سات  مبا�سرة   - 15
، ز، ح ، ط ، ى( من املادة )8( من  ، و  ، د  املن�سو�ص عليها يف البنود )اأ  
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قانون التخ�سي�ص فيما يتعلق بتخ�سي�ص قطاع املياه غري املرتبط .
العمل على تر�سيد ا�ستهالك الطاقة الكهربائية، وذلك من خالل و�سع   - 16
ال�سوابط واملعايري املنظمة لذلك بعد التن�سيق ب�ساأنها مع هيئة التنظيم 

واجلهات احلكومية املعنية.
العمل على مراجعة �سوق الكهرباء للتعرف على مدى ا�ستعداده ملزيد من   - 17
التحرر، وذلك بالتن�سيق مع هيئة التنظيم ووفقا لالإجراءات املن�سو�ص 

عليها يف القانون.
................................................................................  

".....

اإدارتهما مركزيا  تتم  واملياه كانت  الكهرباء  اأن مرفقي  الن�سو�ص  ومفاد هذه 
واملياه  والكهرباء  الإ�سكان  وزارة   - الإ�سكان  وزارة  قبل  من  مبا�سرة  بطريقة 
وقتئذ - حتى �سدور قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة 
2004/8/1م  من  اعتباراً  به  والعمل   2004/78 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  به 
واإن�ساء هيئة عامة للكهرباء واملياه باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/92 والعمل 
قطاع  وتخ�سي�ص  تنظيم  قانون  ب�سدور  اأنه  اإذ   ، 2007/9/9م  من  اعتبارا  به 
املرتبطة  واملياه  الكهرباء  قطاع  تخ�سي�ص  مت  به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء 
، ت�سمى  راأ�ص مالها للحكومة  اململوك  ال�سركات  ، وذلك بتحديد عدد من  به 
وت�سدير  وتوزيع  ونقل  توليد  اأن�سطة  مبزاولة  اإليها  عهد   ، اخللف  الكيانات 
مع  اأو  بالتحلية  املرتبطة  الكهرباء  وتوليد  بها  والتزويد  الكهرباء  وا�سترياد 
 ، وت�سغيله  الدويل  الربط  وتطوير  مركزي  نظام  وت�سغيل  املوقع  يف  التحلية 
وغري ذلك من الأن�سطة اخلا�سعة للتنظيم مبوجب اأحكام هذا القانون ، وقد 
ق�ست اأحكامه باأيلولة جميع الأ�سول املادية والعقود واحلقوق املتعلقة بوزارة 
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ت�ستخدم  التي  املحولني،  املوظفني  عقود  فيها  مبا  واملياه  والكهرباء  الإ�سكان 
يف اأغرا�ص توليد اأو نقل اأو توزيع الكهرباء اأو التحكم فيها اأو التزويد بها اأو 
اأجل  خالل  اخللف  الكيانات  تلك  اإىل  به،  املرتبطة  باملياه  يتعلق  اآخر  لغر�ص 
�ستة  ومدته  التحويل  مبنهاج  للعمل  املحدد  الأجل  وهو   ، 2005/5/1م  غايته 
اأ�سهر حت�سب من تاريخ ن�سر القانون املذكور يف اجلريدة الر�سمية الذي اأجاز 
اإطار هذا التنظيم  اأخرى ، ويف  اأ�سهر  امل�سرع متديده مبا ل يزيد على ثالثة 
خالل  من  تنظيمه  جمرد  يف  القطاع  بهذا  يتعلق  فيما  الدولة  دور  انح�سر 
اإليها من  امل�سار  الأن�سطة  اأٍي من  يريد مزاولة  ملن  الالزمة  الرتاخي�ص  منح 
الأ�سخا�ص ورقابة ومتابعة املرخ�ص لهم مبزاولتها من قبل هيئة عامة اأن�سئت 
لهذا الغر�ص ت�سمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ، واعتباراً 
من تاريخ العمل بهذا القانون مل يعد لوزارة الإ�سكان اأية اخت�سا�سات تتعلق 
بقطاع الكهرباء ، الأمر الذي اأف�سحت عنه عبارة ن�ص املادة )136( منه بالن�ص 
على اأنه ل اأثر لأحكام هذا القانون على اخت�سا�سات وزارة الإ�سكان والكهرباء 

واملياه املتعلقة بالإ�سكان وقطاع اإمداد املياه، واملياه املرتبطة وفقا لأحكامه.

عامة  هيئة  باإن�ساء   2007/92 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  ب�سدور  فاإنه  وكذلك 
اخت�سا�سات  اأحكامه  مبوجب  اآلت  لها  رئي�ص  وتعيني  واملياه  للكهرباء 
وخم�س�سات وزارة الإ�سكان وموجوداتها املتعلقة بالكهرباء واملياه ونقل جميع 
املوظفني العاملني بها يف جمال الكهرباء واملياه اإىل الهيئة املذكورة ،  والتي مل 
يعد لوزارة الإ�سكان منها يف تاريخ العمل مبنهاج التحويل ، ح�سبما �سبق بيانه 
اأف�سحت عنه عبارة ن�ص املادة )4(  اإمداد املياه، وهو ما  اإل ما يتعلق بقطاع   ،
من نظام تلك الهيئة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/58 والتي حددت 
اخت�سا�سات تلك الهيئة ، حيث يبني من ا�ستقراء ن�سو�سها اأن الهيئة املذكورة 
�سارت القوامة على مرفق املياه غري املرتبط ، مع اإ�سناد بع�ص الخت�سا�سات 
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ذات ال�سلة بقطاع املياه املرتبط اإليها ، والتي كانت يف ال�سابق معقودة لكل من 
، ولي�ص من بني تلك الخت�سا�سات  الإ�سكان  الوطني ووزارة  وزارة القت�ساد 
ما يتعلق بتوليد الكهرباء ونقل وتوزيع وت�سدير وا�سترياد الكهرباء والتزويد 
قطاع  وتخ�سي�ص  تنظيم  قانون  لأحكام  اخلا�سعة  الأن�سطة  من  وغريها  بها 

الكهرباء واملياه املرتبطة به.
القانون  لأ�سخا�ص  قانونا  املعقودة  الخت�سا�سات  اأن  عليه  امل�ستقر  اإن  وحيث 
العام تقابل الأهلية بالن�سبة لالأفراد ، فللم�سرع ح�سريا بيان حدودها ومداها 
لتلك  يجوز  ثم فال  ، ومن  القانوين  ونظامها  اإن�سائها  �سند  وذلك مبوجب   ،
الأ�سخا�ص التنازل عنها اأو النتقا�ص منها اإل يف احلدود التي يبينها امل�سرع ، 
كما ل يجوز لها جتاوز احلدود واملدى الذي ر�سمه امل�سرع لتلك الخت�سا�سات 

وال�سالحيات انحرافا منها عن الأهداف التي اأن�سئت لأجلها .
مبوجب  واملياه  للكهرباء  العامة  الهيئة  اإن  حيث  ومن   ، تقدم  ما  على  وبناء 
رقم  ال�سلطاين  واملر�سوم  باإن�سائها  ال�سادر   2007/92 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم 
اخلا�سعة  الأن�سطة  من  اأٍي  مبزاولة  تخت�ص  ل   ، نظامها  باإ�سدار   2009/58
واملياه  الكهرباء  قطاع  وتخ�سي�ص  تنظيم  قانون  اأحكام  مبوجب  للتنظيم 
املرتبطة به ، ومنها اأن�سطة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ، ومن ثم فال ي�سوغ 
لها قانوناً اإن�ساء اأية حمطات حتقيقاً لهذه الأغرا�ص ، وبالتبعية ل يجوز لها 

اإبرام اأية ت�سرفات قانونية تهدف اإىل حتقيق ذلك .

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم اخت�سا�ص الهيئة العامة للكهرباء واملياه بالتوقيع 
على اتفاقية حق انتفاع على قطعة اأر�ص ........................ لإن�ساء حمطة 

كهرباء عليها.

فتوى رقم : )و �ص ق /3/58/اأ/12/ 2011/49م بتاريخ 2011/1/5م(

---------------------
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فتاوى الئحة �سوؤون الموظفين بالهيئة العامة 
للكهرباء والمياه

فتاوى المادة رقم )81(

بالإ�سارة اإىل كتابكم رقم :....... بتاريخ .......... املوافق ........ ب�ساأن طلب 
الإفادة بالراأي القانوين يف مدى جواز اأن ي�سدر رئي�ص الهيئة ......... قرارا 
مبنح اأحد موظفي الهيئة ال�سابقني املرحوم ...... عالوتني ت�سجيعيتني باأثر 

رجعي اإىل ما قبل انتهاء خدمته.

وتخل�ص وقائع املو�سوع ح�سبما يبني من الأوراق  يف اأن املرحوم .......... كان 
م   2011/12/26 من  اعتبارا  خدمته  وانتهت  ال�سابقني  الهيئة  موظفي  اأحد 
بالقرار الإداري رقم 28 /2012 نظرا لوفاته، وقد تقدم الوكيل ال�سرعي لورثة 
املذكور مت  باأن  للورثة، علما  التقاعدي  الراتب  املذكور بطلب تعديل  املرحوم 
املرفق  والرواتب  الدرجات  جدول  من  العا�سرة  الدرجة  على  بداية  ت�سكينه 
بالئحة �سوؤون املوظفني بالهيئة، ثم مت ت�سكينه على الدرجة احلادية ع�سرة 
القرار  مبوجب   2011/3 رقم  بالقرار  ال�سادر  الدرجات  معادلة  جلدول  وفقا 

الإداري رقم 2012/63 ال�سادر يف 2012/1/28م.

وحيث اأن الهيئة امل�سار اإليها ترغب - كما تذكرون - يف م�ساعدة اأ�سرة املرحوم 
،فاإنكم  له  التقاعدي  املعا�ص  وتعديل  بها،  املعمول  النظم  حدود  يف  املذكور 
اأن ت�سدر الهيئة قرارا مبنح  تطلبون الإفادة بالراأي القانوين يف مدى جواز 
انتهاء خدمته تقديرا  اإىل ما قبل  باأثر رجعي  ت�سجيعيتني  املوظف عالوتني 

للجهود التي بذلها يف العمل. 
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وردا على ذلك نفيد باأن املادة )2( من لئحة �سوؤون املوظفني بالهيئة العامة 
للكهرباء واملياه ال�سادرة بالقرار الإداري رقم 2010/2 تن�ص على اأن: " ت�سري 
تنظم  الذين  املوظفني  عدا  فيما  الهيئة  موظفي  على  الالئحة  هذه  اأحكام 

�سوؤون توظفهم عقود خا�سة فيما ن�ست عليه هذه العقود من اأحكام.

 وفيما مل يرد ب�ساأنه ن�ص خا�ص يف هذه الالئحة اأو العقود املن�سو�ص عليها 
املدنية  اأحكام قانون اخلدمة  الهيئة  ال�سابقة، ت�سري على موظفي  الفقرة  يف 

ولئحته التنفيذية".

وتن�ص املادة )81( من ذات الالئحة على اأنه :  "يجوز بقرار من رئي�ص الهيئة 
لدرجة  املقررة  الدورية  العالوة  بفئة  اأكرث  اأو  ت�سجيعية  عالوة  املوظف  منح 

وظيفته وذلك وفقا لل�سروط الآتية:
األ يزيد عددها على عالوتني يف ال�سنة املالية الواحدة.  -  1

توافر العتماد املايل ملنحها .  -  2
اأن يكون تقرير تقومي الأداء الوظيفي الأخري املقدم عن املوظف مبرتبة   -  3

جيد جدا على الأقل.
اأن يكون املوظف قد بذل جهدا خا�سا اأو حقق اقت�سادا يف النفقات اأو رفعا   -  4

مل�ستوى الأداء.

ول مينع منح هذه العالوة من ا�ستحقاق العالوة الدورية يف موعدها.".

وتن�ص املادة )283( من ذات الالئحة على اأنه : " تنتهي خدمة املوظف لأحد 
الأ�سباب الآتية:

1ـ.......9 ـ الوفاة " .

وحيث اأن مفاد ما تقدم اأن امل�سرع اأجاز لرئي�ص الهيئة العامة للكهرباء واملياه 
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الدورية  العالوة  بفئة  اأكرث  اأو  ت�سجيعية  عالوة  املوظف  مبنح   قرار  اإ�سدار 
املادة )81( من الالئحة  التي حددتها  املقررة لدرجة وظيفته وفقا لل�سروط 
امل�سار اإليها، والتي  ي�ستفاد منها اأن هذا املنح ل يكون اإل اأثناء وجود املوظف 
اإل  اأن منح العالوة الت�سجيعية ل يتم  يف اخلدمة على راأ�ص عمله، واآية ذلك 
عندما يكون املوظف قد بذل جهدا خا�سا اأو حقق اقت�سادا يف النفقات اأو رفعا 

مل�ستوى الأداء.
وحيث اإن الأ�سل يف القرارات الإدارية هو �سريانها باأثر فوري ، فال ت�سري اإل 

على ما يقع من تاريخ �سدورها ، ول يرتتب عليها اأثر فيما وقع قبلها.
وملا كان الثابت من الأوراق اأن الفا�سل /.............  كان من العاملني بالهيئة 
نظرا  العا�سرة  املالية  بالدرجة  خدماته  انهاء  ومت   ، واملياه  للكهرباء  العامة 
تكون  بذلك  فاإنه  رقم 2012/28م،  بالقرار  اعتبارا من 2011/12/26م  لوفاته 
مما  /2011م،   12/26 من  اعتبارا  انتهت  قد  عمله  بجهة  الوظيفية  رابطته 
يتعذر معه القول با�ستحقاقه عالوة ت�سجيعية اأو اأكرث باأثر رجعي بح�سبانها 
ا�ستحقاقا وظيفيا - ولي�ص معا�سيا - ي�ستحقه املوظف  اأثناء وجوده يف اخلدمة 
على راأ�ص عمله متى توافر مناط ا�ستحقاقها وفقا لل�سروط وال�سوابط املقررة 
قانونا، والقول بغري ذلك يعني منح العالوة امل�سار اإليها ملوظف غري موجود 

اأ�سال يف اخلدمة وباأثر رجعي وهو ما ل ي�ستقيم قانونا.
املعرو�سة حالته  املوظف   قرار مبنح  اإىل عدم جواز �سدور  الراأي  انتهى  لذا 
املنوه  لالأ�سباب  انتهاء خدمته  قبل  ما  اإىل  باأثر رجعي  ت�سجيعيتني  عالوتني 

بها اآنفا. 

فتوى رقم و �ص ق/ م و/2012/1121/1/58 بتاريخ 2012/6/6م

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



القانون 
المالي





المبادئ الصادرة عن أحكام 
محكمة القضاء االداري

من عام 2000م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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المادة )15(

- طلب االإعفاء من ر�سوم الدعوى من اخت�سا�ص المحكمة المرفوعة اإليها 
الدعوى. 

بالإعفاء من  املخت�ص  املالية  هو وحده  وزارة  امل�سرف على  الوزير  كان  ولئن 
الر�سوم امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الدارى للدولة وفقا لأحكام املادة )15( من 
اأن ذلك ل  اإل  ل�سنة 98  ال�سلطانى رقم )47(  باملر�سوم  ال�سادر  املايل  القانون 
يطال الر�سوم الق�سائية، فاحلكم فيها تخت�ص به املحاكم، لأن طلب الإعفاء 
اإليها  اأن املق�سود بالر�سوم الواردة فى املادة )15( امل�سار  اإليها مما يعنى  يقدم 
مقابل  للدولة  الدارى  اجلهاز  لوحدات  وامل�ستحقة  الأخرى  الر�سوم  هى 
اخلدمات التى تقدمها ولي�ص من بينها الر�سوم الق�سائية ، لأنه فى ظل عدم 
حالت  تنظم  الدارى  الق�ساء  حمكمة  اأمام  �سريحة  قانونية  ن�سو�ص  وجود 
الإعفاء من الر�سوم الق�سائية وامل�ساعدة الق�سائية ، وكذا اجلهة املخت�سة به 
اإليها  واملرفوع  املخت�سة  املحكمة  ،تكون  اإتباعها  التى يجب عليها  والإجراءات 
الدعوى هى املخت�سة بنظر طلبات الإعفاء من الر�سوم الق�سائية وكذا طلبات 
امل�ساعدة الق�سائية وب�سرط اأن يكون طالب الإعفاء غري قادر على رفعها واأن 

تكون دعواه حمتملة الك�سب. 

)حكم محكمة الق�ساء االإداري في الدعوى االبتدائية رقم 35 ل�سنة 3 ق بجل�سة 
2004/3/22م، �ص 564 (

------------------------------------------
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بالمادة )15(

طلب االإعفاء من الر�سوم الق�سائية معقود للمحكمة التي تنظر الدعوى.

اإن كل ما يتعلق بالر�سوم الق�سائية واحلكم فيها تخت�ص به املحاكم، لذا فمن 
باب اأوىل اأن يكون الإعفاء من هذه الر�سوم لغري القادرين ماليا من اخت�سا�سها، 
لأن طلب الإعفاء يقدم اإليها - بيان ذلك - اأن املق�سود بالر�سوم الواردة باملادة 
)15( من القانون املايل هي الر�سوم الأخرى امل�ستحقة للدولة مقابل اخلدمات 
التي تقدمها ولي�ص من بينها الر�سوم الق�سائية، اإذ اأن الإعفاء املمنوح للوزير 
امل�سرف على وزارة املالية اإعفاء دائم بعك�ص الإعفاء من الر�سوم الق�سائية فهو 
يف الغالب اإعفاء موؤقت - بيان ذلك - اأنه اإذا حكم بها على اخل�سم الآخر األزمته 

كما يلتزم بها املعفي منها حالة خ�سارته للدعوى وزوال اخل�سارة.

 )حكم محكمة الق�ساء االإداري في اال�ستئنافين رقمي 9و10 ل�سنة 3 ق.�ص 
بجل�سته 2003/5/31 ، �ص 92(

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

المادة )45(

بدء �سريان تقادم الرواتب واالأجور .

اإمنا كان ب�سبب فعل الإدارة من ناحية واأن  اأداء وظيفته  حرمان املوظف من 
باملر�سوم  ال�سادر  املايل  القانون  من   )45( املادة  لن�ص  طبقا  التقادم  �سريان 
ال�سلطاين رقم 98/47 ل يبداأ اإل من الوقت الذي ي�سبح فيه الّدين م�ستحق 

الأداء وهو ما ل يفرت�ص ح�سوله اإل ب�سدور قرار اإعادة التعيني النهائي .
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)حكم محكمة الق�ساء االدارى فى اال�ستئناف رقم 30 ل�سنة 7 ق . �ص جل�سة 
2007/5/20م ، مجموعة المكتب الفني فى العام الق�سائي ال�سابع 1427هـ-

1428هـ 2006-2007م ، �ص 301(

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

المادة)43(

اأثر حلول جهة اإدارية محل جهة اإدارية اأخرى.

حاالت انقطاع مدة التقادم .

عبء الإثبات يقع على عاتق املدعي ، خروج الق�ساء الإداري على هذا الأ�سل.
وحيث اإن احلكم املطعون فيه ق�سى ب�سقوط حق ال�سركة امل�ستاأنفة يف املطالبة 
بالدين املدعى به بالتقادم ، على �سند من ن�ص املادة )43( من القانون املايل رقم 
98/47 لنق�ساء اأكرث من خم�ص �سنوات دون مطالبة ال�سركة مب�ستحقاتها اأو 
حتقق �سبب من اأ�سباب النقطاع خالل الفرتة من 1999/7/19م تاريخ التوقف 

عن ال�سداد وحتى 2008/9/27م تاريخ املطالبة ب�سداد الدين .
وحيث اإن جممل اأ�سباب ال�ستئناف املاثل تنح�سر يف النعي على احلكم امل�ستاأنف 
بالف�ساد يف ال�ستدلل ، دون اأن تقدم ال�سركة امل�ستاأنفة ما يوؤيد ذلك ، حيث مل 
تقدم ما يفيد �سدور مطالبات منها خالل الفرتة املذكورة اإىل املدين الأ�سلي 
)وزارة الكهرباء واملياه( اأو اإىل اخللف اخلا�ص �سركة الكهرباء القاب�سة ، على 
القانون  يف  عليها  املن�سو�ص  اخلم�سي  التقادم  مدة  انقطاع  منه  ي�ستفاد  نحو 
دليل  عن  البحث  املحكمة  مهام  من  لي�ص  كان  ولئن  اإنه  وحيث   ، اإليه  امل�سار 
اأثبات اإدعاءات املدعي لدى الغري ، اإل اأن هذه الدائرة ورغبة منها يف ا�ستجالء 
باحلكم  املحددة  باملاأمورية  بالقيام  وكلفته  حما�سبي  خبري  انتدبت  احلقيقة 
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التمهيدي وكان من بني املهام املكلف بها حتديد تاريخ املطالبات ال�سادرة عن 
ال�سركة لأي من اجلهات املخت�سة قانوناً ب�سداد امل�ستحقات حمل املطالبة املاثلة 
، اإل اأنه ونظراً لعدم تقدمي ال�سركة امل�ستاأنفة لأي م�ستندات مل يتمكن اخلبري 
من حتديد اأي من املهام املكلف بها على نحو ميكن معه للمحكمة ال�ستعانة به 

للف�سل يف النزاع املاثل .
وحيث اإن الأ�سل اأن عبء الإثبات يقع على عاتق املدعي ، واأن خروج الق�ساء 
عاتق  على  الإثبات  عبء  واإلقاء  الأحوال  بع�ص  يف  الأ�سل  هذا  على  الإداري 
الدعوى حتت  للف�سل يف  الالزمة  الأوراق  كانت  اإذا  ما  يكون يف حالة  الإدارة 
يد الإدارة فقط ، واأن تلك الأوراق لي�ص من �ساأنها اأن تكون حتت يد املدعي اأو 

ميكنه احل�سول عليها من جهة اأخرى غري اجلهة املخت�سة يف الدعوى . 
وحيث اإنه ملا كان ذلك ، واأن ال�سركة امل�ستاأنفة مل تقدم ما يفيد مطالبتها لأي 
اإليها بعاليه ، ومن  بال�سداد خالل الفرتة امل�سار  من اجلهات املخت�سة قانوناً 
بالتقادم  املاثل قد �سقط  املطالبة  الدين حمل  – يكون  – واحلال كذلك  ثم 

اخلم�سي اإعماًل بحكم املادة )43( من القانون امل�سار اإليه . 
وحيث اإن احلكم امل�ستاأنف انتهى اإىل ذات النتيجة التي انتهى اإليها هذا احلكم ، 

فيكون قد اأ�ساب �سحيح القانون ، متعيناً تاأييده ، ورف�ص الطعن عليه .
بنك عمان  اأن مطالبة  امل�ستاأنفة من  ال�سركة  به  دفعت  ما  ذلك  ينال من  ول 
الكهرباء  وزارة  اإىل  الثالث  �سده  امل�ستاأنف  املالية(  ال�سوؤون  )دائرة  العربي 
امل�ستاأنفة  ال�سركة  م�ستحقات  باقي  ب�سداد  2001/5/2م  بتاريخ  �سابقاً  واملياه 
لدى الوزارة يعد قاطعاً للتقادم ، حيث اإن هذا القول مردود عليه باأن املطالبة 
التقادم هي املطالبة ال�سادرة عن الدائن  التي يعتد بها قانوناً لنقطاع مدد 
دوره  واأن  املطالبة  الدين حمل  له يف هذا  املذكور ل �سفة  البنك  اإن  ، وحيث 
يقت�سر فقط على حتقيق خدمة ل�سالح عمالئه يف اإطار التعامالت الداخلية 
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للبنك مع عمالئه ومنهم ال�سركة امل�ستاأنفة ، هذا ف�ساًل عن اأن اخلطاب املوجه 
اإىل ال�سركة امل�ستاأنفة من البنك املذكور بتاريخ 2009/7/15م والذي اأ�سار فيه 
الإدارية  البنك واجلهة  املطالبة مل يدعم مب�ستندات متبادلة بني  تاريخ  اإىل 
امل�ستاأنف �سدها بخ�سو�ص املديونية حمل املنازعة ، وعليه يتعني اللتفات عن 
هذا الدفع . كما ل يجدي ال�سركة امل�ستاأنفة التذرع باأن عدم املطالبة بالدين 
يعود اإىل الرتتيبات التي كانت تقوم بها الوزارة ب�ساأن تخ�سي�ص قطاع الكهرباء 
واملياه وفقاً للمر�سوم ال�سلطاين رقم )2004/78( والذي اأن�ساأ �سركة الكهرباء 
القاب�سة ككيان خلف لوزارة الكهرباء واملياه �سابقاً وما تبعه من اإ�سدار منهاج 
حتويل لالأ�سول واللتزامات ذات ال�سلة بقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ، 
ذلك اأن هيكلة الوزارة اأو الهيئة على ذلك النحو لي�ص من املوانع التي حتول 
اآلية ومل  التحول جاءت  واأن عمليـة  �سيما  ، ل  امل�ستحـق  بالدين  املطالبة  دون 
يكن هناك فا�سل زمني يف عملية التحويل اإىل التخ�سي�ص ، كما اأنه خالفاً ملا 
ذهبت اإليه ال�سركة امل�ستاأنفة من اأن هذا التحول يف الكيان يعد مبثابة جتديد 
للدين بتغيري �سخ�ص املدين يرتتب عليه ن�سوء دين جديد مبدة اأخرى يبداأ 
من  بحال  ي�ستقيم  ل  القول  هذا  اإن  حيث   ، التقادم  مدة  ح�ساب  بدايتها  من 
طبيعة املنازعات الإدارية ، حيث اإنه عند حلول جهة اإدارية حمل اأخرى تنتقل 
اإليها كافة احلقــوق واللتزامات وي�ســري يف مواجهتها كل التزام وقع على عاتق 
اجلهــة الإدارية ال�سابقة ، ف�ساًل عن اأن الدين بتغيري �سخ�ص املدين ل يفرت�ص 
واإمنا يتعني اإخطار املدين اجلديد بالدين وموافقته على اأن يحل حمل املدين 
الأ�سلي وهو ما يتعار�ص مع التعامالت يف املجال الإداري على نحو ما اأ�سلفنا 
، ومن ثم كان يتعني على ال�سركة امل�ستاأنفة اأن تن�سط يف املطالبة مب�ستحقاتها 
املطالبة من  توجه  واأن  ال�سداد  عن  التوقف  تاريخ  املذكورة من  الوزارة  لدى 
اأنها  اإل  القاب�سة بو�سفها اخللف اخلا�ص للوزارة  الكهرباء  اإىل �سركة  بعدها 
يف  حقها  �سقوط  اإىل  اأدى  ما  وهو   ، �سنوات  الت�سع  قرابة  ذلك  عن  تقاع�ست 
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املطالبة بالدين بالتقادم واخلم�سي .اإل اأن املحكمة ل يفوتها يف هذا املقام اأن 
مبلغ  هو  بالتقادم  �سقط  والذي  املطالبة  حمل  الدين  اأن  اإىل  جالء  يف  ت�سري 
)96877ر.ع( وذلك خالفاً ملا ذهبت اإليه ال�سركة امل�ستاأنفة من اأن الدين حمل 
املطالبة هو مبلغ )297007 ر.ع( ، حيث اإن الثابت من كتاب اإدارة الت�سهيالت 
القانوين  )املمثل  و�سركاه  نا�سر  �سركة  اإىل  العربي  عمان  ببنك  امل�سرفية 
للبنك( بتاريـــخ2000/9/24م ب�سرورة متابعة وزارة الكهرباء واملياه لتح�سيل 
م�ستحقات �سركة الأنوار الع�سرية للتجارة واملقاولت )ال�سركة امل�ستاأنفة( عن 
امل�ساريع التي قامت بتنفيذها ل�سالح الوزارة والتي قام البنك بتمويلها من اأن 
هذه امل�ستحقات كانت تقدر مببلغ )610( �ستمائة وع�سرة األف ريال عماين واأن 
البنك قد ا�ستلم تلك امل�ستحقات وباقي للعمالء )ال�سركة امل�ستاأنفة( م�ستحقات 
متثل حمتجزات ال�سيانة بتلك امل�ساريع والتي تبلغ حوايل )96877 ر.ع( ، وهو 
املاثل والذي  املطالبة  الدين حمل  ، وعليه يكون  الذي يتعني حت�سيله  املبلغ 

�سقط بالتقادم هو ذاك املبلغ ، ولي�ص كما تدعي ال�سركة امل�ستاأنفة .
اأتعاب  مقابل  زيادة  املاثل  ال�ستئناف  يف  املنتدب  اخلبري  طلب  عن  اإنه  وحيث 
اخلربة اإىل األف ريال عماين، وحيث اإن املحكمة قدرت له اأتعاب مبلغ )400ر.ع( 
قامت ال�سركة امل�ستاأنفة باإيداعه خزينة املحكمة كاأمانة لأتعاب اخلبري ، وحيث 
مل  اخلبري  اأن  ال�ستئناف  ملف  املودع  اخلربة  تقرير  مطالعة  من  الثابت  اإن 
اأن  ، الأمر الذي ترى معه املحكمة  يتمكن من مبا�سرة كافة املهام املكلف بها 
تقدير مبلغ )400ر.ع( اأربعمائة ريال عماين اأتعاباً له يتنا�سب مع ما قام به من 

جهد خربة يف النزاع املاثل ، وعليه يتعني رف�ص الطلب .

 )حكم محكمة الق�ساء االإدارى فى اال�ستئناف رقم 348 ل�سنة 11 ق.�ص ال�سادر 
بجل�سة 2012/1/2م ، مج 2012/2011 �ص 142( -------------------

--
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فتاوى المادة رقم )1(

ب�ساأن    ...... املوافق   ....... بتاريخ   ........ اإىل كتاب معاليكم رقم  فبالإ�سارة 
طلب الإفادة بالراأي حول مدى اأحقية الفا�سل/ ....... فـي اجلمع بني املعا�ص 
امل�ستحق طبقاً لأحكام قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة 
التقاعدي طبقاً  واملعا�ص  رقم 86/26   ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العمانيني 
لأحكام قانون التاأمينات الجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/72 . 

وتتح�سل وقائع املو�سوع ، ح�سبما يبني من الأوراق ،  فـي اأن املعرو�سة حالته 
ا�ستحق معـا�ســاً �سهريـاً قدره )138/645( مائة وثمانية وثالثون رياًل عمانياً 
من  املـعـا�ص  �ساحبـة  املتوفـاة  والـدتـه  عـن  بي�سة  واأربعون  وخم�سة  و�ستمائة 
�سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية ، اإىل جانب اأن املذكور يتقا�سى معا�ساً 
تقاعدياً كل �سهر من الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية قدره )104( مائة 
واأربعة ريالت عمانية ، وتبدون اأنه فـي �سوء عدم جواز �سرف اأكرث من معا�ص 
واحد من اخلزانة العامة طبقاً حلكم املادة )4( من قانون معا�سات ومكافاآت ما 
بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني امل�سار اإليه ؛ مت خماطبة الهيئة العامة 
للتاأمينات الجتماعية ب�ساأن �سرف معا�ص واحد فقط للمعرو�سة حالته ، بيـد 
اأن الهيئة املذكورة ترى جواز اجلمع بني املعا�ص امل�ستحق طبقاً لأحكام قانون 
التاأمينات الجتماعية واملعا�ص امل�ستحق وفقاً لأي قانون اآخر ، تاأ�سي�ساً على اأن 
اأموال الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية ل تدخل فـي اخلزانة العامة ، واأنها 
قانون  ويحكمها   ، اعتبارية  �سخ�سية  ولها  واملايل  الإداري  بال�ستقالل  تتمتع 
تتقيد مبا  اأحكامه ملزمة ول  تعتبـر  الذي  اإليه  امل�سار  التاأمينات الجتماعية 
جاء يف القوانني الأخرى يف ظل وجود الن�سو�ص القانونية اخلا�سة املنظمة 

لعملية ال�ستحقاق واملو�سحة حلالت احلظر فـي اجلمع بني املعا�سات . 
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واإزاء وجود تباين فـي وجهتي النظر ت�ستطلعون الراأي فـي هـذا املو�سوع . 

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

اأو اأي قانون اآخر ، واإذا ا�ستحق اأكرث من معا�ص �سرف الأكبـر » . 

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

والإداري وتتبع الوزير« .

وتن�ص املادة )54( من هـذا القانون على اأنه » ل يجوز �سرف اأكرث من معا�ص 
معا�ص  من  اأكرث  ا�ستحق  واإذا   ، القانون  هذا  لأحكام  طبقاً  الهيئة  من  واحد 

�سرف الأكرب قيمة . 

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

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

عملها « . 

وتن�ص الفقرة الأوىل 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« 
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 98/47 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املايل  القانون  من   )1( املادة  وتن�ص 
على اأنه »يق�سد - يف تطبيق اأحكام هذا القانون - بالعبارات والكلمات الآتية 

املعنى املحدد قرين كل منهما ما مل تقت�ص عبارة الن�ص غري ذلك : ...

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

واملعا�ص  الراتب  بني  اجلمع  حظر  امل�سرع  ،اأن  الن�سو�ص  هذه  من  وامل�ستفاد 
اأكرث  ا�ستحق  واإذا   ، العامة  اأكرث من معا�ص من اخلزانة  اأو �سرف  التقاعدي 
ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  لأحكام  طبقاً  معا�ص  من 
واأنه مبوجب ن�سو�ص   . الأكبـر  اآخر �سرف  اأي قانون  اأو  العمانيني  احلكومة 
للتاأمينات  العامة  الهيئة  اأن�سئت  اإليها  امل�سار  الجتماعية  التاأمينات  قانون 
الجتماعية ومنحت ال�سخ�سية العتبارية ومتتعت با�ستقالل مايل واإداري ، 
للتاأمينات  العامة  الهيئة  اأكرث من معا�ص واحد من  امل�سرع �سرف  كما حظر 
الجتماعية ، واإذا ا�ستحق اأكرث من معا�ص �سرف الأكبـر قيمة ، وا�ستثناًء من 
 ، والديهم  عن  امل�ستحقني  املعا�سني  بني  اجلمع  البنات  اأو  لالأولد  اأجاز  ذلك 
امل�ستحق  واملعا�ص  زوجها  عن  لها  امل�ستحق  املعا�ص  بني  اجلمع  لالأرملة  واأجاز 
، كما جتمع بني  الجتماعية  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  الجتماعية  التاأمينات  قانون  اأحكام  مبقت�سى  للهيئة  امل�ستحقة 
جميع اأموال املدين ، بحيث ت�ستويف مبا�سرة بعد امل�سروفات الق�سائية واملبالغ 
القانون  لأحكام  العامة طبقاً  اأن اخلزانة  العامة، بح�سبان  امل�ستحقة للخزانة 
الدولة  موارد  جميع  اإليه  توؤول  الذي  املركزي  احل�ساب  هي  اإليه  امل�سار  املايل 
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وت�سرف منه جميع نفقاتها وحتفظ فيه جميع اأر�سدتها . 

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

اخلزانة العامة الوارد باملـادة )1( من القانون املايل ال�سالفة البيان.

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

التي تاأبى الجتهاد مع �سراحة الن�ص .

 ول ينال من ذلك القول باأن اأموال الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية تعتبـر 
امل�سرع  قبل  - من  الأموال  تلك  ال�سفة على  اإ�سفاء هذه  اأن  اإذ   ، اأمواًل عامة 
- اإمنا جـــاء من قبيل حماية هذه الأموال بالإجراءات املعمول بها فـي �سبيل 

حماية الأموال العامة . 
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لذلك انتهى الراأي اإىل اأحقية املعرو�سة حالته فـي اجلمع بني املعا�ص امل�ستحق 
احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  لأحكام  طبقاً 
العمانيني ، واملعا�ص التقاعدي طبقاً لأحكام قانون التاأمينات الجتماعية على 

النحو ال�سالف بيانـه . 

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

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

فتاوى المادة رقم )2(

فبالإ�سارة اإىل الكتاب رقم ..... املوؤرخ يف �ساأن طلب الإفادة بالراأي القانوين يف 
حالة رف�ص بع�ص منت�سبي اجلهاز ا�ستالم حقوقهم التقاعدية )املعا�ص،املكافاأة( 
عند اإحالتهم اإىل التقاعد رغم اإخطارهم ب�سرورة ا�ستالمها ، ومدى �سريان 
على  الدولة  يف  الإداري  اجلهاز  وحدات  جتاه  املالية  احلقوق  تقادم  اأحكام 

ال�سندوق . 

�سندوق  باإن�ساء   80/45 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من   )2( املادة  باأن  ونفيد 
بال�سخ�سية  ال�سندوق  اأنه »يتمتع  ال�سلطانية تن�ص على  تقاعد �سرطة عمان 

العتبارية امل�ستقلة ، ول يعترب وحدة اإدارية حكومية« 

وتن�ص املادة )2( من القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 م 
على اأنه:  �سريان القانون : ت�سرى اأحكام هذا القانون على :- 

جميع الوزارات والوحدات احلكومية ودون اإخالل بالنظم املالية اخلا�سة التي 
تكون مقررة لأى منها مبقت�سى قوانني ومرا�سيم �سلطانية. 

ودون  العامة  العتبارية  الأ�سخا�ص  من  وغريها  العامة  واملوؤ�س�سات  الهيئات 
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اإخالل بال�ستقالل املايل الذى ين�ص عليه املر�سوم ال�سلطاين ال�سادر باإن�سائها 
 .

وتن�ص املادة )4( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملنت�سبي �سرطة 
عمان ال�سلطانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2000/2( على اأنه »ل يجوز 
اإل تنفيذا حلكم ق�سائي بنفقة  املكافاأة  اأو  املعا�ص  اأو احلجز على  التنازل عن 
�سرعية اأو للوفاء بدين ثابت للحكومة وذلك يف حدود الربع ، وعند التزاحم 

يقدم دين النفقة«. 

وتن�ص املادة 3 من النظام الأ�سا�سي ل�سندوق تقاعد �سرطة عمان ال�سلطانية 
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2000/2( على اأنه »يجوز طبقا لأحكام هذا 
يف  قيده  وي�ستمر   ، التجارية  الأن�سطة  جميع  ال�سندوق  ميار�ص  اأن  النظام 

ال�سجل التجاري ك�سركة حمدودة امل�سوؤولية«. 

وامل�ستفاد مما تقدم اأن �سندوق تقاعد �سرطة عمان ال�سلطانية املقيد يف ال�سجل 
مما  حكومية  اإدارية  وحدة  يعترب  ل  امل�سوؤولية  حمدودة  ك�سركة  التجاري 
املتعلقة بوحدات اجلهاز الإداري يف  املالية  اأحكام تقادم احلقوق  ت�سرى عليها 
الدولة املن�سو�ص عليها يف الف�سل الثامن من القانون املايل ال�سادر باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم 47/ 98 فينح�سر �سريان هذه الأحكام عن احلقوق التقاعدية 
عمان  �سرطة  تقاعد  �سندوق  يف  ال�سلطانية  عمان  �سرطة  ملنت�سبي  امل�ستحقة 
ال�سلطانية ، واأنه ل يجوز للمنت�سب اإىل اجلهاز التنازل عن حقوقه التقاعدية 

عند اإحالته اإىل التقاعد لأى �سبب من الأ�سباب. 

ملنت�سبي  التقاعدية  احلقوق  ت�سوية  ال�سندوق  على  يتعني  اأنه  حيث  ومن 
التي  باملبالغ  واإخطارهم  التقاعد  اإىل  اإحالتهم  عند  ال�سلطانية  عمان  �سرطة 
باحلقوق  الحتفاظ  ال�سندوق  على  يتعني  فاإنه  لهم  وت�سليمها  ي�ستحقونها 
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ال�سلطانية بعد ت�سويتها واإخطارهم  اإىل �سرطة عمان  التقاعدية للمنت�سبني 
با�ستالمها ورف�سهم لذلك . 

ت�سوية  ال�سلطانية  عمان  �سرطة  تقاعد  �سندوق  على  يجب  اأنه  نرى  لذلك 
اإحالتهم  عند  ال�سلطانية  عمان  �سرطة  اإىل  للمنت�سبني  التقاعدية  احلقوق 
حالة  يف  م�ستحقيها  ذمة  على  ال�سندوق  طرف  بها  والحتفاظ   ، للتقاعد 

رف�سهم ا�ستالمها رغم اإخطارهم ب�سرورة ا�ستالمها . 

واأنه ل يجوز تطبيق اأحكام تقادم احلقوق املالية جتاه وحدات اجلهاز الإداري 
احلقوق  على  املايل  القانون  من  الثامن  الف�سل  يف  عليها  املن�سو�ص  للدولة 
من  ا�ستالمها  رف�سهم  حالة  يف  ال�سلطانية  عمان  �سرطة  ملنت�سبي  التقاعدية 

�سندوق تقاعد �سرطة عمان ال�سلطانية . 

فتوى رقم ) و �ص ق / م و / 23 / 1/  371/ 2001 في 2001/3/18 (

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

فتاوى المادة رقم )4(

تن�ص املادة ) 42( من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
96/101 تن�ص على اأنه »يقوم ال�سلطان باملهام التالية: ........

رئا�سة جمل�ص الوزراء اأو تعيني من يتوىل رئا�سته« 

كما تن�ص املادة )44( من هذا النظام على اأن »جمل�ص الوزراء هو الهيئة املنوط 
بها تنفيذ ال�سيا�سات العامة للدولة ويتوىل بوجه خا�ص ما يلي : 

- رفع التو�سيات اإىل ال�سلطان يف الأمور القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية 
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م�سروعات  اقرتاح  من  ذلك  يف  مبا  احلكومة  تهم  التي  والإدارية  والتنفيذية 
القوانني واملرا�سيم .....« 

 98/47 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املايل  القانون  من   )4( املادة  وتن�ص 
على اأن »م�سدر ال�سلطات وال�سالحيات املالية : 

  ترجع جميع ال�سلطات وال�سالحيات املالية اإىل جاللة ال�سلطان ............« 

يتوىل  الذى  ال�سلطان هو  اأن جاللة  املتقدمة  الن�سو�ص  اإن مفاد  ومن حيث 
تنفيذ  بها  املنوط  الهيئة  هو  الوزراء  جمل�ص  واأن   ، الوزراء  جمل�ص  رئا�سة 
ال�سيا�سة العامة للدولة ، ويقوم على وجه اخل�سو�ص ببع�ص املهام من بينها رفع 
التو�سيات اإىل جاللة ال�سلطان يف الأمور القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية 
من  لعتمادها  وذلك  للحكومة  اأهمية  ذات  تعترب  التي  والإدارية  والتنفيذية 
جاللته ، بحيث ت�سحى هذه التو�سيات �سارية املفعول من تاريخ اعتمادها من 
جاللة ال�سلطان ) حفظه اهلل ( ، كما واأنه وفقا لن�ص املادة )4( من القانون 
املايل امل�سار اإليه فاإن مرجع جميع ال�سلطات وال�سالحيات املالية اإىل جاللة 

ال�سلطان . 

ومن حيث اإنه ملا كان الثابت من الأوراق اأن جمل�ص الوزراء املوقر اأو�سى باإعفاء 
اإذا  اأر�سدة القرو�ص احلكومية املتبقية عليها  املوؤ�س�سات ال�سحفية من ن�سف 
كان القر�ص يتجاوز ن�سف مليون ريال عماين ومن كامل الر�سيد املتبقي اإذا 
كان القر�ص اأقل من ذلك املبلغ ، ومن �سداد غرامات التاأخري املرتتبة على تاأخر 
بع�سها عن �سداد الأق�ساط امل�ستحقة عليها ، ومتديد فرتة ال�سداد للقرو�ص 
املتبقية من خم�ص �سنوات اإىل ع�سر �سنوات مع الإبقاء على فرتة ال�سماح كما 
 ، ال�سامي لعتمادها  املقام  اإىل  التو�سية فقد رفعت  ولتنفيذ هذه   ، هي عليه 
حيث اعتمدت بتاريخ 2003/12/3 م ومن هذا التاريخ ت�سحى تو�سية جمل�ص 
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الوزراء امل�سار اإليها �سارية املفعول وواجبة النفاذ ، ومن ثم فاإن تاريخ �سريان 
اإجراءات م�ساعدة املوؤ�س�سات ال�سحفية املحلية من �سداد القرو�ص احلكومية 
املمنوحة لها ين�ص على »اإعفاء املوؤ�س�سات ال�سحفية من ن�سف اأر�سدة القرو�ص 
عماين  ريال  مليون  ن�سف  يتجاوز  القر�ص  كان  اإذا  عليها  املتبقية  احلكومية 
ومن كامل الر�سيد املتبقي اإذا كان القر�ص اأقل من ذلك املبلغ« مبا مفاده اأن 
املوؤ�س�سات تعفي من ن�سف اأر�سدة قرو�سها املتبقية عليها اإذا كان اأ�سل القر�ص 
كان  اإذا  عليها  املتبقي  الر�سيد  كامل  ريال عماين ومن  ن�سف مليون  يتجاوز 

اأ�سل القر�ص يقل عن ن�سف مليون ريال عماين .

والطباعة  لل�سحافة  العمانية  للموؤ�س�سة  املمنوح  القر�ص  قيمة  كانت  وملا 
والن�سر والتوزيع )جريدة الوطن ( يبلغ ) 600.000( ريال عماين اأي يتجاوز 
ن�سف مليون ريال عماين ، فاإن املوؤ�س�سة تعفي من ن�سف ر�سيد قر�سها املتبقي 
اعتبارا من تاريخ اعتماد املذكرة الوارد بها هذا الإعفاء من املقام ال�سامي يف 

2003/11/3م 

لذلك انتهى الراأى اإىل الآتى :

والتوزيع  والن�سر  والطباعة  لل�سحافة  العمانية  املوؤ�س�سة  اإعفاء  اأن   : اأول 
)جريدة الوطن ( من القر�ص املمنوح لها يكون اعتبارا من تاريخ اعتماد املقام 

ال�سامي لإجراءات م�ساعدة املوؤ�س�سات ال�سحفية املحلية يف 2003/11/3 م .

ثانيا : اأن اإعفاء املوؤ�س�سة املذكورة يكون من ن�سف ر�سيد قر�سها املتبقي وذلك 
على النحو املبني بالأ�سباب . 

فتوى رقم )و �ص ق / م و/20/ 2006/638/1 م بتاريخ 2006/5/9م (

---------------------
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فتاوى المادة رقم )5( مكرر

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سعبية  امل�ساكن  قانون  من   )  17( املادة  اإن 
77/35 خولت لوزير الإ�سكان اإعفاء اأي منتفع اأو ورثته من الثمن والأق�ساط 
الباقية منه يف اأحوال معينة حددتها الفقرات )اأ( )ب(، )ج( من هذه املادة واأنه 
 )5( برقم  جديدة  مادة  اإ�سافة  مت�سمنا   95/6 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  �سدر 
مكررا اإىل القانون املايل امل�سار اإليه تن�ص يف فقرتها الثانية على اأنه “ كما ل 
امل�ستحقة  املبالغ  اأو غريها من  اأو دين  اأو ر�سم  اأية �سريبة  الإعفاء من  يجوز 
على  بناء  الوزراء  رئي�ص  نائب  بقرار من  اإل  للدولة  الإداري  اجلهاز  لوحدات 

طلب الوزير املخت�ص “. 

وملا كانت عبارة هذا الن�ص عامة ومطلقة فاإن حكمها ي�سمل �سائر حالت الإعفاء 
اجلهاز  لوحدات  م�ستحقة  مبالغ  اأية  اأو  الديون  اأو  الر�سوم  اأو  ال�سرائب  من 
تلك  وردت  واأينما   ، ال�ستحقاق  هذا  �سبب  اأو  م�سدر  كان  اأيا  للدولة  الإداري 
احلالت يف القوانني اأو الأنظمة اأو القرارات الوزارية اأو العقود التي تربمها 
وحدات اجلهاز الإداري للدولة، اإذ الأ�سل اأن العام يحمل على عمومه ، ما مل 
يقيده  ما  يوجد  مل  ما   ، اإطالقه  على  يوؤخذ  املطلق  واأن  يخ�س�سه  ما  يوجد 
ومقت�سى ذلك ولزمه اأن حكم الفقرة الثانية من املادة )5( مكررا امل�سار اإليها 
ينطبق يف عمومه واإطالقه على جميع حالت الإعفاء امل�سار اإليها وذلك من 
تاريخ العمل به اعتبار من 15 فرباير 1995 تاريخ الن�سر يف اجلريدة الر�سمية 

طبقا لن�ص املادة )3( من املر�سوم ال�سلطاين رقم 95/6 امل�سار اإليه.

من   )17( املادة  يف  عليه  املن�سو�ص  الإعفاء  تقرير  فاإن  تقدم  ما  على  تاأ�سي�سا 
اخت�سا�ص  من   1995 فرباير   15 من  اعتبارا  اأ�سحى  ال�سعبية  امل�ساكن  قانون 
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نائب رئي�ص الوزراء لل�سوؤون املالية والقت�سادية ومنوطا بالوزير امل�سرف على 
وزارة املالية اإعماًل للمر�سوم ال�سلطاين رقم 96/83 يف �سان التكليف مبمار�سة 

الخت�سا�سات املقررة لنائب رئي�ص الوزراء لل�سوؤون املالية والقت�سادية .

 ) فتوى رقم  و �ص ق / م و/97/193/1/8م بتاريخ 1997/3/1م (

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

فتاوى المادة رقم )6(

 بالإ�سارة اإىل الكتب املتبادلة واملنتهية بالكتاب رقم ............. املوؤرخ ............
اإبداء الراأي القانوين حول مدى جواز   املوافق ................... ب�ساأن طلب 
للم�ساجد  املخ�س�سة  الأرا�سي  من  جزء  بتحويل   ............. وزارة  قيام 

لال�ستثمار التجاري لالإنفاق واملحافظة عليها يف الغر�ص املخ�س�سة له . 

وزارة  اأن  يف  به  املرفقة  الأوراق  من  يبني  ح�سبما  املو�سوع  وقائع  وتخل�ص 
.......... طلبت مبوجب كتابها رقم  : ............ املوؤرخ .............. من وزارة 
.......... تق�سيم قطعة الأر�ص رقم ).......( مربع )...........( بالـ ......... 
املخ�س�سة مل�سجد...... اإىل قطعتني الأوىل ل�ستعمال امل�سجد والأخرى لتكون 
�سكني جتاري كوقف للم�سجد،  فاأفادت مبوجب كتابها رقم .................. 
 ،  ............. وزارة  موافقة  اأخذ  �سريطة  املمانعة  بعدم   ،  .............. املوؤرخ 
وعليه طلبت وزارتكم مبوجب كتابها رقم .......... املوؤرخ .............. املوافق 
........... من وزارة ......... املوافقة على ف�سل جزء من م�ساحات الأرا�سي 
 : رقم  بكتابها  فاأفادت  وال�سكني  التجاري  لال�ستخدام  للم�ساجد  املخ�س�سة 
ا�ستثمار  اأن  باعتبار  الطلب  تلبية  يتعذر  باأنه   .......... املوؤرخ   ...............
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اأرا�سي امل�ساجد اململوكة للدولة باإقامة حمال جتارية عليها ل يجوز اأن يتم ما 
مل يرخ�ص بذلك مبوجب قانون اأو مر�سوم �سلطاين ، ف�ساًل عن اأن املادة )20( 
بند 3 من القانون املايل ل جتيز تخ�سي�ص مورد معني ملواجهة نفقات حمددة 
اإل يف احلالت ال�سرورية التي ي�سدر بها مر�سوم �سلطاين اأو التي تكون تنفيذاً 
املوؤرخ   ............  : رقم  بكتابها  ذلك  واأعقبت   ، الدولة  بها  تلتزم  لتفاقيات 
.......... ردا على خماطبات عدة من وزارة ............... ـ  باأنها موافقة من 
�سكني  اإىل  للم�ساجد  املخ�س�سة  الأرا�سي  من  جزء  حتويل  على  املبداأ  حيث 
من  ومتكينها  نفقاتها  لتغطية  امل�ساجد  ل�سالح  ا�ستثمارها  لغر�ص  جتاري 
اأداء مهمتها النبيلة على اأكمل وجه وتخفيف العبء املايل عن املوازنة العامة 
للدولة مع منا�سبة اأن تقوم وزارة .............. بالتن�سيق مع وزارة ........... 

لو�سع ال�سيغة القانونية التي ت�سمح بذلك . 

واإزاء ما تقدم تطلبون معاليكم الراأي يف املو�سوع . 

باملر�سوم  ال�سادر  الأرا�سي  قانون  من   )6( املادة  باأن  نفيد  ذلك  على  وردا 
ال�سلطاين رقم )80/5(  تن�ص على اأن  » تتكون اأمالك الدولة اأر�سا وبناء من« 
اأمالك الدولة العامة » و » اأمالك الدولة اخلا�سة » ويعترب ملكاً عاماً كل ما 

خ�س�ص للمنفعة العامة بقانون اأو مت تخ�سي�سه  بالفعل للمنفعة العامة ». 

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

القانون« . 

كل ما �سدر بوقفه حجة  »يعترب ملكاً موقوفاً  اأن  املادة )9( منه على  وتن�ص 
�سرعية معتمدة من وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية وم�سجلة لدى وزارة 

�سوؤون الأرا�سي والبلديات ».
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كما تن�ص الفقرة رقم )9( من املادة )1( تعريفات من القانون املايل ال�سادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم )98/47( على اأن » الأموال العامة : الأموال اململوكة 

للدولة ملكية عامة اأو خا�سة الثابتة منها واملنقولة . 

ويق�سد بالأموال اململوكة ملكية عامة ما يكون خم�س�ساً منها للمنفعة العامة 
مبقت�سى  العامة  املنفعة  �سفة  زوال  اأو  العامة  للمنفعة  التخ�سي�ص  ويكون   ،
قانون اأو مر�سوم �سلطاين اأو قرار من الوزير ـ بناء على اقرتاح الوزير املخت�ص 

ـ اأو بالفعل  » .

م�سوؤوليات  عنوان   حتت  الذكر   �سالف  املايل  القانون  من   )6( املادة  وتن�ص 
و�سالحيات الوزير امل�سرف على وزارة املالية  على اأن » يكون الوزير م�سوؤول 
تطبيق  و�سالمة  للدولة  املالية  ال�سوؤون  جميع  عن  ال�سلطان  جاللة  اأمام 
وامليزانيات  املالية  والنظم  للقوانني  املختلفة  احلكومية  والوحدات  الوزارات 

املعتمدة واتخاذ ما يراه كفيال بتحقيق ذلك كله ، وعلى الأخ�ص ما ياأتي : 

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

التي  لل�سيا�سات  وفقاً  الدولة  اأموال  ل�ستثمار  الالزمة  الإجراءات  4-اتخاذ 
تعر�ص على املجل�ص يف هذا ال�ساأن ........« . 

وتن�ص املادة )18( منه على اأن » الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة ل يجوز 
احلجز عليها  اأو الت�سرف فيها باأي نوع من الت�سرفات اإل اإذا زالت عنها �سفة 
املنفعة العامة،  واإمنا يجوز للوزير اأو من يفو�سه الرتخي�ص يف النتفاع بها 
انتفاعاً خا�ساً وفقاً للمقابل والقواعد وال�سروط التي ي�سدر بتحديدها قرار 

منه« . 

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

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

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

عدم تخ�سي�ص مورد معني لنفقة حمدده اإل يف احلالت ال�سرورية التي ي�سدر 
بها مر�سوم �سلطاين اأو التي تكون تنفيذاً لتفاقيات تلتزم بها الدولة » 

باملر�سوم  املرفق  الإ�سكان  وزارة  اخت�سا�سات  املت�سمن   )1( رقم  امللحق  وين�ص 
واعتماد هيكلها  الإ�سكان  وزارة  اخت�سا�سات  بتحديد  رقم 2008/3  ال�سلطاين 

التنظيمي على اأن:

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

تخ�سي�ص الأرا�سي التي حتتاجها وحدات اجلهاز الإداري للدولة واملوؤ�س�سات 
والهيئات العامة وغريها من الأ�سخا�ص العتبارية العامة لأداء مهامها .

منح حق النتفاع بالأرا�سي وفقاً للقواعد املقررة يف هذا ال�ساأن “ .

اأ�سبغ حماية خا�سة على الأموال  امل�سرع  اأن  ال�سابقة  الن�سو�ص  وامل�ستفاد من 
واملنقولة   منها  الثابتة  بالأموال   نطاقها  مبينا  عامة  ملكية  للدولة  اململوكة 
، وت�سمل كل ما هو خم�س�ص للمنفعة العامة بقانون اأو بالفعل ،  ورتب على 
هذه احلماية  عدم جواز  احلجز على الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة اأو 
الت�سرف فيها باأي نوع من الت�سرفات اإل اإذا زالت عنها �سفة املنفعة العامة ، 
واأجاز امل�سرع ا�ستثناء مما تقدم  منح حق انتفاع على الأموال العامة   واتخاذ 
الإجراءات الالزمة ل�ستثمارها وتخ�سي�سها وفقا لالأحكام املبينة يف الن�سو�ص 

�سالفة الإ�سارة .
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وحيث اأن  الأرا�سي  املخ�س�سة للمنفعة العامة ومن بينها الأرا�سي املخ�س�سة 
تتمتع   عامة  ملكية  للدولة  اململوكة  الثابتة  الدولة  اأموال  من  للم�ساجد 
الت�سرف  يجوز  ثم ل  بيانه ومن  �سلف  ملا  وفقا  امل�سرع  قررها  التي  باحلماية 
فيها  باأي نوع من اأنواع الت�سرفات ومن بينها الوقف على جهات الرب ، واإمنا 
ال�سروط  تخ�سع لأحكام الرتخي�ص بانتفاعها وتخ�سي�سها وا�ستثمارها وفق 
اأموال  ا�ستثمار  اخت�سا�ص  تق�سر  والتي  قانونا  عليها  املن�سو�ص  وال�سوابط 
تعر�ص  التي  لل�سيا�سات  وفقا  املالية  وزارة  على  امل�سرف  الوزير  على  الدولة 
على جمل�ص ال�سوؤون املالية وموارد الطاقة ، ويف حالة تقرير حق انتفاع على 
الأرا�سي اململوكة للدولة ملكية عامة ومن بينها الأرا�سي املخ�س�سة للم�ساجد 
فاإن الوزير امل�سرف على وزارة املالية يخت�ص بالرتخي�ص يف النتفاع بها انتفاعا 

خا�سا وفقا لل�سروط التي يحددها .

وحيث اإن امل�سرع قرر مبوجب القانون املايل امل�سار اإليه مبداأ مفاده عدم جواز 
تخ�سي�ص مورد عام معني لنفقة عامة حمددة اإل يف احلالت ال�سرورية التي 
بها  تلتزم  دولية  لتفاقية  تنفيذا  تكون  التي  اأو  �سلطاين  مر�سوم  بها  ي�سدر 

الدولة .

وبتطبيق ما تقدم على الوقائع املعرو�سة ،  واإذ تفيدون معاليكم برغبة وزارة 
........... يف حتويل جزء من الأرا�سي املخ�س�سة للم�ساجد اإىل اأرا�ص �سكنية 
جتارية لغر�ص ا�ستثمارها ل�سالح امل�ساجد لتغطية نفقاتها ومتكينها من اأداء 
ر�سالتها النبيلة وتخفيف العبء املايل عن امليزانية العامة للدولة ،  فاإنه وفقا 
ملا تقدم  تعد الأرا�سي املخ�س�سة للم�ساجد من اأمالك الدولة العامة بحيث 
اإجراءات  واتخاذ  بانتفاعها  الرتخي�ص  يجوز  واإمنا  فيها  الت�سرف  يجوز  ل 
ا�ستثمارها من قبل اجلهة التي عينها امل�سرع  ووفق ال�سوابط املن�سو�ص عليها 
عام  مورد  تخ�سي�ص  اإليه  الإ�سارة  �سالف  املبداأ  بح�سب  يجوز  ل  كما   ، قانونا 
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معني لنفقة عامة حمددة اإل يف حالت ال�سرورة التي تقت�سي  �سدور مر�سوم 
�سلطاين ي�سمح بذلك ،  وهو ما يتطلب التن�سيق ب�ساأنه مع وزارة ............. 
القانون  مبوجب  لها  امل�سندة  الخت�سا�سات  بح�سب  النهائية  موافقتها  واأخذ 

املايل امل�سار اإليه  .

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم جواز حتويل بع�ص الأرا�سي املخ�س�سة للم�ساجد 
اإىل �سكني جتاري لغر�ص ا�ستثمارها ل�سالح امل�ساجد لتغطية نفقاتها ، ول �سبيل 
........... ل�ست�سدار  بالتن�سيق مع وزارة   ........... اإل بقيام وزارة  اإىل ذلك 
مر�سوم �سلطاين ي�سمح  لها با�ستثمار اأجزاء من الأرا�سي املخ�س�سة للم�ساجد 
وتخ�سي�ص مواردها لتغطية نفقات امل�ساجد واملحافظة عليها وذلك على النحو 

املبني بالأ�سباب .

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

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

فتاوى المادة رقم )7(

الفتوى االأوىل :

باملو�سوع  املتعلقة  كتب  وعلى   ... املوؤرخ   ... رقم  معاليكم  كتاب  على  اطلعنا 
حمل طلب الراأي واآخرها الكتاب رقم ... بتاريخ .. وذلك يف �ساأن ما اأثري من 
مالحظات حول قيام الوزارة املذكورة بتخفي�ص ر�سيد القر�ص احلكومي رقم 
»2« البالغ قيمته »7039180 ريال عمانيا« مببلغ »4200000 ريال عماين« خالل 
عامي 1998م ، 1999م ملقابلة خم�س�ص الديون امل�سكوك يف حت�سيلها من عمالء 
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بنك التنمية العماين .

ويخل�ص املو�سوع ـ ح�سبما يبني من الأوراق ـ يف اأنه لدى قيام اجلهاز بفح�ص 
املالحظات  بع�ص  له  تبدت  املذكور  بالبنك  اخلا�سة  املالية  الأعمال  بع�ص 
املتمثلة يف تخفي�ص وزارة املالية ر�سيد القر�ص احلكومي رقم »2« البالغ قيمته 
»7039180 ريال عمانيا« مببلغ »4200000 ريال عمانى« خالل عامي 1998م ، 
1999م ملقابلة خم�س�ص الديون امل�سكوك يف حت�سيلها من عمالء البنك ، وقد 
اأ�سدرت الوزارةـ  بناء على طلب البنكـ  خطابي الدعم رقمي ...... بتاريخ ....... 
اللذين التزمت مبوجبهما بدعم البنك مببلغ »4200000  ، ... بتاريخ ....... 
ريال عماين« با�ستنزاله من ر�سيد القر�ص املذكور ، ويرى اجلهاز اأن تكوين 
خم�س�ص ملقابلة الديون امل�سكوك يف حت�سيلها بتخفي�ص قيمة القر�ص مبقدار 
هذا املخ�س�ص يخالف القواعد املحا�سبية اإذ يتعني اأن يكون ذلك ملقابلة خ�سارة 
اإعدامه  يتحقق  ما  اأ�سا�ص  على  الت�سوية  تتم  واأن  املقدار  حمددة  غري  موؤكدة 
من الديون ، كما اأن تخفي�ص ر�سيد القر�ص ينطوى على اإهدار حق اخلزانة 
العامة مبقدار ما اأجرى من تخفي�ص، ف�سال عن اأن ذلك يعد تنازل عن جزء 
املادة »7« من  من القر�ص امل�ستحق للحكومة و�سطبا لقيمته باملخالفة حلكم 

القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 47 / 98 .

وردا على ذلك ذكرت وزارة املالية اأن املخ�س�ص امل�سار اإليه مت حتديده من قبل 
للقواعد  ووفقا  العماين  املركزي  البنك  توجيهات  على  بناء  اخلارجي  املدقق 
القر�ص  خالل  من  املخ�س�ص  هذا  تغطية  عدم  واأن   ، الدولية  املحا�سبية 
يرتتب  مبا  تاآكله  وبالتايل  البنك  راأ�سمال  من  ا�ستنزاله  ي�ستوجب  احلكومي 
على ذلك من ظهور البنك يف و�سع مايل غري �سليم ، كما اأن الوزارة ل ترى 
�سرف مبالغ نقدية للبنك لتغطية اخل�سائر طاملا ميكن معاجلة الو�سع من 
خالل القر�ص احلكومي غري امل�سدد ، واأن ا�ستنزال املخ�س�ص من قيمة القر�ص 
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ل يعترب �سطبا للخ�سائر ول جتاوز لل�سالحيات املقررة للوزير مبوجب املادة 
»7« من القانون املايل ، اإذ ال�سطب يتم من قبل البنك وفقا للقواعد املحا�سبية 

املتعارف عليها .

اإىل  املوجهة  مبذكرته  واأ�ساف  مالحظات  من  اأبداه  مبا  اجلهاز  مت�سك  وقد 
اأن هذه املالحظات مل   ...... بتاريخ   ......... املرفقة بكتابه رقم  املالية  وزارة 
لدى  للبنك  امل�ستحقة  القرو�ص  خم�س�سات  تكوين  على  اعرتا�سا  تت�سمن 
عمالئه باعتبار ذلك اأمرا واجبا وفق قواعد واأ�سول املحا�سبة كما اأنه يتما�سى 
اإىل  ال�ساأن تن�سرف  ، واأن مالحظة اجلهاز يف هذا  مع مبداأ احليطة واحلذر 
طريقة واأ�سلوب معاجلة املخ�س�ص وخ�سم قيمته من ر�سيد القر�ص احلكومي 
خا�سة واأن بع�ص الديون التى يقابلها املخ�س�ص قد مت حت�سيلها فعال ، كما اأن 
ما اأبدته الوزارة يف �ساأن ال�سطب يتعلق بحقوق البنك قبل عمالئه ، وهو اأمر 
خمتلف عن احلالة مو�سوع املالحظة ، واأن الأمر كان ي�ستوجب العر�ص على 

املقام ال�سامي ليقرر ما يراه جاللته .

ر�سيد  قيمة  تخفي�ص  جواز  مدى  حول  القانوين  بالراأي  الإفادة  وتطلبون 
القر�ص احلكومي رقم ) 2 ( امل�سار اإليه مبقدار خم�س�ص الديون امل�سكوك يف 
حت�سيلها من عمالء البنك ، ومدى اعتبار ما مت �سطبا للخ�سائر يف �سوء املادة 

) 7 ( من القانون املايل .

وردا على ذلك نفيد : باأن امل�ساألة املطلوب اإبداء الراأى القانوين فيها حمددة 
على الوجه الآنف ذكره يف �سوء ما ورد بكتاب اجلهاز املوقر وب�سائر الأوراق من 
واقعات وما هدف اإليه من جراء مالحظاته بح�سبان اأن ما اأبديت ب�ساأنه يدخل 
يف نطاق عالقة وزارة املالية املوقرة ببنك التنمية العماين دون عالقته بعمالئه 
تكوين خم�س�سات  اإجازة ح�ساباته اخلتامية من  اأمر  ي�ستلزمه  اأو قيامه مبا 
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ملقابلة الديون امل�ستحقة قبل هوؤلء العمالء وفق القواعد املحا�سبية الواجبة 
التباع ، خا�سة واأن اجلدل الثائر بني الوزارة واجلهاز قوامه تخفي�ص قيمة 
اأثري  وما   ، منه  املخ�س�ص  مقدار  با�ستنزال  املذكور  احلكومي  القر�ص  ر�سيد 
يف �ساأن طبيعة الديون اإمنا اأماله الرتباط بواقع احلالة املعرو�سة ، ومن ثم 

يكون املرجع يف هذا ال�ساأن للقواعد املحا�سبية .

وملا كان الثابت من الأوراق اأن ثمة عالقة تعاقدية ربطت بني وزارة املاليةـ  نيابة 
عن احلكومةـ  وبنك تنمية عمان وذلك مبوجب عقد القر�ص املوؤرخ 1991/1/6م 
الذى منح مبقت�ساه البنك قر�سا مقداره ع�سرة ماليني ريال عماين ، حددت املادة 
الأوىل منه مدة القر�ص بع�سر �سنوات حم�سوبة من تاريخ ا�ستالم مبلغ القر�ص 
 على اأن يتم �سداده دفعة واحدة بعد نهاية هذه املدة ، وقد ت�سلم البنك هذا املبلغ
بتاريخ 15 / 1 / 1991م وفق ما ورد بكتاب وزارة املالية رقم .... املوؤرخ ...... 
املوافق ..... ردا على كتاب وزارة ال�سوؤون القانونية رقم .... املوؤرخ ..... املوافق 
..... ، ثم اآل �سايف هذا القر�ص اإىل بنك التنمية العماين مبوجب املادة )4( من 
املر�سوم ال�سلطاين رقم 18 / 97 بتاأ�سي�ص �سركة م�ساهمة عمانية عامة با�سم 
بنك التنمية العماين ، وملا كان عقد القر�ص امل�سار اإليه قد جاء خاليا من اأي 
حكم يجيز نزول الوزارة عن القر�ص اأو جزء منه لعدم وجود قاعدة قانونية 
جتيز ذلك ، وكان ما اأبدته الوزارة ـ بكتابها املنوه به وبغريه من اأوراق املو�سوع ـ 
من اأنه كان يلزم ا�ستنزال املخ�س�سات التى يطالب بها املدقق اخلارجي والبنك 
اأرباح كافية ولعدم  ، واأنه نظرا لعدم وجود  اأرباح البنك  املركزي العماين من 
ا�ستنزالها من راأ�سمال البنك كان لبد للحكومة من توفري هذه املبالغ ل�سمان 
قيام البنك بدوره التنموي وذلك اإما عن طريق اعتماد مبالغ اإ�سافية يف املوازنة 
العامة للدولة وبالتايل ت�سخم احل�سابات احلكومية اأو ا�ستنزالها من القر�ص 
ـ ملا كان هذا ـ ميثل مربرا ملا مت  احلكومي لدى البنك وهو ما اأجرته الوزارة 
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من تخفي�ص قيمة ر�سيد القر�ص ، بيد اأن ذلك ل يرقى �سندا قانونيا لت�سرف 
الوزارة، اإذ ثمة فرق بني ما يعد مربرا للت�سرف وما هو �سند قانوين له ، واإنه 
املادة )  املالية يخرج عن نطاق حكم  اأن ما قامت به وزارة  اإل  ولئن كان ذلك 
7 ( من القانون املايل امل�سار اإليه التى خولت وزير املالية �سلطة �سطب قيمة 
العامة بحيث ل جتاوز قيمة ما ميكن �سطبه  بالأموال  التى تلحق  اخل�سائر 
األف ريال يف  اأو حتميله على جانب احلكومة مبلغا مقداره مائتان وخم�سون 
اإمنا هو  �سلف ذكره  القر�ص على نحو  ما  ، ذلك لأن تخفي�ص ر�سيد  ال�سنة 
ت�سرف اإرادي قامت به الوزارة ملا �ساقته من مربرات ، وهو ما يخالف قيامها 
بال�سطب والذي تكون مقيدة يف اإجرائه بوجوب حتقق واقعة مادية متمثلة يف 
باإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة اخلا�سعة  ثبوت حتقيق خ�سارة تلحق 
لأحكام القانون املايل مع ثبوت عدم وجود م�سوؤول عن هذه اخل�سائر املالية اأو 
تعذر معرفته ، وجميع ذلك غري متوفر بالن�سبة لذلك الت�سرف الإداري الذى 

قامت به الوزارة حتقيقا للهدف الذى تغيته وفق ما ذكر اآنفا . 

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم جواز تخفي�ص قيمة ر�سيد القر�ص احلكومي رقم 
»2« مبقدار خم�س�سات الديون غري املح�سلة من عمالء بنك التنمية العماين 

لنتفاء �سنده القانوين وفق املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ) و �ص ق / م و / 22 / 7 / 1504 / 2003م بتاريخ 9 / 12 / 
2003م (

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

املادة )10( من قانون البعثات والإعانات الدرا�سية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
»يلتزم  اأن  على  تن�ص   89/64 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  م�ستبدلة   85/12 رقم 
املبعوث منفردا اأو بالت�سامن مع كفيله ب�سداد جميع ما اأنفق عليه خالل مدة 
املادة  األغيت بعثته طبقا لن�ص  اإذا  اللجنة  اأخرى تقررها  البعثة واأية غرامات 

)9( اأو رف�ص اخلدمة وفقا للمادة )12(.

الغرامات  النفقات وحت�سيل  ا�سرتداد  اإجراءات  املدنية  وزارة اخلدمة  وتتوىل 
امل�سار اإليها.

الإعفاء  املدنية  اخلدمة  وزارة  طلب  على  بناء  املدنية  اخلدمة  ملجل�ص  ويجوز 
من اللتزام املن�سو�ص عليه يف الفقرة الأوىل ويف احلالت التي يرى املجل�ص 

ا�ستحقاق اأ�سحابها لالإعفاء«.

ناط  امل�سرع  اأن  اإليها  امل�سار   )10( املادة  من  الأخرية  الفقرة  ن�ص  من  ويبني 
الخت�سا�ص  املدنية  اخلدمة  وزارة  طلب  على  بناء  املدنية  اخلدمة  مبجل�ص 
بالإعفاء من اللتزام املن�سو�ص عليه يف الفقرة الأوىل من ذات املادة وذلك يف 

احلالت التي يرى املجل�ص ا�ستحقاق اأ�سحابها لالإعفاء.

وبتاريخ 1995/2/15 عمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم 95/6 بتعديل بع�ص اأحكام 
الثانية  املادة  ال�سلطاين 82/56 الذى ن�ص يف  ال�سادر باملر�سوم  املايل  القانون 
مع  يتعار�ص  اأو  املر�سوم  هذا  يخالف  ما  كل  »يلغى  اأن  على  اإ�سداره  مواد  من 
اأحكامه« ، كما ت�سمن اإ�سافة مادة جديدة برقم )5( مكررا اإىل القانون املايل 
ن�ست يف فقرتها الثانية على اأنه »كما ل يجوز الإعفاء من اأية �سريبة اأو ر�سم 
اأو دين اأو غريها من املبالغ لوحدات اجلهاز الإداري للدولة اإل بقرار من نائب 
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رئي�ص الوزراء بناء على طلب الوزير املخت�ص«.

حالت  �سائر  ي�سمل  حكمها  فاإن  ومطلقة  عامة  الن�ص  هذا  عبارة  جاءت  واإذ   
لوحدات  م�ستحقة  مبالغ  اأية  اأو  الديون  اأو  الر�سوم  اأو  ال�سرائب  الإعفاء من 
واأينما وردت  �سبب هذا ال�ستحقاق  اأو  اأيا كان م�سدر  للدولة  الإداري  اجلهاز 
التي  العقود  اأو  الوزارية  القرارات  اأو  الأنظمة  اأو  القوانني  يف  احلالت  تلك 
تربمها وحدات اجلهاز الإداري للدولة، اإذ الأ�سل اأن العام يحمل على عمومه 
ما مل يوجد ما يخ�س�سه واأن املطلق يوؤخذ على اإطالقه ما مل يوجد ما يقيده 
قانون  من   )10( املادة  من  الأخرية  الفقرة  حكم  اأن  ولزمه  ذلك  ومقت�سى   ،

البعثات والإعانات الدرا�سية  يعمل به وذلك اعتبارا من 1995/2/15 .

الأوىل  الفقرة  املن�سو�ص عليه يف  الإعفاء  تقرير  فاإن  تقدم  ما  وتاأ�سي�سا على 
من  اعتبارا  اأ�سحى  الدرا�سية  والإعانات  البعثات  قانون  من   )10( املادة  من 
املالية والقت�سادية  لل�سوؤون  الوزراء  نائب رئي�ص  1995/2/15 من اخت�سا�ص 
رقم  ال�سلطاين  للمر�سوم  اإعمال  املالية  وزارة  على  امل�سرف  بالوزير  ومنوطا 
96/83 يف �ساأن التكليف مبمار�سة الخت�سا�سات املقررة لنائب رئي�ص الوزراء 
ال�سلطاين رقم 98/47 والذي عمل به اعتبارا من 1998/10/1 حيث ن�ست املادة 
ال�سرائب والر�سوم  )15( منه على ما يلي )) �سروط واإجراءات الإعفاء من 

والديون وغريها : 

ل يجوز الإعفاء من اأية �سريبة اأو ر�سم اأو دين اأو غريها من املبالغ امل�ستحقة 
القوانني  فيها  تن�ص  التي  احلالت  يف  اإل  للدولة  الإداري  اجلهاز  لوحدات 
ويف  الإعفاء  جواز  على  لها  تنفيذا  ال�سادرة  واللوائح  ال�سلطانية  واملرا�سيم 
واملرا�سيم  القوانني  تلك  يف  عليها  املن�سو�ص  وال�سروط  وبالقيود  احلدود 

ال�سلطانية واللوائح .
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ويف جميع الأحوال ي�سدر بالإعفاء قرار من الوزير ) الوزير امل�سرف على وزارة 
املالية اأو من يبا�سر �سلطاته اأو اخت�سا�ساته ( بناء على طلب الوزير املخت�ص 

. )) .......

من  �ساأنها  يف  �سدرت  التي  احلالت  اأن  مفادها  نتيجة  تقدم  ما  على  ويبنى 
جمل�ص اخلدمة املدنية قرارات بالإعفاء من اللتزام املن�سو�ص عليه يف الفقرة 
العمل  الدرا�سية يف ظل  والإعانات  البعثات  قانون  املادة )10( من  الأوىل من 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 95/6 ، هذه احلالت يتعني اإعادة عر�سها على معاىل 
�ساأنها ما يراه منا�سبا وفقا حلكم  املالية ليقرر يف  امل�سرف على وزارة  الوزير 
الفقرة الثانية من املادة )15( من القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 98/47 .

 وغنى عن البيان اأنه ل جمال لإعمال مبداأ حت�سن القرارات الإدارية على نحو 
ما جاء بفتوى ال�سوؤون القانونية اآنفة البيان يف �ساأن قرارات الإعفاء امل�سار اإليها 
نظرا لأن هذه القرارات ل يتوافر لها عنا�سر ومقومات القرار الإداري الذى 
القوانني  مبقت�سى  �سلطة  من  لها  مبا  امللزمة  اإرادتها  عن  الإدارة  اإف�ساح  هو 
واللوائح بق�سد اإحداث اأثر قانوين معني متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا 
وكان الباعث عليه ابتغاء م�سلحة عامة ، حتى ولو كانت قرارات الإعفاء امل�سار 
الخت�سا�ص  عدم  بعيب  م�سوبة  �سدرت  قد  فاإنها  اإدارية  قرارات  تعترب  اإليها 

اجل�سيم فمن ثم ل تلحقها اأية ح�سانة مهما طال عليها من الزمن .

هذا و جتدر الإ�سارة اإىل اأنه مل يعد هناك جمال لإعمال اأي من اأحكام املادة 
تاريخ   1999/3/15 اعتبارا من  الدرا�سية  والإعانات  البعثات  قانون  )10( من 
العمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/20 بتعديل بع�ص اأحكام هذا القانون حيث 

ت�سمن هذا املر�سوم فيما ت�سمنه اإلغاء املادة )10( امل�سار اإليها .
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اأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 95/6 �سالف الذكر بعد  وبالن�سبة ملدى �سريان 
من  اعتبارا  املايل  القانون  باإ�سدار   98/47 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  العمل 
1998/10/1 فاإنه وقد ت�سمنت املادة )3( من هذا املر�سوم الأخري فيما ت�سمنته 
اإلغاء املر�سوم ال�سلطاين رقم 82/56 ،واإذ كان حكم الإلغاء ل يقت�سر على ذلك 
املر�سوم فقط واإمنا ي�سمل جميع املرا�سيم املعدلة له ومن بينها املر�سوم رقم 
من  اعتبارا  األغى  قد  الأخري  املر�سوم  هذا  يكون  ثم  فمن   ، البيان  اآنف   95/6

تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم 1998/47 يف 1998/10/1 .

ومن ناحية اأخرى فاإنه قد ن�ست املادة )7( من القانون املايل ال�سادر باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم 98/47 على ما يلي »�سالحيات الوزير بالن�سبة ل�سطب قيمة 

اخل�سائر التي تلحق الأموال العامة : 

للوزير �سلطة البت يف �سطب قيمة اخل�سائر التي تلحق الأموال العامة فيما ل 
يجاوز مبلغ ع�سرة اآلف ريال عماين يف املرة الواحدة وذلك يف حالة عدم وجود 

م�سئول عن تلك اخل�سائر اأو اإذا تعذر معرفته رغم اإجراء التحقيق الالزم .

كما يكون للوزير حتميل قيمة اخل�سائر التي حتلق ال�سيارات احلكومية على 
جانب احلكومة ، واإعفاء املت�سبب كليا اأو جزئيا من هذه القيمة وذلك بناء على 
اآلف ريال عماين يف املرة  طلب الوزير املخت�ص وفيما ل يجاوز مبلغ خم�سة 

الواحدة .

جانب  على  حتميلها  اأو  اخل�سائر  قيمة  �سطب  يجوز  ل  احلالت  جميع  ويف 
احلكومة فيما يزيد جمموعه على مبلغ مائتني وخم�سني األف ريال عماين يف 

ال�سنة الواحدة ......

ومبقارنة ن�ص املادة )7( من القانون املايل بن�ص املادة )15( من ذات القانون 
والر�سوم  ال�سرائب  من  بالإعفاء  اخلا�سة  الأحكام  �سمن  امل�سرع  اأن  يت�سح 



- 185 -

قوانين تنظيم الهيئات والمؤسسات 
العامة للدولة

املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة ، مما  والديون وغريها من 
الذى  اإعماله  وجمال  تطبيقه  نطاق  املادتني  هاتني  من  لكل  اأن  منه  يبني 
ي�ستقل به ، فمن ثم ل يجوز اإعمال اأحكام املادة )7( اآنفة البيان يف �ساأن الإعفاء 
من ال�سرائب والر�سوم والديون وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز 

الإداري للدولة واإمنا يخ�سع هذا الإعفاء لأحكام املادة )15( وحدها .

 ) فتوى و �ص ق رقم/ م و / 21 / 1 / 504 / 99 بتاريخ25/ 4 / 1999م

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

فتاوى المادة رقم )8(

الفتوى االأوىل :

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

الإفادة  طلب  ب�ساأن   ....... املوافق   ....... بتاريخ   ...... كتاب  اإىل  فبالإ�سارة 
بالراأي حول اجلهة املخت�سة باتخاذ الإجراءات الالزمة حيال املخالفات املالية 
اململوكة  ال�سركات  يف  للدولة  والإدارية  املالية  الرقابـة  جلهاز  تتك�سف  التي 

للحكومة اأو التي ت�ساهم يف راأ�سمالها بن�سبة تزيد على )%51(.     

الرقابة  اأن جهاز  فـي   - الأوراق  املو�سوع - ح�سبما يبني من  وتتح�سل وقائع 
ل�سركة  املالية  الأعمال  مراجعة  عند  لــه  تك�سف  للدولة  والإدارية  املالية 
من   ، املخالفات  بع�ص  وجود   )%97( بن�سبة  للحكومة  اململوكة   .............
بينها ، ا�ستخدام بع�ص اأ�سول وموارد ال�سركة يف اإجراء بع�ص اأعمال الإ�سالح 
دون  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اإقامة  ومقار  ومطعم  مزرعة  يف  وال�سيانة 
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قانون  لأحكام  باملخالفة  لل�سركة  العمومية  اجلمعية  موافقة  على  احل�سول 
مالحظات  باإحالة  قامت   ............ وزارة  باأن  وتبدون   ، التجارية  ال�سركات 
بقطاع  تعنى  ال�سركة  اأن  باعتبار  عليها  للرد   ............. وزارة  اإىل  اجلهاز 
اأن وزارة ............. ردت على  اإ�سرافها، وبالرغم من  ال�سياحة وتدخل حتت 
مالحظات جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة واأفادته بقيام رئي�ص جمل�ص 
نفذتها  التي  به  اخلا�سة  الأعمال  قيمة  ب�سداد   ................. �سركة  اإدارة 
وحتديد  التحقيق  اإجراءات  باتخاذ  اأو�سى  اجلهاز  اأن  اإل  تاأخيـر  دون  ال�سركة 
امل�سوؤول عن التجاوزات التي �سابت اأعمال ال�سركة، وتذكرون باأنه على اإثر ذلك 
قامت وزارة ............ مبتابعة وزارة ............. للرد على مالحظات اجلهاز 
وتو�سيته باإجراء حتقيق لتحديد امل�سوؤولية ، بيــد اأن وزارة .............. اأفادت 
الأع�ساء  بها  يقوم  التي  الأعمال  عن  م�سوؤولة  غيـر  احلكومية  الوحدة  باأن 
املمثلني حل�سة احلكومة، وترى باأن وزارة ........ هى اجلهة املخت�سة باإجراء 
املايل  القانون  من  كل  ت�سمنها  و�سالحيات  عامة  ولية  من  لها  ملا  الالزم 

ولئحته التنفيذية.  

واإزاء ذلك تطلبون الراأي يف املو�سوع.

ورداً على ذلك نفيد باأن املادة )2( من القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 98/47  تن�ص على اأنه » ت�سري  اأحكام هذا القانون على :

جميع الوزارات والوحدات احلكومية ودون اإخالل بالنظم املالية اخلا�سة التي 
تكون مقررة لأي منها مبقت�سى قوانني اأو مرا�سيم �سلطانية.

ودون  العامة  العتبارية  الأ�سخا�ص  من  وغريها  العامة  واملوؤ�س�سات  الهيئات 
اإخالل بال�ستقالل املايل الذي ين�ص عليه املر�سوم ال�سلطاين ال�سادر باإن�سائها 

 .«
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وتن�ص املادة )8( من هذا القانون على اأن » يبا�سر الوزير ما ياأتي: .......

7 - اتخاذ الإجراءات الفورية الالزمة يف حالة اإبالغه بوقوع اأية انحرافات اأو 
املالية،  والإجراءات  والنظم  واللوائح  القوانني  لأحكام  خمالفات  اأو  جتاوزات 
ال�سلطاين  البالط  بديوان  للدولة  املالية  للرقابة  العامة  الأمانة  اإخطار  مع 
اإليه،  امل�سار  للدولة  املالية  الرقابة  لقانون  طبقا  الالزمة  الإجراءات  لتخاذ 
اأو اجلزائية  التاأديبية  امل�ساءلة  املعنية لإجراءات  اإخالل باتخاذ اجلهات  ودون 

بح�سب الأحوال ».

باملر�سوم  ال�سادر  للدولة  املالية  الرقابة  قانون  من   )12( املادة  تن�ص  كما 
ال�سلطاين رقم 2000/55 على اأنه » تخ�سع اجلهات التالية لرقابة اجلهـاز:

جميع الوحدات التي يتاألف منها اجلهاز الإداري للدولة والوحدات احلكومية 
امل�ستقلة املدرجة موازناتها يف املوازنة العامة للدولة اإل ما ا�ستثنى منها بن�ص 

خا�ص يف مر�سوم اإن�سائها.

الهيئات واملوؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�سخا�ص العتبارية العامة.

اأو  ت�سمنها  التي  بال�سلطنة  اخلا�سة  والهيئات  واجلهات  التقاعد  �سناديق 
تدعمها احلكومة اأو اأي من اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز.

ال�سركات التي تزاول ن�ساطها يف ال�سلطنة اإذا كانت مملوكة للحكومة بالكامل 
اأو منحتها احلكومة امتياز ا�ستغالل  اأو بن�سبة 51% على الأقل من راأ�سمالها 
مرفق عام اأو مورد من موارد الرثوة الطبيعية وذلك دون اإخالل باأية اأحكام 
اأو  ب�ساأنها  ال�سادرة  ال�سلطانية  املرا�سيم  اأو  القوانني  عليها  تن�ص  قد  خا�سة 

التفاقيات التي تبـرم مع احلكومة تنفيذا لها. 

ح�سابات  مراقبو  لها  يكون  اأن  يف  ال�سركات  هذه  بحق  اجلهاز  رقابة  تخل  ول 
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تعينهم اجلمعية العامة وفقا لأحكام قانون ال�سركات التجارية ».

» للرئي�ص عند اكت�ساف خمالفة  اأنه  املادة )22( من ذات القانون على  وتن�ص 
مالية اأن يطلب اإىل رئي�ص اجلهة املخت�سة اإجراء التحقيق الالزم مع املوظف 
بذلك  اإخطارها  فور  املطلوب  التحقيق  باإجراء  اجلهة  وتلتزم  عنها  امل�سوؤول 
ويجب على رئي�ص اجلهة يف حالة ما اإذا كانت املخالفة ت�سكل �سبهة اأو جرمية 
جنائية اإبالغ اجلهات الأمنية اأو الق�سائية املخت�سة لإجراء �سوؤونها فيها مع 

موافاة اجلهاز بذلك ». 

كما تن�ص املادة )203( من الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�سادرة بالقرار 
الوزاري رقم 2008/118 على اأنه » ت�سمل ال�ستثمارات احلكومية التي تخ�سع 

لأحكام هذه الالئحة ال�ستثمارات املالية وفقاً ملـا ياأتي: 
الأ�سهم واحل�س�ص يف روؤو�ص اأموال ال�سركات التي توؤ�س�سها اأو ت�ساهم فيها   -  1

احلكومة ... » . 

وتن�ص املادة )204( من هذه الالئحة على اأنه » مع عدم الإخالل باأي اأحكام 
خا�سة تقررت مبقت�سى القوانني اأو املرا�سيم ال�سلطانية اأو التفاقيات الدولية 
التي مت الت�سديق عليها، يراعى اأن يكون ال�ستثمار لدى ال�سركات والوكالت 
يكون  التي  احلكومية  الوحدة  طريق  عن  اجلهات  من  وغريها  املتخ�س�سة 
الغر�ص الأ�سا�سي لل�سركة اأو الوكالة داخال يف نطاق اخت�سا�سها الأ�سلي ، بعد 

موافقة الوزارة )املديرية العامة لال�ستثمارات( ...« .  

وتن�ص املادة )216( من ذات الالئحة على اأنه » 1- بالن�سبة لل�سركات اخلا�سعة 
لقانون ال�سركات التجارية امل�سار اإليه: ..........................................

...........
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من  احلكومة  حل�سة  املمثلني  املديرين  اأو  الأع�ساء  اإعفاء  يجوز  ل  ب - 
منا�سبهم اإل بعد موافقة جمل�ص الوزراء . 

ي�سدر بتعيني الأع�ساء اأو املديرين املمثلني حل�سة احلكومة اأو باإعفائهم  ج - 
من منا�سبهم قرار من الوزير ... «.

وتن�ص املادة )219( من هذه الالئحة واملت�سمنة التزامات الأع�ساء اأو املديرين 
املمثلني حل�سة احلكومة اأو وزارة املالية على اأنه » مع عدم الإخالل بحكم املادة 
)218( ال�سابقة يلتزم الع�سو اأو املدير مبا ياأتي : ...............................

......................
وباأي  ال�سركة  تواجه  م�ساكل  اأو  �سعوبات  باأي  املخت�سة  الوزارة  اإخطار   - 6
الوزير  على  للعر�ص  متهيد  ب�ساأنها  يقتـرح  وما  وجـدت-  اإن  خمالفات- 

املخت�ص لإبداء الراأي بالتن�سيق مع الوزير ... ».

لل�سركات  بالن�سبة   -1  « اأنه  على  الالئحة  ذات  من   )221( املادة  تن�ص  كما 
اخلا�سعة لقانون ال�سركات التجارية امل�سار اإليـه: 

مبقت�سى  عليها  من�سو�ص  م�سوؤولية  اأي  احلكومية  الوحدة  على  تتـرتب  ل 
قانون ال�سركات التجارية امل�سار اإليه من جراء الأعمال التي يقوم بها الأع�ساء 
املديرون  اأو  امل�ساهمـــة  �سركات  اإدارة  جمال�ص  فـي  احلكومة  حل�سة  املمثلـــون 
املعنيــون فـي ال�سركات املحدودة امل�سوؤولية لدى ممار�سة كل منهـــم ملهام من�سبه 

 .« ...

وحيث اأن امل�ستفاد من هذه الن�سو�ص، اأن امل�سرع عدد اجلهات اخلا�سعة لرقابة 
منها  يتاألف  التي  الوحدات  من  بدءاً  للدولة  والإدارية  املالية  الرقابة  جهاز 
يف  موازناتها  املدرجة  امل�ستقلة  احلكومية  والوحدات  للدولة  الإداري  اجلهاز 
اإن�سائها،  مر�سوم  يف  خا�ص  بن�ص  منها  ا�ستثنى  ما  اإل  للدولة  العامة  املوازنة 
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ومروراً بالهيئات واملوؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�سخا�ص العتبارية العامة 
اأو  ت�سمنها  التي  بال�سلطنة  اخلا�سة  والهيئات  واجلهات  التقاعد  و�سناديق 
تدعمها احلكومة، وانتهاًء بال�سركات التي تزاول ن�ساطها يف ال�سلطنة اإذا كانت 
مملوكة للحكومة بالكامل اأو بن�سبة 51% على الأقل من راأ�سمالها اأو منحتها 
احلكومة امتياز ا�ستغالل مرفق عام اأو مورد من موارد الرثوة الطبيعية ، كما 
قرر امل�سرع لرئي�ص جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة عند اكت�ساف خمالفة 
مالية اأن يطلب من رئي�ص اجلهة املخت�سة اإجراء التحقيق الالزم مع املوظف 

امل�سوؤول عنها وتلتزم اجلهة باإجراء التحقيق املطلوب فور اإخطارها بذلك. 

جميع  على  �سرياناً  املايل  القانون  اأحكام  ب�سط  قد  كان  واإن  امل�سـرع  اأن  وحيث 
من  وغريها  العامة  واملوؤ�س�سات  والهيئات  احلكومية  والوحدات  الوزارات 
الأ�سخا�ص العتبارية العامة ودون اأن يخل ذلك بالنظم املالية اخلا�سة التي 
الوزير  واأن   ، �سلطانية  مرا�سيم  اأو  قوانني  مبقت�سى  منها  لأي  مقررة  تكون 
امل�سوؤول عن ال�سوؤون املالية يبا�سر اتخاذ الإجراءات الفورية الالزمة يف حالة 
اإبالغه بوقوع اأية انحرافات اأو جتاوزات اأو خمالفات لأحكام القوانني واللوائح 
والنظم والإجراءات املالية، بيد اأنه حتقيقاً لرقابة احلكومة على ا�ستثماراتها 
امل�سرع  �سّمن  فيها  ت�ساهم  اأو  توؤ�س�سها  التي  ال�سركات  اأموال  روؤو�ص  يف  املالية 
الرقابة؛  هذه  لتحقيق  املنظمة  القواعد  املايل  للقانون  التنفيذية  الالئحة 
التي  احلكومية  الوحدة  اأي   - املخت�سة  الوزارة  باإخطار  ال�سركات  هذه  فاألزم 
باأية   - الأ�سلي  اخت�سا�سها  نطاق  يف  داخاًل  لل�سركة  الأ�سا�سي  الغر�ص  يكون 
�سعوبات اأو م�ساكل تواجه ال�سركة وباأية خمالفات وما يقتـرح ب�ساأنها متهيداً 
امل�سوؤول عن  للعر�ص على الوزير املخت�ص لإبداء الراأي بالتن�سيق مع الوزير 
اأو  الأع�ساء  اإعفاء  اآليـة  املذكورة  الالئحة  يف  امل�سرع  ور�سم  املالية،  ال�سوؤون 
اإدارة ال�سركات من منا�سبهم،  املديرين املمثلني حل�سة احلكومة يف جمال�ص 
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بحيث تكون بقرار من الوزير امل�سوؤول عن ال�سوؤون املالية بعد موافقة جمل�ص 
الوزراء.

م�ساهمة  �سركة  تعترب   ........... �سركة  اأن  الثابت  وكان  ذلك،  ا�ستبان  واإذ 
عمانية مقفلة )�ص.م.ع.م( مملوكة للحكومة بن�سبة )97.684%(، واأن اأغرا�سها 
اإن�ساء وت�سغيل واإدارة  الأ�سا�سية - طبقاً لأحكام نظامها الأ�سا�سي - تتمثل يف 
قوارب  ومرافئ  ال�سياحية  املنتجعات  ذلك  يف  مبا  وترفيهية  �سياحية  م�ساريع 
النزهة وملحقاتها ومراكز للموؤمترات والفنادق واملطاعم على اختالف اأنواعها 
البدنية  الريا�سة واللياقة  واأندية  الثقافية والجتماعية وال�سحية  والأندية 
وب�سكل عام جميع الأعمال التي تت�سل بال�سياحة وال�سفر والرتفيه والنزهة 
والريا�سة، وملـا كانت ال�سركة املذكورة تعد من اجلهات اخلا�سعة لرقابة جهاز 
الرقابة املالية والإدارية للدولة التي عددتها املادة )12( ال�سالفة البيان، ومن 
ثم فاإن جمل�ص اإدارة �سركة .............. هو اجلهة املخت�سة باإجراء التحقيق 
الالزم مع امل�سوؤول عما يتم اكت�سافه من خمالفات مالية بنــاًء على طلب من 
رئي�ص جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة، واإخطار اجلهاز بنتيجة التحقيق 
الوزارة  اإخطار  الوقت  ذات  يف  املذكورة  ال�سركة  على  ويتعني  ب�ساأنه،  يتم  وما 
املخت�سة وهى وزارة .......... بنتيجة ما مت فـي هذا ال�ساأن، والتي تقوم بدورها 
برفع ما يتم التو�سل اإليه اإىل وزارة .......... لتخاذ ما تـراه منا�سباً مبا يحقق 

رقابة احلكومة على ا�ستثماراتها املالية يف راأ�سمال ال�سركة. 

لذلك انتهى الراأي اإىل اإلـزام ................. باتخاذ اإجراءات التحقيق وحتديد 
املالية  الرقابة  جهاز  واإخطــار  اأعمالها،  �سابت  التي  التجاوزات  عن  امل�سوؤول 
والإدارية للدولة بنتيجة التحقيق ، ويف ذات الوقت يتعني عليها اإخطــار وزارة 

............ بنتيجة ما مت فـي هذا ال�ساأن ثم رفعه اإىل وزارة ................. . 
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)فتوى رقم : و �ص ق / م و / 20 / 1 / 1122 /2011م بتاريخ 
2011/6/13م(

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

الفتوى الثانية :

فبالإ�سارة اإىل الكتاب رقم ...... بتاريخ ...... ب�ساأن املوافقة على تعديل املادة 
 – وامليكانيكية  الكهربائية  لالأعمال  النموذجي  العقد  �سروط  من   )2/40  (
الطبعة الأوىل – اأبريل 1987 اخلا�سة ب�سرط الدفع لتقراأ ح�سبما هو مرفق 

بهذا الكتاب . 

املناق�سات  املادة )11( من نظام  اإىل ن�ص  بالنظر  اأنه  القانونية  ال�سوؤون  تفيد 
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/86 وتعديالته والتى تن�ص على ما ياأتي 
:»ل يجوز عند طرح املناق�سات اإ�سافة اأو حذف اأو تعديل اأي �سرط اأو مادة يف 
ال�سرتاطات العامة اأو اخلا�سة التي �سدرت بها عقود منوذجية يف ال�سلطنة اإل 
بعد املوافقة عليها من ال�سوؤون القانونية وعلى اأن يتم التعاقد على الإ�سافة اأو 
احلذف اأو التعديل طبقا لأحكام قانون املعامالت املالية اخلارجية والداخلية 
املادة على عبارة »ل يجوز عند طرح  ، يتبني من الن�ص مب�ستهل  اإليه«  امل�سار 
اأو ذلك احلذف  املوافقة على تلك الإ�سافة  اأن املق�سود هو  املناق�سة ........« 
اأو التعديل عندما يرد اأي من ذلك مب�سروع عقد معني اأو مب�ستندات مناق�سة 
معينة ي�ستلزم الأمر يف اأي منهما على وجه خا�ص اقرتاح الإ�سافة اأو احلذف 
اأو املناق�سة ، ويتم عر�ص اأي منهما من قبل  والتعديل طبقا ملتطلبات العقد 
اجلهة احلكومية طالبة الراأى على هذه الوزارة لأغرا�ص املراجعة واإبداء الراأي 
طبقا للقانون ، ويكون لل�سوؤون القانونية حينها اإبداء الراأي القانوين يف �ساأن 
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مالءمة الإ�سافة اأو احلذف اأو التعديل بالنظر اإىل متطلبات ذلك العقد اأو تلك 
املناق�سة ، ولي�ص املق�سود من ن�ص املادة هو املوافقة على الإ�سافة واحلذف اأو 
التعديل على وجه عام مبا ي�ستوجب اأن يكون ذلك واجب التطبيق على جميع 
العقود واملناق�سات ب�سكل عام ، اإذ اأن ذلك ميثل تعديال لال�سرتاطات العامة اأو 
اخلا�سة التي �سدرت بها عقود منوذجية وهو اأمر لي�ص من اخت�سا�ص وزارة 
ال�سوؤون القانونية واإمنا من امل�سوؤوليات وال�سالحيات اخلا�سة للوزير امل�سرف 
على وزارة املالية اأو من يبا�سر �سلطاته واخت�سا�ساته وذلك عمال باأحكام البند  
)10( من املادة ) 8 ( من املر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 باإ�سدار القانون املايل .

بتعديل  القانونية  ال�سوؤون  اخت�سا�ص  عدم  اإىل  الراأي  انتهى  فقد  وعليه 
ال�سرتاطات العامة اأو اخلا�سة التي �سدرت بها عقود منوذجية بال�سلطنة يف 
احلالة املعرو�سة، وميكن لوزارة الإعالم املوقرة اإن راأت لذلك م�سوغا اأن تقوم 

بالتن�سيق يف �ساأن ذلك التعديل مع وزارة املالية . 

  فتوى رقم ) و �ص ق / م و / 15 / 1 / 1242/ 2001 مفي 2001/9/1 م ( 

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

فتاوى المادة رقم )9(

نفيد باأن املادة )9( من القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 
والقرارات  اللوائح  اإ�سدار  املالية  وزارة  امل�سرف على  الوزير  يتوىل  باأن  ق�ست 
والوحدات  الوزارات  جميع  يف  الداخلي  التدقيق  وحدات  لإن�ساء  املنظمة 
احلكومية وحتديد اخت�سا�ساتها بحيث تكون تابعة للوزير املخت�ص ، ثم اأوردت 

تلك املادة ما تخت�ص به هذه الوحدات ب�سفة اأ�سا�سية. 
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اأن  واملعنى املتبادر من عبارة وحدات التدقيق الداخلي يف جميع الوزارات هو 
يكون بكل منها تق�سيم خا�ص للتدقيق الداخلي ، على اأن يتخذ هذا التق�سيم 
ما  نحو  على  للدولة  الإداري  اجلهاز  تنظيم  قانون  يف  الواردة  امل�سميات  اأحد 
اأوجبته املادة )16( منه عندما ن�ست على اأنه يجب اأن تتخذ الوحدات الإدارية 
، وتنق�سم املديرية  اأو دائرة  التابعة لأية وزارة �سكل مديرية عامة  التنفيذية 
العامة اإىل دوائر ، وتنق�سم الدوائر اإىل اأق�سام ، ويجوز بالن�سبة للوزارات التي 
تقت�سى طبيعة اأعمالها م�سميات خمتلفة ا�ستخدام م�سميات معادلة للمديرية 

العامة والدوائر والق�سم .

اأن  ،هو  الداخلي  التدقيق  باإن�ساء وحدات  املق�سود  ، يكون  ومتى كان ما تقدم 
التدقيق  باأعمال  يقوم  خا�سا  تق�سيما  وزارة  لكل  التنظيمي  الهيكل  يت�سمن 
يتخذ  اأن  على   ، املايل  القانون  )9( من  املادة  اأو�سحته  ما  نحو  على  الداخلي 
هذا التق�سيم اأحد الأ�سكال التي ت�سمنها قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة 
�سواء كان مديرية اأو دائرة اأو ق�سما ، وذلك ح�سب امل�ستوى الذي يقدره رئي�ص 

الوحدة املخت�ص ووفقا حلجم العمل ون�ساط تلك الوحدة ومدى ات�ساعه. 

ومن اجلدير بالذكر يف هذا ال�ساأن اأن م�سروع الالئحة املنظمة لإن�ساء وحدات 
 ، اخت�سا�سها  وحتديد  احلكومية  والوحدات  الوزارات  يف  الداخلي  التدقيق 
وهو امل�سروع الوارد لهذه الوزارة من وزارة املالية املوقرة ملراجعته يق�سى باأن 
وحدة  املايل  القانون  لأحكام  خا�سعة  حكومية  وحدة  اأو  وزارة  كل  لدى  يكون 
، وتتخذ  الوحدة احلكومية  اأو رئي�ص  الوزير  تتبع مبا�سرة  الداخلي  للتدقيق 
اأو  اإىل �سعبة  اأن تنق�سم  ، ويجوز  اأو دائرة  التدقيق الداخلي �سكل ق�سم  وحدة 
التنظيمي  امل�ستوى  اأكرث بح�سب الأحوال ويكون حتديد  اأو  اإىل ق�سم  اأو  اأكرث 
لوحدة التدقيق الداخلي بكل وزارة اأو وحدة حكومية يف �سوء الخت�سا�سات 

التي تبا�سرها هذه الوزارة اأو الوحدة احلكومية وحجم اأعمالها ون�ساطها .
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ويف ذلك تاأكيد ملا �سبق تف�سيله من اأنه يجب اأن تتخذ وحدة التدقيق الداخلي 
اأحد امل�ستويات التي ن�ص عليها قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة ، فتاأخذ 
هذه الوحدة �سكل دائرة اأو ق�سم وفقا لتقدير الوزير املخت�ص وبح�سب حجم 

اأعمال الوزارة ون�ساطها  .

) فتوى رقم و �ص ق / م و /49/1/21 في 1999/1/23 م (

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

فتاوى المادة رقم )15(

الفتوى االأوىل :

نفيد باأن املادة ) 2 ( من القانون اخلا�ص بتنظيم مكتب تطوير �سحار ال�سادر 
» مكتب تطوير �سحار   : اأن  على  تن�ص   )  97  /  9  ( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 
ال�سلطاين  البالط  ديوان  يتبع  للدولة  الإداري  اجلهاز  وحدات  من  وحدة 
ويتمتع بال�سخ�سية العتبارية ، ويعمل على حتقيق امل�سالح واخلدمات العامة 

بالولية ......... ».

وتن�ص املادة ) 2 ( من القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ) 47 / 
98 ( على اأنه :

» ت�سرى اأحكام هذا القانون على :
جميع الوزارات والوحدات احلكومية ودون الإخالل بالنظم املالية اخلا�سة   -  1

التي تكون مقررة لأي منها مبقت�سى قوانني اأو مرا�سيم �سلطانية .
العامة  العتبارية  الأ�سخا�ص  من  وغريها  العامة  واملوؤ�س�سات  الهيئات   -  2
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ال�سلطاين  املر�سوم  عليه  ين�ص  الذى  املايل  بال�ستقالل  الإخالل  ودون 
ال�سادر باإن�سائها«.

اأو ر�سم  اأية �سريبة  اأنه :« ل يجوز الإعفاء من  وتن�ص املادة ) 15 ( منه على 
اإل يف  املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة  اأو غريها من  اأو دين 
ال�سادرة  واللوائح  ال�سلطانية  واملرا�سيم  القوانني  فيها  تن�ص  التي  احلالت 
املن�سو�ص  وال�سروط  وبالقيود  احلدود  ويف   ، الإعفاء  جواز  على  لها  تنفيذا 

عليها يف تلك القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح .

الوزير  الوزير بناء على طلب  ، ي�سدر بالإعفاء قرار من  ويف جميع الأحوال 
لهذا  التنفيذية  الالئحة  حتددها  التي  بال�سوابط  التقيد  ومع  املخت�ص 

القانون« .

وامل�ستفاد مما تقدم اأن مكتب تطوير �سحار وحدة من وحدات اجلهاز الإداري 
العتبارية  بال�سخ�سية  يتمتع  ال�سلطاين  البالط  لديوان  التابعة  للدولة 
ووحدات  الوزارات  جميع  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنه  ـ  املايل  القانون  عليه  وي�سرى 
اجلهاز الإداري للدولة ـ الذى ل يجيز الإعفاء من اأية �سريبة اأو ر�سم اأو دين 
م�ستحق لإحدى الوزارات اأو وحدات اجلهاز الإداري للدولة اإل يف احلالت التي 
حتددها القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح ال�سادرة تنفيذا لها بالقيود 
ويف احلدود الواردة بهذه الأدوات الت�سريعية ، وناط بالوزير امل�سرف على وزارة 
املالية دون غريه اإ�سدار القرار بالإعفاء من الدين امل�ستحق للوزارات ووحدات 
اجلهاز الإداري للدولة بناء على طلب الوزير املخت�ص ، وذلك يف جميع احلالت 

التي يجوز فيها الإعفاء قانونا .

وردت   )  98  /  47  ( رقم  املايل  القانون  ( من   15  ( املادة  عبارة  اإن  ومن حيث 
عامة بغري خم�س�ص ، مطلقة من كل قيد يف �ساأن اخت�سا�ص الوزير امل�سرف 
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امل�ستحق  الدين  اأو  القر�ص  �سداد  الإعفاء من  باإ�سدار قرار  املالية  وزارة  على 
اجلائز  الإعفاء  اأحوال  جميع  يف  للدولة  الإداري  اجلهاز  ووحدات  للوزارات 
 ، يخ�س�سه  ما  يرد  مل  طاملا  عمومه  على  يوؤخذ  العام  اأن  والقاعدة   ، قانونا 

واملطلق يوؤخذ على اإطالقه طاملا مل يرد ما يقيده.

ومن حيث اأنه ومبطالعة اأحكام كل من القانون اخلا�ص بالتنظيم املايل لديوان 
والقانون   ،  ) رقم)91/128  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سلطاين  البالط 
اخلا�ص بتنظيم مكتب تطوير �سحار ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم)9 /97( 
تبني خلوهما من حكم يعترب خم�س�سا اأو مقيدا لعموم واإطالق احلكم الوارد 

بعجز املادة 15 من القانون املايل ال�سالف الإ�سارة .

وبالبناء على ما تقدم فاإن املخت�ص باإ�سدار قرار الإعفاء من �سداد القرو�ص 
الإعفاء  هذا  فيها  اجلائز  احلالت  اإحدى  يف  �سحار  تطوير  ملكتب  امل�ستحقة 
قانونا هو الوزير امل�سرف على وزارة املالية بناء على طلب وزير ديوان البالط 

ال�سلطاين .

لذلك انتهى الراأي اإىل اأن معايل الوزير امل�سرف على وزارة املالية هو املخت�ص 
ملكتب تطوير �سحار  امل�ستحق  الدين  بالإعفاء من  القرار  باإ�سدار  دون غريه 

بناء على طلب من معايل ال�سيد وزير ديوان البالط ال�سلطاين .

) فتوى رقم و �ص ق / م و / 20 / 1 / 664 / 2000 في 9 / 5 / 2000 (

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

الفتوى الثانية :

وحيث اإن املادة )39( من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
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وفقا  واجب  العامة  والتكاليف  ال�سرائب  »اأداء  اأن  على  تن�ص   96/101 رقم 
للقانون«.

الريا�سي  املجال  يف  العاملة  اخلا�سة  الهيئات  قانون  من   )10( املادة  وتن�ص 
الهيئات اخلا�سة  تتمتع   « اأن  ال�سلطاين رقم 2007/81 على  باملر�سوم  ال�سادر 
امللكية  عقود  ت�سجيل  ر�سوم  من  تعفي  )اأ(  ثانياً   ...... الآتية:  بالمتيازات 
اخلا�سة بها ، كما تعفي من اأى �سرائب اأو ر�سوم م�ستحقة للدولة عن اأي ن�ساط 
ريا�سي تقوم به وذلك بعد موافقة وزارة املالية ، عدا ال�سريبة اجلمركية والتى 
يرجع ب�ساأنها اإىل قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج 

العربية.«

اأداء ال�سرائب والتكاليف  اأن امل�سرع بني كقاعدة عامة وجوب  ومفاد ما تقدم 
العامة وناط بالقانون تنظيم ذلك، وقرر ا�ستثناء لغاية اأدركها اإعفاء الهيئات 
امللكية  عقود  ت�سجيل  ر�سوم  �سداد  من  الريا�سي  املجال  يف  العاملة  اخلا�سة 
اخلا�سة بها، بالإ�سافة اإىل اأي �سرائب اأو ر�سوم م�ستحقة للدولة عن اأى ن�ساط 
ريا�سي تقوم به هذه الهيئات وعلق هذا الإعفاء على �سرط هو احل�سول على 

موافقة وزارة املالية م�ستثنياً من هذا التنظيم ال�سرائب اجلمركية.

وحيث اإن املادة )15( من القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 
تن�ص على اأنه »ل يجوز الإعفاء من اأية �سريبة اأو ر�سم اأو دين اأو غريها من 
املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة اإل يف احلالت التي تن�ص فيها 
القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح ال�سادرة تنفيذاً لها على جواز الإعفاء 
، ويف احلدود وبالقيود وال�سروط املن�سو�ص عليها يف تلك القوانني واملرا�سيم 

ال�سلطانية واللوائح .

الوزير  الوزير بناء على طلب  ، ي�سدر بالإعفاء قرار من  ويف جميع الأحوال 
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املخت�ص ومع التقيد بال�سوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
».

وحيث اإن مفاد هذا الن�ص اأن امل�سرع اأكد على الأ�سل املن�سو�ص عليه بالنظام 
الأ�سا�سي للدولة املتمثل يف وجوب �سداد ال�سرائب والر�سوم و�سائر التكاليف 
العامة على اجلميع، اإل اأنه اأجاز ا�ستثناًء الإعفاء من اأداء ال�سرائب والر�سوم 
وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة وذلك يف حالت 
مبا  اللتزام  مراعاة  مع  لها  منفذة  لوائح  اأو  مرا�سيم  اأو  بقوانني  حمددة 
ن�ست عليه هذه القوانني واملرا�سيم واللوائح من قيود و�سروط وحدود على 
املالية بناًء على طلب  امل�سرف على وزارة  اأن ي�سدر بالإعفاء قرار من الوزير 

الوزير املخت�ص.

وملا كان ذلك وكان قانون الهيئات اخلا�سة العاملة يف املجال الريا�سي قد قرر 
عقود  ت�سجيل  ر�سوم  الريا�سي من  املجال  العاملة يف  اخلا�سة  الهيئات  اإعفاء 
امللكية اخلا�سة بها ومن اأية �سرائب اأو ر�سوم م�ستحقة للدولة عن اأي ن�ساط 
الإعفاء متمثلة يف  اآلية هذا  املايل قد حدد  القانون  اأن  كما  به،  تقوم  ريا�سي 
�سدور قرار من الوزير امل�سرف على وزارة املالية ب�ساأنه، فاإنه لي�ص ثمة ريب وفق 
ما �سلف بيانه من اأن اإعفاء الهيئات اخلا�سة العاملة يف املجال الريا�سي من 
�سداد ر�سوم جتديد ملكيات مركباتها امل�سجلة با�سمها يخ�سع للقيود وال�سروط 
الواردة بالقانون املايل والتي من بينها �سدور قرار بالإعفاء من وزارة املالية، 
ل�سيما وقد خال قانون الهيئات اخلا�سة العاملة يف املجال الريا�سي مما يفيد 
ال�ستثناء من �سرط احل�سول على هذا القرار وعليه فاإن موافقة وزارة املالية 
اخلا�سة  امللكية  عقود  ت�سجيل  ر�سوم  �سداد  من  الإعفاء  على  للح�سول  �سرط 
بالهيئات اخلا�سة العاملة يف املجال الريا�سي وذلك مبراعاة اأحكام املادة )15( 

من القانون املايل اآنفة الذكر.
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لذلك انتهى الراأي اإىل اأن اإعفاء الهيئات اخلا�سة العاملة يف املجال الريا�سي 
من �سداد ر�سوم ت�سجيل عقود امللكية اخلا�سة بها املن�سو�ص عليه يف املادة )10( 
ثانيا )اأ( من قانون الهيئات اخلا�سة العاملة يف املجال الريا�سي امل�سار اإليه ل 
يكون اإل بعد موافقة وزارة املالية ومبراعاة اأن ي�سدر بالإعفاء قرار من الوزير 

امل�سرف على وزارة املالية على النحو املبني بالأ�سباب.

فتوى و �ص ق رقم /م و/2008/1009/1/43 بتاريخ 2008/6/16م 

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

الفتوى الثالثة :

املادة )10( من قانون البعثات والإعانات الدرا�سية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
»يلتزم  اأن  على  تن�ص   89/64 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  م�ستبدلة   85/12 رقم 
املبعوث منفردا اأو بالت�سامن مع كفيله ب�سداد جميع ما اأنفق عليه خالل مدة 
املادة  األغيت بعثته طبقا لن�ص  اإذا  اللجنة  اأخرى تقررها  البعثة واأية غرامات 

)9( اأو رف�ص اخلدمة وفقا للمادة )12(.

الغرامات  النفقات وحت�سيل  ا�سرتداد  اإجراءات  املدنية  وزارة اخلدمة  وتتوىل 
امل�سار اإليها.

الإعفاء  املدنية  اخلدمة  وزارة  طلب  على  بناء  املدنية  اخلدمة  ملجل�ص  ويجوز 
من اللتزام املن�سو�ص عليه يف الفقرة الأوىل ويف احلالت التي يرى املجل�ص 

ا�ستحقاق اأ�سحابها لالإعفاء«.

ناط  امل�سرع  اأن  اإليها  امل�سار   )10( املادة  من  الأخرية  الفقرة  ن�ص  من  ويبني 
الخت�سا�ص  املدنية  اخلدمة  وزارة  طلب  على  بناء  املدنية  اخلدمة  مبجل�ص 
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بالإعفاء من اللتزام املن�سو�ص عليه يف الفقرة الأوىل من ذات املادة وذلك يف 
احلالت التي يرى املجل�ص ا�ستحقاق اأ�سحابها لالإعفاء.

وبتاريخ 1995/2/15 عمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم 95/6 بتعديل بع�ص اأحكام 
الثانية  املادة  ال�سلطاين 82/56 الذى ن�ص يف  ال�سادر باملر�سوم  املايل  القانون 
مع  يتعار�ص  اأو  املر�سوم  هذا  يخالف  ما  كل  »يلغى  اأن  على  اإ�سداره  مواد  من 
اأحكامه« ، كما ت�سمن اإ�سافة مادة جديدة برقم )5( مكررا اإىل القانون املايل 
ن�ست يف فقرتها الثانية على اأنه »كما ل يجوز الإعفاء من اأية �سريبة اأو ر�سم 
اأو دين اأو غريها من املبالغ لوحدات اجلهاز الإداري للدولة اإل بقرار من نائب 

رئي�ص الوزراء بناء على طلب الوزير املخت�ص«.

حالت  �سائر  ي�سمل  حكمها  فاإن  ومطلقة  عامة  الن�ص  هذا  عبارة  جاءت  واإذ   
لوحدات  م�ستحقة  مبالغ  اأية  اأو  الديون  اأو  الر�سوم  اأو  ال�سرائب  الإعفاء من 
واأينما وردت  �سبب هذا ال�ستحقاق  اأو  اأيا كان م�سدر  للدولة  الإداري  اجلهاز 
التي  العقود  اأو  الوزارية  القرارات  اأو  الأنظمة  اأو  القوانني  يف  احلالت  تلك 
تربمها وحدات اجلهاز الإداري للدولة، اإذ الأ�سل اأن العام يحمل على عمومه 
ما مل يوجد ما يخ�س�سه واأن املطلق يوؤخذ على اإطالقه ما مل يوجد ما يقيده 
قانون  من   )10( املادة  من  الأخرية  الفقرة  حكم  اأن  ولزمه  ذلك  ومقت�سى   ،

البعثات والإعانات الدرا�سية  يعمل به وذلك اعتبارا من 1995/2/15 .

الأوىل  الفقرة  املن�سو�ص عليه يف  الإعفاء  تقرير  فاإن  تقدم  ما  وتاأ�سي�سا على 
من  اعتبارا  اأ�سحى  الدرا�سية  والإعانات  البعثات  قانون  من   )10( املادة  من 
املالية والقت�سادية  لل�سوؤون  الوزراء  نائب رئي�ص  1995/2/15 من اخت�سا�ص 
رقم  ال�سلطاين  للمر�سوم  اإعمال  املالية  وزارة  على  امل�سرف  بالوزير  ومنوطا 
96/83 يف �ساأن التكليف مبمار�سة الخت�سا�سات املقررة لنائب رئي�ص الوزراء 
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ال�سلطاين رقم 98/47 والذي عمل به اعتبارا من 1998/10/1 حيث ن�ست املادة 
ال�سرائب والر�سوم  )15( منه على ما يلي )) �سروط واإجراءات الإعفاء من 

والديون وغريها : 

ل يجوز الإعفاء من اأية �سريبة اأو ر�سم اأو دين اأو غريها من املبالغ امل�ستحقة 
القوانني  فيها  تن�ص  التي  احلالت  يف  اإل  للدولة  الإداري  اجلهاز  لوحدات 
ويف  الإعفاء  جواز  على  لها  تنفيذا  ال�سادرة  واللوائح  ال�سلطانية  واملرا�سيم 
واملرا�سيم  القوانني  تلك  يف  عليها  املن�سو�ص  وال�سروط  وبالقيود  احلدود 

ال�سلطانية واللوائح .

ويف جميع الأحوال ي�سدر بالإعفاء قرار من الوزير ) الوزير امل�سرف على وزارة 
املالية اأو من يبا�سر �سلطاته اأو اخت�سا�ساته ( بناء على طلب الوزير املخت�ص 

. )) .......

من  �ساأنها  يف  �سدرت  التي  احلالت  اأن  مفادها  نتيجة  تقدم  ما  على  ويبنى 
جمل�ص اخلدمة املدنية قرارات بالإعفاء من اللتزام املن�سو�ص عليه يف الفقرة 
العمل  الدرا�سية يف ظل  والإعانات  البعثات  قانون  املادة )10( من  الأوىل من 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 95/6 ، هذه احلالت يتعني اإعادة عر�سها على معاىل 
�ساأنها ما يراه منا�سبا وفقا حلكم  املالية ليقرر يف  امل�سرف على وزارة  الوزير 
الفقرة الثانية من املادة )15( من القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 98/47 .

 وغنى عن البيان اأنه ل جمال لإعمال مبداأ حت�سن القرارات الإدارية على نحو 
ما جاء بفتوى ال�سوؤون القانونية اآنفة البيان يف �ساأن قرارات الإعفاء امل�سار اإليها 
نظرا لأن هذه القرارات ل يتوافر لها عنا�سر ومقومات القرار الإداري الذى 
القوانني  مبقت�سى  �سلطة  من  لها  مبا  امللزمة  اإرادتها  عن  الإدارة  اإف�ساح  هو 
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واللوائح بق�سد اإحداث اأثر قانوين معني متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا 
وكان الباعث عليه ابتغاء م�سلحة عامة ، حتى ولو كانت قرارات الإعفاء امل�سار 
الخت�سا�ص  عدم  بعيب  م�سوبة  �سدرت  قد  فاإنها  اإدارية  قرارات  تعترب  اإليها 

اجل�سيم فمن ثم ل تلحقها اأية ح�سانة مهما طال عليها من الزمن .

هذا و جتدر الإ�سارة اإىل اأنه مل يعد هناك جمال لإعمال اأي من اأحكام املادة 
تاريخ   1999/3/15 اعتبارا من  الدرا�سية  والإعانات  البعثات  قانون  )10( من 
العمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/20 بتعديل بع�ص اأحكام هذا القانون حيث 

ت�سمن هذا املر�سوم فيما ت�سمنه اإلغاء املادة )10( امل�سار اإليها .

اأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 95/6 �سالف الذكر بعد  وبالن�سبة ملدى �سريان 
من  اعتبارا  املايل  القانون  باإ�سدار   98/47 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  العمل 
1998/10/1 فاإنه وقد ت�سمنت املادة )3( من هذا املر�سوم الأخري فيما ت�سمنته 
اإلغاء املر�سوم ال�سلطاين رقم 82/56 ،واإذ كان حكم الإلغاء ل يقت�سر على ذلك 
املر�سوم فقط واإمنا ي�سمل جميع املرا�سيم املعدلة له ومن بينها املر�سوم رقم 
من  اعتبارا  األغى  قد  الأخري  املر�سوم  هذا  يكون  ثم  فمن   ، البيان  اآنف   95/6

تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم 1998/47 يف 1998/10/1 .

ومن ناحية اأخرى فاإنه قد ن�ست املادة )7( من القانون املايل ال�سادر باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم 98/47 على ما يلي »�سالحيات الوزير بالن�سبة ل�سطب قيمة 

اخل�سائر التي تلحق الأموال العامة : 

للوزير �سلطة البت يف �سطب قيمة اخل�سائر التي تلحق الأموال العامة فيما ل 
يجاوز مبلغ ع�سرة اآلف ريال عماين يف املرة الواحدة وذلك يف حالة عدم وجود 

م�سئول عن تلك اخل�سائر اأو اإذا تعذر معرفته رغم اإجراء التحقيق الالزم .

كما يكون للوزير حتميل قيمة اخل�سائر التي حتلق ال�سيارات احلكومية على 
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جانب احلكومة ، واإعفاء املت�سبب كليا اأو جزئيا من هذه القيمة وذلك بناء على 
اآلف ريال عماين يف املرة  طلب الوزير املخت�ص وفيما ل يجاوز مبلغ خم�سة 

الواحدة .

جانب  على  حتميلها  اأو  اخل�سائر  قيمة  �سطب  يجوز  ل  احلالت  جميع  ويف 
احلكومة فيما يزيد جمموعه على مبلغ مائتني وخم�سني األف ريال عماين يف 

ال�سنة الواحدة ......

ومبقارنة ن�ص املادة )7( من القانون املايل بن�ص املادة )15( من ذات القانون 
والر�سوم  ال�سرائب  من  بالإعفاء  اخلا�سة  الأحكام  �سمن  امل�سرع  اأن  يت�سح 
املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة ، مما  والديون وغريها من 
الذى  اإعماله  وجمال  تطبيقه  نطاق  املادتني  هاتني  من  لكل  اأن  منه  يبني 
ي�ستقل به ، فمن ثم ل يجوز اإعمال اأحكام املادة )7( اآنفة البيان يف �ساأن الإعفاء 
من ال�سرائب والر�سوم والديون وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز 

الإداري للدولة واإمنا يخ�سع هذا الإعفاء لأحكام املادة )15( وحدها .

 ) فتوى و �ص ق رقم/ م و / 21 / 1 / 504 / 99 بتاريخ25/ 4 / 1999م

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

الفتوى الرابعة :

اإىل الكتاب رقم .......  بتاريخ ..... ب�ساأن طلب الراأي حول مدى  فبالإ�سارة 
جواز ا�ستمرار العمل بالالئحة التنفيذية لقانون العالمات والبيانات التجارية 
العالمات  قانون  �سدور  �سوء  يف   87  /  68 رقم  ال�سلطاين  بالر�سوم  ال�سادرة 
ال�سادر  امل�سروعة  غري  املناف�سة  من  واحلماية  التجارية  والأ�سرار  والبيانات 
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باملر�سوم ال�سلطاين رقم 38 / 2000.

�سركة  اأن   ـ يف  اإليه  امل�سار  كتابكم  ـ ح�سبما يبني من  املو�سوع  وقائع  وتخل�ص 
...... . تقدمت بطلب اإىل وزارة التجارة وال�سناعة تلتم�ص فيه طلب اإعفاءها 
من الر�سوم املن�سو�ص عليها يف الالئحة التنفيذية للقانون ال�سادرة باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم 68 / 1987م واخلا�سة بتعديل ا�سم وكيل مقدم طلبات ت�سجيل 
قانون  �سدور  بعد  وذلك  طلب   11000 عددها  بلغ  والتي  التجارية  العالمات 
غري  املناف�سة  من  واحلماية  التجارية  والأ�سرار  والبيانات  للعالمات  جديد 
الالئحة  �سدور  عدم  وكذلك   2000  /  38 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  امل�سروعة 

املنفذة لهذا القانون . 

خلت  قد  ال�سابق  للقانون  التنفيذية  الالئحة  اأن  اإليه  امل�سار  الكتاب  واأ�ساف 
الإعفاء  اأن  املن�سو�ص عليها بح�سبان  الر�سوم  الإعفاء من  اأي ن�ص يجيز  من 
اأو الالئحة املنفذة له وهو ما  اإذا ن�ص عليه القانون  اإل  من الر�سوم ل يجوز 
اأكدته املادة ) 15 ( من القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 47 / 98 
وتعديالته ، واملادة )46( من لئحة الرقابة على الإيرادات والنفقات احلكومية 
مدى  حول  الت�ساوؤل  يثور  اأنه  غري   ،  99  /  52 رقم  الوزاري  بالقرار  ال�سادرة 
جواز ال�ستمرار يف تطبيق اأحكام الالئحة التنفيذية امل�سار اإليها يف ظل غياب 
الن�ص على حتديد فرتة انتقالية ي�ستمر فيها العمل بهذه الالئحة اإىل حني 
مدى  حول  الراأي  تطلبون  لذا   ، احلايل  للقانون  التنفيذية  الالئحة  �سدور 
جواز ا�ستمرار العمل باأحكام الالئحة التنفيذية للقانون القدمي ال�سادرة قبل 

العمل  باملر�سوم ال�سلطاين رقم 38 / 2000 امل�سار اإليه .

قانوين  نظام  به  لي�ستبدل  قانوين معني  نظام  اإلغاء  اأن  املقرر  اأنه من  ونفيد 
جديد واإن ترتب عليه ن�سخ القواعد القدمية حتى تلك التي ل تتعار�ص مع 



- 206 -

موسوعة مبادئ المحكمة العليا واإلدارية 
والفتاوى القانونية

تنفيذا  العامة  الإدارة  لوائح  من  �سدر  ما  اأن  اإل   ، اجلديد  القانوين  النظام 
القانون  مع  تتوافق  التي  فيها  الواردة  للن�سو�ص  وبالن�سبة  القدمي  للقانون 
اإىل ما بعد �سدور القانون اجلديد ما مل ين�ص  اجلديد تبقى نافذة املفعول 

�سراحة على اإلغاء هذه اللوائح .

وملا كان ما تقدم وكان املر�سوم ال�سلطاين رقم 38 / 2000 قد ن�ص على اإلغاء 
القانون ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 68 / 87 امل�سار اإليه ومل ين�ص �سراحة 
على اإلغاء الالئحة التنفيذية ال�سادرة تنفيذا له ، فاإن الأحكام املتعلقة ب�سداد 
املفعول لتوافقها مع  نافذة  الر�سوم واملن�سو�ص عليها يف هذه الالئحة تكون 
ما ن�ص عليه امل�سرع يف املادة رقم ) 43 ( من القانون احلايل ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 38 / 2000 امل�سار اإليه .

ويوؤكد ذلك اأنامل�سرع قد نظم �سروط واإجراءات الإعفاء من الر�سوم وال�سرائب 
املايل  القانون  من   )  15  ( رقم  املادة  يف  وذلك  احلكومية  للوحدات  امل�ستحقة 
اأنه ل  ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 47 / 98 وتعديالته والتي تن�ص على 
يجوز الإعفاء من اأية �سريبة اأو ر�سم اإل يف احلالت التي تن�ص فيها القوانني 
واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح ال�سادرة تنفيذا لها على جواز الإعفاء . وملا كان 
القانون ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 38 / 2000 قد خال من اأي ن�ص يجيز 
الإعفاء من الر�سوم فاإنه ل منا�ص من حت�سيل الر�سوم امل�ستحقة من ال�سركة 

املذكورة وفقا ملا ن�ست عليه الالئحة التنفيذية امل�ستطلع ب�ساأنها الراأي .

لذلك انتهى الراأي اإىل ا�ستمرار العمل بالن�سو�ص الواردة بالالئحة التنفيذية 
امل�ستطلع ب�ساأنها الراأي طاملا اأنها ل تتعار�ص مع اأحكام القانون اجلديد ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 38 / 2000 امل�سار اإليه .

فتوى و �ص ق رقم/ م و/22/ 7 / 555 /2003م بتاريخ 21/ 4 /2003م
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فتاوى المادة رقم )17(

الفتوى االأوىل :

ونفيد باأن املادة )7 ( من املر�سوم ال�سلطاين رقم80/5 باإ�سدار قانون الأرا�سي 
تن�ص على اأنه :

»ل يجوز الت�سرف يف اأمالك الدولة العامة باأي نوع من اأنواع الت�سرفات اإل اإذا 
زالت عنه �سفة املنفعة العامة بقانون خا�ص.

اأما اأمالك الدولة اخلا�سة فيجوز الت�سرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون ، 
واأمالك الدولة بنوعيها العام منها واخلا�ص ل يجوز التعر�ص لها اأو متلكها 
بو�سع اليد اأو الإ�سغال ، اإل ما ا�ستثني من ذلك بن�ص خا�ص يف هذا القانون ، 
ويلزم وا�سع اليد اأو ال�ساغل باإخالئها مع ا�ستعمال القوة اجلربية اإذا اقت�سى 
الأمر ودون تعوي�ص ، وذلك دون الإخالل بالعقوبات الواردة يف هذا القانون اأو 

اأي قانون اآخر«. 

ال�سلطاين رقم47/  املايل ال�سادر باملر�سوم  القانون  املادة )17( من  كما تن�ص 
98على اأن »احلماية املقررة لالأموال اململوكة للدولة ملكية عامة اأو خا�سة :  

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

التعدي . 
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بالإخالء  املتعر�ص  اأو  املتعدي  اأو  ال�ساغل  اأو  احلائز  يلزم  الأحوال  جميع  ويف 
اإىل ما كان عليه با�ستعمال القوة اجلربية عند القت�ساء  فورا واإعادة احلال 

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

اأمالك الدولة �سواء كانت  اأ�سبغ حماية على  امل�سرع  اأن  ومفاد هذه الن�سو�ص 
هذه امللكية عامة اأو خا�سة ، بحيث ل يجوز متلكها اأو ك�سب اأى حق عيني عليها 
بالتقادم، كما منع التعر�ص لها اأو التعدي عليها باأي �سكل من اأ�سكال التعر�ص 
اأو التعدي ، ومنح الوزير املخت�ص يف حالة ح�سول التعر�ص اأو التعدي �سالحية 
بالطريق  التعدي  اأو  التعر�ص  هذا  لإزالة  الالزمة  الفورية  الإجراءات  اتخاذ 
، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بتعوي�ص يف حالة ما  الإداري 
اإذا نتجت اأية اأ�سرار عن هذا التعر�ص اأو التعدي ، ويلزم احلائز اأو ال�ساغل اأو 
با�ستعمال  اإىل ما كان عليه  واإعادة احلال  بالإخالء فورا  املتعر�ص  اأو  املتعدي 

القوة اجلربية اإذا اقت�سى الأمر ذلك ودون تعوي�ص .

حيوانات  حظائر  اإقامة  مت  باأنه  اإليه  امل�سار  معاليكم  بكتاب  الثابت  اإن  وحيث 
اأرا�سي مملوكة للدولة بطرق غري م�سروعة وهو ما ميثل تعديا  وعزب على 
على اأمالك الدولة، فاإن الأمر ي�ستدعى تطبيق الن�سو�ص �سالفة الذكر واتخاذ 
الإجراءات الفورية الالزمة لإزالة هذا التعر�ص اأو التعدي بالطرق الإدارية ، 

ي�ستوي يف هذا الأمر اأن يكون املخالف عمانيا اأم غري عماين .

الإجراءات الالزمة لإزالة  اتخاذ  املخت�ص  للوزير  اأنه  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
احلالة  يف  للدولة  اململوكة  الأرا�سي  على  وقع  الذى  التعر�ص  اأو  التعدي 

املعرو�سة بالطريق الإداري على 

نحو ما �سلف بيانه .

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



- 209 -

قوانين تنظيم الهيئات والمؤسسات 
العامة للدولة

الفتوى الثانية :

، اإمنا حتظر  اإليه  اإن املادة )17( من القانون املايل املنوه بها يف كتابكم امل�سار 
متلك كافة اأنواع الأرا�سي اململوكة للدولة بالتقادم �سواء كانت ملكية الدولة لها 
ملكية عامة اأو ملكية خا�سة  ، ومن ثم فال عالقة حلكمها مبو�سوع الفتوى ، 
ونود التاأكيد على اأن املادة )18( من ذات القانون ق�ست مبا ل يدع جماًل لل�سك 
باأن يكون الت�سرف يف الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة بتقرير حق انتفاع 
املادة )19( من ذات القانون حكم  عليها دون غريه من الت�سرفات، كما بينت 
الأموال اململوكة للدولة ملكية خا�سة باأن اأجازت الت�سرف فيها مبقابل ومن 
القانون اخلا�ص  اململوكة لأ�سخا�ص  ثم يجري عليها ما يجري على الأموال 
من اأحكام يف هذا اخل�سو�ص ،  وملا كان الأ�سل يف الأموال هو جواز الت�سرف 
؛  عامة  ملكية  للدولة  اململوكة  كالأموال  خا�ص  بن�ص  ا�ستثنى  ما  اإل  فيها 
والأرا�سي املوقوفة والتي تعد يف حكم ملك اهلل ، ومن ثم تكون العالقة بني 
ن�ص املادة )19( من القانون املايل واملواد امل�سار اإليها من قانون الأرا�سي هي 
عالقة ن�ص خا�ص بن�سو�ص عامة ، حيث اإن الأ�سل يف ملكية الدولة لالأرا�سي 
اأنها ملكية خا�سة يجوز الت�سرف فيها بكافة اأنواع الت�سرفات وتظل كذلك اإىل 
اأن تخ�س�ص للمنفعة العامة بقانون اأو مبر�سوم �سلطاين اأو بقرار من الوزير 
امل�سوؤول عن ال�سوؤون املالية بناء على طلب الوزير املخت�ص اأو بالفعل ، ومن ثم 
يجري عليها بتلك ال�سفة الأخرية حكم املادة )19( من القانون املايل من حيث 
عدم جواز الت�سرف فيها اإل بتقرير حقوق انتفاع عليها وتبقى كذلك اإىل اأن 
تزال عنها �سفة املنفعة العامة باأحد الو�سائل امل�سار اإليها يف البند )9( من املادة 

)1( من ذات القانون .

 اأما فيما يتعلق بالت�سرفات التي اأجرتها وزارة............. على اأرا�سي املنطقة 
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القت�سادية اخلا�سة بالدقم فاإنها تعد ت�سرفات منعدمة على النحو ويف احلدود 
ينال  ، ول  ال�ستف�سار  القانونية حمل  ال�سوؤون  وزارة  اإليها فتوى  انتهت  التي 
من ذلك قيام اللجنة العليا لتخطيط املدن باإعداد املخطط ال�سامل للمنطقة 
ورد  ح�سبما  ـ  به  وزارة...........  وموافاة  للتعوي�سات  به  مناطق  وتخ�سي�ص 
بكتابكم ـ ، اإذ اأن ما قامت به اللجنة املذكورة يف هذا اخل�سو�ص ل يعدو اأن يكون 
عملية فنية هند�سية تتمثل يف تخطيط املنطقة وبيان الأغرا�ص املخ�س�ص لها 
اأما الت�سرف يف تلك املخططات فتلك م�ساألة قانونية يحكمها   ، كل خمطط 
القانون املايل ، مبعنى اأنه كان يتعني على وزارة الإ�سكان املوقرة قبل الت�سرف 
الطرق  اأحد  باتباع  وذلك   ، اأوًل  عنها  املنفعة  �سفة  اإزالة  املخططات  تلك  يف 
يعد  والتي   ، املايل  القانون  من   )1( املادة  من   )9( البند  يف  عليها  املن�سو�ص 
اأي�سرها احل�سول على موافقة بذلك من معايل الوزير امل�سوؤول عن ال�سوؤون 
املالية بناء على طلب وزير الإ�سكان ، اأما واأنها مل تفعل وقامت بالت�سرف يف 
تلك املخططات دون اإزالة �سفة املنفعة العامة عنها فاإنها تكون قد ت�سرفت يف 
اأرا�ٍص مملوكة للدولة ملكية عامة باملخالفة لأحكام القانون املايل ، الأمر الذى 
كان من �ساأنه انعدام تلك الت�سرفات قانوناً لعدم �سالحية املحل للت�سرف فيه 
بكافة اأنواع الت�سرفات القانونية فيما عدا  تقرير حقوق انتفاع عليه ، وهو ما 

انتهت اإليه فتوى وزارة ال�سوؤون القانونية امل�سار اإليها.

فتوى رقم و �ص ق/م و/2012/1918/10/23 بتاريخ 2012/11/7م

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

فتاوى المادة رقم )18(

ورداً على ذلك نفيد باأن املادة )1( من القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
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رقم 98/47 تن�ص على اأنه »يق�سد - يف تطبيق اأحكام هذا القانون - بالعبارات 
والكلمات الآتية املعنى املحدد قرين كل منها ما مل يقت�ص �سياق الن�ص غري 

ذلك :
.................................................................  -  1

...................................................................
الأموال العامة : الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة اأو خا�سة الثابتة   -  9

منها واملنقولة .

ويق�سد بالأموال اململوكة ملكية عامة ما يكون خم�س�ساً منها للمنفعة العامة 
مبقت�سى  العامة  املنفعة  �سفة  زوال  اأو  العامة  للمنفعة  التخ�سي�ص  ويكون   ،
قانون اأو مر�سوم �سلطاين اأو قرار من الوزير ــ بناء على اقرتاح الوزير املخت�ص 

ــ اأو بالفعل« .

وتن�ص املادة )18( من ذات القانون ، بعنوان » عدم جواز الت�سرف يف الأموال 
اململوكة للدولة ملكية عامة ، على اأن:« الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة ل 
يجوز احلجز عليها اأو الت�سرف فيها باأي نوع من الت�سرفات اإل اإذا زالت عنها 
�سفة املنفعة العامة، واإمنا يجوز للوزير اأو من يفو�سه الرتخي�ص يف النتفاع 
التي ي�سدر بتحديدها  وال�سروط  والقواعد  للمقابل  وفقاً  انتفاعاً خا�ساً  بها 

قرار منه« .

وتن�ص املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/85 بتقرير �سفة املنفعة 
العامة مل�سروع تطوير مدينة الدقم باملنطقة الو�سطى على اأن :« يعترب م�سروع 
تطوير مدينة الدقم باملنطقة الو�سطى املحدد يف املذكرة والر�سم التخطيطي 

الإجمايل املرافقني من م�سروعات املنفعة العامة«.
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اأنه :« للجهات املخت�سة ال�ستيالء  املادة الثانية من ذات املر�سوم على  وتن�ص 
بطريق التنفيذ املبا�سر على املن�ساآت والأرا�سي الالزمة للم�سروع طبقاً لأحكام 

قانون نزع امللكية للمنفعة العامة امل�سار اإليه » .

وتن�ص املادة الثالثة من ذات املر�سوم على اأن :»ين�سر هذا املر�سوم يف اجلريدة 
الر�سمية ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره«

وتن�ص املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم 119/ 2011باإن�ساء هيئة املنطقة 
ت�سمى«  »تن�ساأ هيئة   : اأن  على  نظامها   واإ�سدار  بالدقم  القت�سادية اخلا�سة 

هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم »تتبع جمل�ص الوزراء«

اأن : »يكون موقع وحدود املنطقة   وتن�ص املادة الرابعة من ذات املر�سوم على 
القت�سادية اخلا�سة بولية الدقم وفقاً للمخطط املرفق«

وتن�ص املادة )1( من نظام هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم ال�سادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/119 امل�سار اإليه على اأنه » يف تطبيق اأحكام هذا 
؛ ما مل  املبني قرين كل منها  املعنى  التالية  والعبارات  للكلمات  النظام يكون 

يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر :
الهيئة : هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم .  -  1

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

اإىل الإ�سراف على  الهيئة  اأن :« تهدف  النظام على  املادة )2( من ذات  وتن�ص 
تنفيذ م�سروع تطوير ولية الدقم واإدارة املنطقة وتنميتها وتطويرها مبراعاة 
والجتماعية  القت�سادية  التنمية  حتقيق  يف  للم�ساهمة  وذلك  املنطقة  نظام 

ال�ساملة  »

حتقيق  �سبيل  يف  للهيئة  يكون   »: اأنه  على  النظام  ذات  من   )3( املادة  وتن�ص 
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اأهدافها ممار�سة الخت�سا�سات الآتية :
............................................................................  -  1

.....................................................................
ـ  باملنطقة  الكائنة  ـ  للدولة  اململوكة  الأرا�سي  على  النتفاع  حق  تقرير   -  9
املباين  اإقامة  اأو  فيه  التو�سع  اأو  ن�ساطها  ملبا�سرة  للم�سروعات  الالزمة 
ل�سكنى العاملني فيها ، وذلك وفقا للقوانني املعمول بها ؛ ومبراعاة حكم 

البند )11( من املادة )5(  من هذا النظام ».

هي  عامة  ملكية  للدولة  اململوكة  الأموال  اأن  الن�سو�ص  هذه  مفاد  اإن  وحيث 
ما يكون خم�س�ساً منها للمنفعة العامة ، ويكون التخ�سي�ص للمنفعة العامة 
اأو زوال �سفة املنفعة العامة مبقت�سى قانون اأو مر�سوم �سلطاين اأو قرار من 
الوزير - بناء على اقرتاح الوزير املخت�ص- اأو بالفعل ، ويف �سوء هذا التعريف 
لالأموال اململوكة للدولة ملكية  عامة غاير امل�سرع يف املعاملة القانونية بني 
تلك الأموال وبني الأموال اململوكة للدولة ملكية خا�سة من حيث الت�سرفات 
اأحكام  ق�ست  حيث   ، لها  حماًل  الأموال  هذه  تكون  اأن  ميكن  التي  القانونية 
القانون املايل بعدم جواز احلجز على الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة اأو 
اإذا زالت عنها �سفة املنفعة العامة  اإل  الت�سرف فيها باأي نوع من الت�سرفات 
ومل ي�ستثن امل�سرع من تلك الت�سرفات �سوى الرتخي�ص بالنتفاع بهذه الأموال 

انتفاعاً خا�ساً مبقابل .

اأنه بتاريخ 25 /7 / 2006 �سدر املر�سوم  الثابت  ، وملا كان  وبناء على ما تقدم 
ال�سلطاين رقم 85/ 2006  بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع تطوير مدينة 
والر�سم  املذكرة  يف  املذكور  امل�سروع  حدود  مبيناً  الو�سطى  باملنطقة  الدقم 
التخطيطي الإجمايل املرفقني به ؛ خموًل اجلهات املخت�سة �سلطة ال�ستيالء 
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بطريق التنفيذ املبا�سر على املن�ساآت والأرا�سي الالزمة للم�سروع وفقاً لأحكام 
املر�سوم  اأحكام هذا  فاإنه مبوجب  العامة، ومن ثم  امللكية للمنفعة  قانون نزع 
تكون جميع الأرا�سي امل�سار اإليها الواقعة داخل حدود امل�سروع مبا فيها الأرا�سي 
املنزوع ملكيتها للمنفعة العامة مملوكة للدولة ملكية عامة فال يجوز قانوناً 
بالتايل احلجز عليها اأو الت�سرف فيها باأي نوع من الت�سرفات �سوى الرتخي�ص 
بالنتفاع بها على نحو ما تقدم ، و ملا كان  البني من الأوراق اأن حدود م�سروع 
الو�سطى حالياً( هي ذات  الو�سطى )حمافظة  باملنطقة  الدقم  تطوير مدينة 
حدود املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم التي اأناط امل�سرع اإدارتها وتنميتها 
القت�سادية  املنطقة  بهيئة  املذكور  امل�سروع  تنفيذ  على  والإ�سراف  وتطويرها 
اإليها الخت�سا�ص بتقرير حق النتفاع على الأرا�سي  اخلا�سة بالدقم واأ�سند 
اململوكة للدولة ـ الكائنة بها ـ الالزمة للم�سروعات ملبا�سرة ن�ساطها اأو التو�سع 
اأو اإقامة املباين ل�سكنى العاملني فيها ، ومن ثم تكون جميع الت�سرفات  فيه 
التي اأجريت على الأرا�سي الكائنة داخل حدود م�سروع تطوير مدينة الدقم 
القت�سادية  املنطقة  حدود  ـ  حالياً(  الو�سطى  )حمافظة  الو�سطى  باملنطقة 
باملر�سوم  العمل  تاريخ   2006  /  8/  1 من  اعتباراً  حالياـً  بالدقم  اخلا�سة 
ال�سلطاين رقم 2006/85 امل�سار اإليه ؛ �سواًء كانت تلك الت�سرفات بيعاً اأو منحاً 
الت�سرفات اخلا�سة بتقرير  ـ فيما عدا  للغري مبلكية تلك الأرا�سي  اإقراراً  اأو 
من  للقانون  وفقاً  �سدرت  قد  تكون  والتي  الأرا�سي  تلك  على  انتفاع   حقوق 
اجلهات املخت�سة ـ تعد منعدمة وبالتايل ل اأثر لها من الناحية القانونية مهما 
طال الزمن بح�سبانها م�سوبة مبخالفة ج�سيمة للقانون حيث اإن حملها اأرا�ص 
مملوكة للدولة ملكية عامة ل يجوز الت�سرف فيها اأو احلجز عليها اأو ك�سبها 
القبيل  هذا  ومن   ، عليها  الأخرى  الت�سرفات  من  نوع  اأي  اإجراء  اأو  بالتقادم 

الت�سرفات التي اأجريت على قطع الأرا�سي حمل طلب الراأي .
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لذلك انتهى الراأي اإىل عدم قانونية  جميع الت�سرفات التي اأجريت على املن�ساآت 
م�سروع  حدود   - بالدقم  اخلا�سة  القت�سادية  باملنطقة  الكائنة  والأرا�سي 
تطوير مدينة الدقم باملنطقة الو�سطى �سابقاً - ومن ثم عدم العتداد ب�سندات 
التملك اخلا�سة بها ال�سادرة اعتبارا من 1 /8 / 2006 تاريخ العمل باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2006/85 امل�سار اإليه، وذلك على النحو املبني بالأ�سباب.

فتوى رقم )و �ص ق/م و/2012/162/16/45( بتاريخ 2012/1/28م

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

فتاوى المادة رقم )19(

، اإمنا حتظر  اإليه  اإن املادة )17( من القانون املايل املنوه بها يف كتابكم امل�سار 
متلك كافة اأنواع الأرا�سي اململوكة للدولة بالتقادم �سواء كانت ملكية الدولة لها 
ملكية عامة اأو ملكية خا�سة  ، ومن ثم فال عالقة حلكمها مبو�سوع الفتوى ، 
ونود التاأكيد على اأن املادة )18( من ذات القانون ق�ست مبا ل يدع جماًل لل�سك 
باأن يكون الت�سرف يف الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة بتقرير حق انتفاع 
املادة )19( من ذات القانون حكم  عليها دون غريه من الت�سرفات، كما بينت 
الأموال اململوكة للدولة ملكية خا�سة باأن اأجازت الت�سرف فيها مبقابل ومن 
القانون اخلا�ص  اململوكة لأ�سخا�ص  ثم يجري عليها ما يجري على الأموال 
من اأحكام يف هذا اخل�سو�ص ،  وملا كان الأ�سل يف الأموال هو جواز الت�سرف 
؛  عامة  ملكية  للدولة  اململوكة  كالأموال  خا�ص  بن�ص  ا�ستثنى  ما  اإل  فيها 
والأرا�سي املوقوفة والتي تعد يف حكم ملك اهلل ، ومن ثم تكون العالقة بني 
ن�ص املادة )19( من القانون املايل واملواد امل�سار اإليها من قانون الأرا�سي هي 
عالقة ن�ص خا�ص بن�سو�ص عامة ، حيث اإن الأ�سل يف ملكية الدولة لالأرا�سي 
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اأنها ملكية خا�سة يجوز الت�سرف فيها بكافة اأنواع الت�سرفات وتظل كذلك اإىل 
اأن تخ�س�ص للمنفعة العامة بقانون اأو مبر�سوم �سلطاين اأو بقرار من الوزير 
امل�سوؤول عن ال�سوؤون املالية بناء على طلب الوزير املخت�ص اأو بالفعل ، ومن ثم 
يجري عليها بتلك ال�سفة الأخرية حكم املادة )19( من القانون املايل من حيث 
عدم جواز الت�سرف فيها اإل بتقرير حقوق انتفاع عليها وتبقى كذلك اإىل اأن 
تزال عنها �سفة املنفعة العامة باأحد الو�سائل امل�سار اإليها يف البند )9( من املادة 

)1( من ذات القانون .

 اأما فيما يتعلق بالت�سرفات التي اأجرتها وزارة............. على اأرا�سي املنطقة 
القت�سادية اخلا�سة بالدقم فاإنها تعد ت�سرفات منعدمة على النحو ويف احلدود 
ينال  ، ول  ال�ستف�سار  القانونية حمل  ال�سوؤون  وزارة  اإليها فتوى  انتهت  التي 
من ذلك قيام اللجنة العليا لتخطيط املدن باإعداد املخطط ال�سامل للمنطقة 
ورد  ح�سبما  ـ  به  وزارة...........  وموافاة  للتعوي�سات  به  مناطق  وتخ�سي�ص 
بكتابكم ـ ، اإذ اأن ما قامت به اللجنة املذكورة يف هذا اخل�سو�ص ل يعدو اأن يكون 
عملية فنية هند�سية تتمثل يف تخطيط املنطقة وبيان الأغرا�ص املخ�س�ص لها 
اأما الت�سرف يف تلك املخططات فتلك م�ساألة قانونية يحكمها   ، كل خمطط 
القانون املايل ، مبعنى اأنه كان يتعني على وزارة الإ�سكان املوقرة قبل الت�سرف 
الطرق  اأحد  باتباع  وذلك  اأوًل،  عنها  املنفعة  �سفة  اإزالة  املخططات  تلك  يف 
يعد  والتي   ، املايل  القانون  من   )1( املادة  من   )9( البند  يف  عليها  املن�سو�ص 
اأي�سرها احل�سول على موافقة بذلك من معايل الوزير امل�سوؤول عن ال�سوؤون 
املالية بناء على طلب وزير الإ�سكان ، اأما واأنها مل تفعل وقامت بالت�سرف يف 
تلك املخططات دون اإزالة �سفة املنفعة العامة عنها فاإنها تكون قد ت�سرفت يف 
اأرا�ٍص مملوكة للدولة ملكية عامة باملخالفة لأحكام القانون املايل ، الأمر الذى 
كان من �ساأنه انعدام تلك الت�سرفات قانوناً لعدم �سالحية املحل للت�سرف فيه 
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بكافة اأنواع الت�سرفات القانونية فيما عدا  تقرير حقوق انتفاع عليه ، وهو ما 
انتهت اإليه فتوى وزارة ال�سوؤون القانونية امل�سار اإليها.

فتوى رقم و �ص ق/م و/2012/1918/10/23 بتاريخ 2012/11/7م

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

فتاوى المادة رقم )20(

الفتوى االأوىل :

املادة )6( من قانون الأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )80/5(  تن�ص 
اأر�سا وبناء من« اأمالك الدولة العامة » و »  اأن  » تتكون اأمالك الدولة  على 
العامة  للمنفعة  خ�س�ص  ما  كل  عاماً  ملكاً  ويعترب   « اخلا�سة  الدولة  اأمالك 

بقانون اأو مت تخ�سي�سه  بالفعل للمنفعة العامة ». 

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

القانون«. 

اأن » يعترب ملكاً موقوفاً كل ما �سدر بوقفه حجة  وتن�ص املادة )9( منه على 
�سرعية معتمدة من وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية وم�سجلة لدى وزارة 

�سوؤون الأرا�سي والبلديات«.

كما تن�ص الفقرة رقم )9( من املادة )1( تعريفات من القانون املايل ال�سادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم )98/47( على اأن » الأموال العامة : الأموال اململوكة 

للدولة ملكية عامة اأو خا�سة الثابتة منها واملنقولة . 
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ويق�سد بالأموال اململوكة ملكية عامة ما يكون خم�س�ساً منها للمنفعة العامة 
مبقت�سى  العامة  املنفعة  �سفة  زوال  اأو  العامة  للمنفعة  التخ�سي�ص  ويكون   ،
قانون اأو مر�سوم �سلطاين اأو قرار من الوزير ـ بناء على اقرتاح الوزير املخت�ص 

ـ اأو بالفعل«.

م�سوؤوليات  عنوان   حتت  الذكر   �سالف  املايل  القانون  من   )6( املادة  وتن�ص 
و�سالحيات الوزير امل�سرف على وزارة املالية  على اأن :

 » يكون الوزير م�سوؤول اأمام جاللة ال�سلطان عن جميع ال�سوؤون املالية للدولة 
والنظم  للقوانني  املختلفة  احلكومية  والوحدات  الوزارات  تطبيق  و�سالمة 
وعلى   ، كله  ذلك  بتحقيق  كفيال  يراه  ما  واتخاذ  املعتمدة  وامليزانيات  املالية 

الأخ�ص ما ياأتي : 

......................................................
التي  لل�سيا�سات  الدولة وفقاً  اأموال  الالزمة ل�ستثمار  الإجراءات  اتخاذ   -  4

تعر�ص على املجل�ص يف هذا ال�ساأن ........« . 

وتن�ص املادة )18( منه على اأن : »الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة ل يجوز 
احلجز عليها  اأو الت�سرف فيها باأي نوع من الت�سرفات اإل اإذا زالت عنها �سفة 
املنفعة العامة،  واإمنا يجوز للوزير اأو من يفو�سه الرتخي�ص يف النتفاع بها 
انتفاعاً خا�ساً وفقاً للمقابل والقواعد وال�سروط التي ي�سدر بتحديدها قرار 

منه« . 

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

الآتية : 
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...................  -  1

...................  -  2
عدم تخ�سي�ص مورد معني لنفقة حمددة اإل يف احلالت ال�سرورية التي   -  3
بها  تلتزم  لتفاقيات  تنفيذاً  تكون  التي  اأو  �سلطاين  مر�سوم  بها  ي�سدر 

الدولة« 

باملر�سوم  املرفق  الإ�سكان  وزارة  اخت�سا�سات  املت�سمن   )1( رقم  امللحق  وين�ص 
واعتماد هيكلها  الإ�سكان  وزارة  اخت�سا�سات  بتحديد  رقم 2008/3  ال�سلطاين 

التنظيمي على :

..............................................      
للدولة  الإداري  اجلهاز  وحدات  حتتاجها  التي  الأرا�سي  تخ�سي�ص   -  4
العامة  العتبارية  الأ�سخا�ص  من  وغريها  العامة  والهيئات  واملوؤ�س�سات 

لأداء مهامها .
منح حق النتفاع بالأرا�سي وفقاً للقواعد املقررة يف هذا ال�ساأن« .  -  5

اأ�سبغ حماية خا�سة على الأموال  امل�سرع  اأن  ال�سابقة  الن�سو�ص  وامل�ستفاد من 
واملنقولة   منها  الثابتة  بالأموال   نطاقها  مبينا  عامة  ملكية  للدولة  اململوكة 
، وت�سمل كل ما هو خم�س�ص للمنفعة العامة بقانون اأو بالفعل ،  ورتب على 
هذه احلماية  عدم جواز  احلجز على الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة اأو 
الت�سرف فيها باأي نوع من الت�سرفات اإل اإذا زالت عنها �سفة املنفعة العامة ، 
واأجاز امل�سرع ا�ستثناء مما تقدم  منح حق انتفاع على الأموال العامة   واتخاذ 
الإجراءات الالزمة ل�ستثمارها وتخ�سي�سها وفقا لالأحكام املبينة يف الن�سو�ص 

�سالفة الإ�سارة .



- 220 -

موسوعة مبادئ المحكمة العليا واإلدارية 
والفتاوى القانونية

وحيث اإن  الأرا�سي  املخ�س�سة للمنفعة العامة ومن بينها الأرا�سي املخ�س�سة 
تتمتع   عامة  ملكية  للدولة  اململوكة  الثابتة  الدولة  اأموال  من  للم�ساجد 
باحلماية التي قررها امل�سرع وفقا ملا �سلف بيانه ، ومن ثم ل يجوز الت�سرف 
فيها  باأي نوع من اأنواع الت�سرفات ومن بينها الوقف على جهات الرب ، واإمنا 
ال�سروط  تخ�سع لأحكام الرتخي�ص بانتفاعها وتخ�سي�سها وا�ستثمارها وفق 
اأموال  ا�ستثمار  اخت�سا�ص  تق�سر  والتي  قانونا  عليها  املن�سو�ص  وال�سوابط 
تعر�ص  التي  لل�سيا�سات  وفقا  املالية  وزارة  على  امل�سرف  الوزير  على  الدولة 
على جمل�ص ال�سوؤون املالية وموارد الطاقة ، ويف حالة تقرير حق انتفاع على 
الأرا�سي اململوكة للدولة ملكية عامة ومن بينها الأرا�سي املخ�س�سة للم�ساجد 
فاإن الوزير امل�سرف على وزارة املالية يخت�ص بالرتخي�ص يف النتفاع بها انتفاعا 

خا�سا وفقا لل�سروط التي يحددها .

وحيث اأن امل�سرع قرر مبوجب القانون املايل امل�سار اإليه مبداأ مفاده عدم جواز 
تخ�سي�ص مورد عام معني لنفقة عامة حمددة اإل يف احلالت ال�سرورية التي 
بها  تلتزم  دولية  لتفاقية  تنفيذا  تكون  التي  اأو  �سلطاين  مر�سوم  بها  ي�سدر 

الدولة .

وبتطبيق ما تقدم على الوقائع املعرو�سة ،  واإذ تفيدون معاليكم برغبة وزارة 
........... يف حتويل جزء من الأرا�سي املخ�س�سة للم�ساجد اإىل اأرا�ص �سكنية 
جتارية لغر�ص ا�ستثمارها ل�سالح امل�ساجد لتغطية نفقاتها ومتكينها من اأداء 
ر�سالتها النبيلة وتخفيف العبء املايل عن امليزانية العامة للدولة ،  فاإنه وفقا 
ملا تقدم  تعد الأرا�سي املخ�س�سة للم�ساجد من اأمالك الدولة العامة بحيث 
اإجراءات  واتخاذ  بانتفاعها  الرتخي�ص  يجوز  واإمنا  فيها  الت�سرف  يجوز  ل 
ا�ستثمارها من قبل اجلهة التي عينها امل�سرع  ووفق ال�سوابط املن�سو�ص عليها 
عام  مورد  تخ�سي�ص  اإليه  الإ�سارة  �سالف  املبداأ  بح�سب  يجوز  ل  كما   ، قانونا 
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معني لنفقة عامة حمددة اإل يف حالت ال�سرورة التي تقت�سي  �سدور مر�سوم 
�سلطاين ي�سمح بذلك ،  وهو ما يتطلب التن�سيق ب�ساأنه مع وزارة ............. 
القانون  مبوجب  لها  امل�سندة  الخت�سا�سات  بح�سب  النهائية  موافقتها  واأخذ 

املايل امل�سار اإليه  .

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم جواز حتويل بع�ص الأرا�سي املخ�س�سة للم�ساجد 
اإىل �سكني جتاري لغر�ص ا�ستثمارها ل�سالح امل�ساجد لتغطية نفقاتها ، ول �سبيل 
........... ل�ست�سدار  بالتن�سيق مع وزارة   ........... اإل بقيام وزارة  اإىل ذلك 
مر�سوم �سلطاين ي�سمح  لها با�ستثمار اأجزاء من الأرا�سي املخ�س�سة للم�ساجد 
وتخ�سي�ص مواردها لتغطية نفقات امل�ساجد واملحافظة عليها وذلك على النحو 

املبني بالأ�سباب .

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

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

الفتوى الثانية :

املادة )6( من قانون الأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )80/5(  تن�ص 
اأر�سا وبناء من« اأمالك الدولة العامة » و »  اأن  » تتكون اأمالك الدولة  على 
العامة  للمنفعة  خ�س�ص  ما  كل  عاماً  ملكاً  ويعترب   « اخلا�سة  الدولة  اأمالك 

بقانون اأو مت تخ�سي�سه  بالفعل للمنفعة العامة ». 

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

القانون« . 
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كل ما �سدر بوقفه حجة  »يعترب ملكاً موقوفاً  اأن  املادة )9( منه على  وتن�ص 
�سرعية معتمدة من وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية وم�سجلة لدى وزارة 

�سوؤون الأرا�سي والبلديات ».

كما تن�ص الفقرة رقم )9( من املادة )1( تعريفات من القانون املايل ال�سادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم )98/47( على اأن » الأموال العامة : الأموال اململوكة 

للدولة ملكية عامة اأو خا�سة الثابتة منها واملنقولة . 

ويق�سد بالأموال اململوكة ملكية عامة ما يكون خم�س�ساً منها للمنفعة العامة 
مبقت�سى  العامة  املنفعة  �سفة  زوال  اأو  العامة  للمنفعة  التخ�سي�ص  ويكون   ،
قانون اأو مر�سوم �سلطاين اأو قرار من الوزير ـ بناء على اقرتاح الوزير املخت�ص 

ـ اأو بالفعل  » .

م�سوؤوليات  عنوان   حتت  الذكر   �سالف  املايل  القانون  من   )6( املادة  وتن�ص 
و�سالحيات الوزير امل�سرف على وزارة املالية  على اأن » يكون الوزير م�سوؤول 
تطبيق  و�سالمة  للدولة  املالية  ال�سوؤون  جميع  عن  ال�سلطان  جاللة  اأمام 
وامليزانيات  املالية  والنظم  للقوانني  املختلفة  احلكومية  والوحدات  الوزارات 

املعتمدة واتخاذ ما يراه كفيال بتحقيق ذلك كله ، وعلى الأخ�ص ما ياأتي : 

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

التي  لل�سيا�سات  وفقاً  الدولة  اأموال  ل�ستثمار  الالزمة  الإجراءات  4-اتخاذ 
تعر�ص على املجل�ص يف هذا ال�ساأن ........« . 

وتن�ص املادة )18( منه على اأن » الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة ل يجوز 
احلجز عليها  اأو الت�سرف فيها باأي نوع من الت�سرفات اإل اإذا زالت عنها �سفة 
املنفعة العامة،  واإمنا يجوز للوزير اأو من يفو�سه الرتخي�ص يف النتفاع بها 
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انتفاعاً خا�ساً وفقاً للمقابل والقواعد وال�سروط التي ي�سدر بتحديدها قرار 
منه« . 

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

الآتية : 

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

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

عدم تخ�سي�ص مورد معني لنفقة حمدده اإل يف احلالت ال�سرورية التي ي�سدر 
بها مر�سوم �سلطاين اأو التي تكون تنفيذاً لتفاقيات تلتزم بها الدولة » 

باملر�سوم  املرفق  الإ�سكان  وزارة  اخت�سا�سات  املت�سمن   )1( رقم  امللحق  وين�ص 
واعتماد هيكلها  الإ�سكان  وزارة  اخت�سا�سات  بتحديد  رقم 2008/3  ال�سلطاين 

التنظيمي على اأن:

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

تخ�سي�ص الأرا�سي التي حتتاجها وحدات اجلهاز الإداري للدولة واملوؤ�س�سات 
والهيئات العامة وغريها من الأ�سخا�ص العتبارية العامة لأداء مهامها .

منح حق النتفاع بالأرا�سي وفقاً للقواعد املقررة يف هذا ال�ساأن “ .

اأ�سبغ حماية خا�سة على الأموال  امل�سرع  اأن  ال�سابقة  الن�سو�ص  وامل�ستفاد من 
واملنقولة   منها  الثابتة  بالأموال   نطاقها  مبينا  عامة  ملكية  للدولة  اململوكة 
، وت�سمل كل ما هو خم�س�ص للمنفعة العامة بقانون اأو بالفعل ،  ورتب على 
هذه احلماية  عدم جواز  احلجز على الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة اأو 
الت�سرف فيها باأي نوع من الت�سرفات اإل اإذا زالت عنها �سفة املنفعة العامة ، 
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واأجاز امل�سرع ا�ستثناء مما تقدم  منح حق انتفاع على الأموال العامة   واتخاذ 
الإجراءات الالزمة ل�ستثمارها وتخ�سي�سها وفقا لالأحكام املبينة يف الن�سو�ص 

�سالفة الإ�سارة .

وحيث اأن  الأرا�سي  املخ�س�سة للمنفعة العامة ومن بينها الأرا�سي املخ�س�سة 
تتمتع   عامة  ملكية  للدولة  اململوكة  الثابتة  الدولة  اأموال  من  للم�ساجد 
الت�سرف  يجوز  ثم ل  بيانه ومن  �سلف  ملا  وفقا  امل�سرع  قررها  التي  باحلماية 
فيها  باأي نوع من اأنواع الت�سرفات ومن بينها الوقف على جهات الرب ، واإمنا 
ال�سروط  تخ�سع لأحكام الرتخي�ص بانتفاعها وتخ�سي�سها وا�ستثمارها وفق 
اأموال  ا�ستثمار  اخت�سا�ص  تق�سر  والتي  قانونا  عليها  املن�سو�ص  وال�سوابط 
تعر�ص  التي  لل�سيا�سات  وفقا  املالية  وزارة  على  امل�سرف  الوزير  على  الدولة 
على جمل�ص ال�سوؤون املالية وموارد الطاقة ، ويف حالة تقرير حق انتفاع على 
الأرا�سي اململوكة للدولة ملكية عامة ومن بينها الأرا�سي املخ�س�سة للم�ساجد 
فاإن الوزير امل�سرف على وزارة املالية يخت�ص بالرتخي�ص يف النتفاع بها انتفاعا 

خا�سا وفقا لل�سروط التي يحددها .

وحيث اإن امل�سرع قرر مبوجب القانون املايل امل�سار اإليه مبداأ مفاده عدم جواز 
تخ�سي�ص مورد عام معني لنفقة عامة حمددة اإل يف احلالت ال�سرورية التي 
بها  تلتزم  دولية  لتفاقية  تنفيذا  تكون  التي  اأو  �سلطاين  مر�سوم  بها  ي�سدر 

الدولة .

وبتطبيق ما تقدم على الوقائع املعرو�سة ،  واإذ تفيدون معاليكم برغبة وزارة 
........... يف حتويل جزء من الأرا�سي املخ�س�سة للم�ساجد اإىل اأرا�ص �سكنية 
جتارية لغر�ص ا�ستثمارها ل�سالح امل�ساجد لتغطية نفقاتها ومتكينها من اأداء 
ر�سالتها النبيلة وتخفيف العبء املايل عن امليزانية العامة للدولة ،  فاإنه وفقا 
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ملا تقدم  تعد الأرا�سي املخ�س�سة للم�ساجد من اأمالك الدولة العامة بحيث 
اإجراءات  واتخاذ  بانتفاعها  الرتخي�ص  يجوز  واإمنا  فيها  الت�سرف  يجوز  ل 
ا�ستثمارها من قبل اجلهة التي عينها امل�سرع  ووفق ال�سوابط املن�سو�ص عليها 
عام  مورد  تخ�سي�ص  اإليه  الإ�سارة  �سالف  املبداأ  بح�سب  يجوز  ل  كما   ، قانونا 
معني لنفقة عامة حمددة اإل يف حالت ال�سرورة التي تقت�سي  �سدور مر�سوم 
�سلطاين ي�سمح بذلك ،  وهو ما يتطلب التن�سيق ب�ساأنه مع وزارة ............. 
القانون  مبوجب  لها  امل�سندة  الخت�سا�سات  بح�سب  النهائية  موافقتها  واأخذ 

املايل امل�سار اإليه  .

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم جواز حتويل بع�ص الأرا�سي املخ�س�سة للم�ساجد 
اإىل �سكني جتاري لغر�ص ا�ستثمارها ل�سالح امل�ساجد لتغطية نفقاتها ، ول �سبيل 
........... ل�ست�سدار  بالتن�سيق مع وزارة   ........... اإل بقيام وزارة  اإىل ذلك 
مر�سوم �سلطاين ي�سمح  لها با�ستثمار اأجزاء من الأرا�سي املخ�س�سة للم�ساجد 
وتخ�سي�ص مواردها لتغطية نفقات امل�ساجد واملحافظة عليها وذلك على النحو 

املبني بالأ�سباب .

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

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

فتاوى المادة رقم )30( مكرر )1(

الفتوى االأوىل :

املادة 30 مكررا )1( من القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 82/56 
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املالية  »....كما تتقادم بانق�ساء �سبع �سنوات ميالدية احلقوق  اأنه  تن�ص على 
الأفراد  العامة وما يف حكمها قبل  الإداري للدولة والهيئات  لوحدات اجلهاز 
وال�سركات واملوؤ�س�سات اخلا�سة ، ول يبداأ �سريان التقادم اإل من الوقت الذى 

ي�سبح فيه الدين م�ستحق الأداء« .

واإذا كان �سحيحا ما ذهبت اإليه وزارة اخلدمة املدنية من اأن الدين ل ي�سقط 
بالتقادم من تلقاء ذاته عند اكتمال مدة تقادمه بل يجب ل�سقوطه اأن يتم�سك 
املدين بهذا التقادم ويدفع به ، لذلك فاإن اكتمال مدة التقادم ل متنع الدائن 
اأو حتول بينه وبني املطالبة بدينه ، وعلى املدين اأن يدفع عندئذ ب�سقوط هذا 
الدين بالتقادم ، فاإذا مل يفعل كان عليه الوفاء به ، اأما اإذا مت�سك املدين بتقادم 
عبارة  الدين  كان  فاإذا   ، به  بالوفاء  املدين  يلزم  ول  الدين  هذا  �سقط  الدين 
عن مبلغ دوري متجدد كما هو ال�ساأن يف املرتبات والبدلت وما يف حكمها فاإن 
التقادم ل يلحق اإل تلك املبالغ التي اكتملت لها مدة التقادم دون غريها من 

مبالغ .

من  الفرتة  اخلطاأيف  بطريق  الكهرباء  بدل  �سرف  مت  املعرو�سة  احلالة  ويف 
1987/5/1 حتى 1995/12/6 وبذلك يكون املوظف قد �سرف هذا البدل يف تلك 
الفرتة دون وجه حق ، ويعترب ما �سرفه ديناً عليه يوجب على اجلهة الإدارية 
املخت�سة مطالبته بالوفاء به وذلك برد املبالغ التي �سرفها كبدل كهرباء عن 
فاإن  بالتقادم  الدين  ب�سقوط   ) املوظف   ( املدين  مت�سك  فاإذا   ، املدة  تلك  كل 
التقادم –يف هذه احلالة - ل يلحق اإل تلك املبالغ التي اكتملت لها مدة التقادم 
املبالغ  ي�سقط من  وبالتايل فال   ، �سهريا  يتم  كان  البدل  اأن �سرف  ومبراعاة 
امل�سار اإليها اإل تلك التي �سرفت يف الفرتة من 1987/5/1 ) التاريخ الذى تقرر 
�سنوات على  �سبع  انق�ساء  تاريخ  اإىل 1988/12/6 )   ) البدل  فيه وقف �سرف 
�سرف البدل ( ، ول يلحق التقادم ما �سرف من مبالغ عند تلك الفرتة وحتى 
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البدل ( ما مل تكن املطالبة برد ما �سرف  1995/12/6 ) تاريخ وقف �سرف 
بغري وجه حق قد تراخت ، فعندئذ ينق�سي اللتزام برد كل مبلغ م�ست على 

�سرفه مدة �سبع �سنوات �سابقة على تاريخ اأول مطالبة .

وبالبناء على ما تقدم فاإنهعلى املوظف يف احلالة املعرو�سة رد ما �سرف له من 
مبالغ كبدل كهرباء يف املدة 1987/5/1 حتى 1995/12/6 ، فاإذا دفع بالتقادم 
املدة وحتى  تلك  بداية  التي �سرفت من  تلك  اإل  املبالغ  ي�سقط من هذه  فال 

تاريخ اأول مطالبة برد ما �سرف بغري وجه حق .

) فتوى / و �ص ق  رقم / م و / 96/799/1/21م بتاريخ : 1996/7/6م (

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

الفتوى الثانية :

.................... املادة 30 مكررا )1( التي اأ�سيفت اإىل القانون املايل باملر�سوم 
اآخر  اأي قانون  املن�سو�ص عليها يف  باأنه فيما عدا احلالت  اإليه تق�سى  امل�سار 
وحدات  قبل  اخلا�سة  واملوؤ�س�سات  وال�سركات  لالأفراد  املالية  احلقوق  تتقادم   ،
اجلهاز الإداري للدولة والهيئات العامة بانق�ساء خم�ص �سنوات ميالدية ، ول 

يبداأ �سريان التقادم اإل من الوقت الذي ي�سبح فيه الدين م�ستحق الأداء.

ومفاد ذلك اأن التقادم ل يبداأ �سريانه اإل من الوقت املحدد الذي ي�سبح فيه 
الدين م�ستحق الأداء ، ويكون الدين كذلك اإذا كان ثابتا ومعني املقدار وحل 
م�ستحق  غري  الدين  يكون  العنا�سر  هذه  تتكامل  مل  فاإذا   ، به   الوفاء  ميعاد 
الأداء وبالتاىل ل ي�سري ب�ساأنه التقادم املن�سو�ص عليه يف املادة 30 مكررا )1( 

امل�سار اإليها .
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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�ص على 
نهاية  ي�ستحق مكافاأة  ي�ستحق عند تركه اخلدمة معا�سا  الذى ل  املوظف  اأن 
اأن  املادة 32 على  األ تقل مده خدمته عن �سنة كاملة وتن�ص  اخلدمة ب�سرط 
حت�سب تلك املكافاأة على اأ�سا�ص 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 .

– عند ت�سوية م�ستحقات نهاية  – كما جاء بكتاب معاليكم  العمل  واإذ جري 
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 
والقت�ساد مع �سند �سرف وك�سف يت�سمن ا�سم املوظف وقيمة املكافاأة امل�ستحقة 
له ، ثم يرد من وزارة املالية والقت�ساد �سيك مببلغ املكافاأة امل�ستحقة له حيث 

يتم �سرفها من قبل وزارة اخلدمة املدنية.

اخلدمة  نهاية  مل�ستحقات  ت�سوية  اإجراء  من  بد  ل  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 يف حالة ثبوت احلق فيها فاإذا ما ثبت هذا 
احلق وتعينت قيمة امل�ستحقات و�سدرت موافقة وزارة املالية والقت�ساد على 
ذلك وهى املوافقة التي تتمثل يف اإ�سدار �سيك بالقيمة املذكورة ،اأ�سبحت هذه 

امل�ستحقات م�ستحقة الأداء ، وعندئذ تبداأ مدة �سريان التقادم . 
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انتهت خدمة  اأن  بعد  �سهو  املالية قد وقعت يف  وزارة  تقدم وكانت  كان ما  وملا 
املواطن املعرو�سة حالته ، ومتثل هذا ال�سهو يف عدم اإر�سال قرار اإنهاء خدمته 
، وملفه ال�سخ�سي ومناذج طلب احلقوق اإىل وزارة اخلدمة املدنية ، لتبداأ يف 
عليه  ترتب  الذى  الأمر  املذكور  للمواطن  اخلدمة  نهاية  م�ستحقات  ت�سوية 
عدم اإجراء تلك الت�سوية لتتمخ�ص عن ثبوت هذا احلق ، فاإذا ما اأ�سيف اإىل 
انتهت  الذى  املوظف  الإجراءات يتم دون تدخل من  القيام بكل تلك  اأن  ذلك 
خدماته ، اإذ اأنها اإجراءات تتولها كل من الوحدة التي كان يعمل بها املوظف 
ووزارة اخلدمة املدنية ، دون اأن يتطلب الأمر تقدمي طلب من املوظف يت�سمن 
كتاب  ت�سمنه  يفهم مما  ما  وهو   ، نهاية خدمته  م�ستحقات  بت�سوية  التما�سه 
معاليكم موؤيدا بالطالع على ا�ستمارة ح�ساب حقوق ما بعد اخلدمة ) مكافاأة 

معا�ص ( .

واإذا كان ذلك فاإن اأحقية هذا املواطن ملكافاأة نهاية اخلدمة مل تثبت ومل تتحدد 
 – بذلك  املتعلقة  الت�سوية  اإجراء  لعدم  ومقدارها  املكافاأة  هذه  قيمة  بالتايل 
الأمر الذي ت�سبح معه تلك املكافاأة غري م�ستحقة الأداء ، ومن ثم فال تتوافر 
ب�ساأنها �سروط تقادمها الذى ل يبداأ �سريان مدته اإل من الوقت الذي يثبت 

فيه حقه يف تلك املكافاأة ومقدارها على نحو ما �سلف بيانه .

لكل ذلك فاإن الأمر ي�ستتبع اإجراء الت�سوية الالزمة مل�ستحقات نهاية اخلدمة 
للمواطن.... ويف �سوء ما ت�سفر عنه هذه الت�سوية ميكن �سرف مكافاأة نهاية 

خدمته اإذا اأثبتت الت�سوية اأحقيته فيها. 

) فتوى رقم �ص ق /ت/92/1047/21 في 1992/10/2 م (

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



- 230 -

موسوعة مبادئ المحكمة العليا واإلدارية 
والفتاوى القانونية

فتاوى المادة رقم )44(

الفتوى االأوىل :

املادة ) 44 ( من القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 47 / 98 تن�ص 
على اأنه » ....... تتقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة للموظفني 
قبل وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات واملوؤ�س�سات العامة وما يف حكمها 

بانق�ساء خم�ص �سنوات ميالدية من تاريخ ا�ستحقاقها » .

الدين  فيه  ي�سبح  الذى  الوقت  من  يبداأ  التقادم  �سريان  اأن  ذلك  من  ويبني 
اأن مدة �سقوط احلق يف املطالبة تبداأ من تاريخ وجوب  ، كما  م�ستحق الأداء 
الراأي ب�ساأنه مل  امل�ستطلع  الهاتف  اأن بدل  الثابت من الأوراق  ، وملا كان  اأدائه 
يدرج �سمن راتب املذكور عند نقل خدماته اإىل الوزارة وهو من البدلت التي 
اأول  الأداء منذ  البدل م�ستحق  اأن هذا  الثابت  ، وكان  املرتب  تعترب جزءا من 
فرباير 1986 واأن التقادم ي�سرى فقط على املبالغ التي اأكملت املدة املن�سو�ص 

عليها يف املادة ) 44 ( من القانون املايل امل�سار اإليها دون اأن تتم الطالبة بها .

علم  لديه  لي�ص  اأنه  من  املوظف  �ساقه  ما  فاإن   ، تقدم  كما  الأمر  كان  واإذا 
اإذ ل عذر له  اأو عذرا يوقف �سريان التقادم  با�ستحقاقه للبدل ل ميثل حجة 
باجلهالة بحكم القانون ، كما اأن املق�سود بالفقرة الثانية من املادة )45( من 
املطالبة  من  الدائن  متنع  التي  القاهرة  القوة  هو  اإليه  امل�سار  املايل  القانون 

بحقه وهو ما مل يتحقق يف هذه احلالة .

الهاتف  بدل  ....... يف �سرف   / الفا�سل  اأحقيه  اإىل عدم  الراأي  انتهى  لذلك 
اعتبارا من 1 / 2 / 1986 وفقا ملا تقدم .



- 231 -

قوانين تنظيم الهيئات والمؤسسات 
العامة للدولة

 ) فتوى و �ص ق رقم / م و/ 8 /657/1 /2000 بتاريخ 9/ 5/ 2000 م(

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

الفتوى الثانية :

ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر   ) امللغي   ( املدنية  قانون اخلدمة  املادة )63( من 
رقم 80/8 تن�ص على اأنه » يحظر على املوظفني :

اجلمع بني وظيفتني باجلهاز الإداري للدولة اإل اذا اقت�ست امل�سلحة العامة 
تختلف  اأخرى  وظيفة  باأعباء  موؤقتة  وب�سفة  مبقابل  القيام  املوظف  تكليف 
حتددها  التي  للقواعد  طبقا  وذلك  الأ�سلية  وظيفته  اأعباء  عن  طبيعتها 

الالئحة .

»................

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

الإداري للدولة توافر ال�سروط الآتية:

اأن يكون التكليف ب�سفة موؤقتة.

اأن تختلف طبيعة اأعباء الوظيفة املكلف بها عن اأعباء وظيفته الأ�سلية. 

جـ- ....................

د- ......................

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

�سهرية  مكافاأة  عنها  متنح  والنتظام  ال�ستمرار  �سفة  لها  التي  الأعمال 
املوظف مبا ل يجاوز 50% من  لها  املكلف  مقطوعة حتددها وتدفعها اجلهة 

راتبه الأ�سا�سي.

.»..............

وتن�ص املادة )104( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطان رقم 
2004/120 على اأنه » يحظر  على املوظف الآتي :

اجلمع بني وظيفته واأية وظيفة اأخرى باجلهاز الإداري للدولة اإل اإذا اقت�ست 
وذلك   ، مبقابل  موؤقتة  ب�سفة  اأخرى  وظيفة  باأعباء  تكليفه  العامة  امل�سلحة 

وفقاً للقواعد وال�سروط التي حتددها الالئحة ».

ال�سادرة  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )92( املادة  وتن�ص 
بقرار رئي�ص جمل�ص اخلدمة املدنية رقم 2010/9 على اأنه » ل يجوز التكليف 

باأعباء وظيفة اأخرى اإل اإذا توافرت ال�سروط الآتية :-

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

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

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

األ يرتتب على التكليف اإخالل بواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة الأ�سلية.

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

وتن�ص املادة )44( من القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 
للموظفني  امل�ستحقة  حكمها  يف  وما  والأجور  الرواتب  تتقادم   ....  « اأنه  على 
قبل وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات واملوؤ�س�سات العامة وما يف حكمها 

بانق�ساء خم�ص �سنوات ميالدية من تاريخ ا�ستحقاقها ».

وتن�ص املادة )45( من ذات القانون على »�سريان التقادم وانقطاعه« : 1- مع 
عدم الإخالل باأحكام املواد اأرقام )44( و)47( و )48( من هذا القانون ل يبداأ 

�سريان التقادم اإل من الوقت الذي ي�سبح فيه الدين م�ستحق الأداء. 

2- ل ي�سري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن اأن يطالب بحقه.

من  ي�سري  جديد  تقادم  ويبداأ  قانوناً،  املعتربة  باملطالبة  التقادم  ينقطع   -3  
تاريخ انتهاء الأثر املرتتب على �سبب النقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم 

الأوىل. 

ومفاد ما تقدم من ن�سو�ص اأن امل�سرع قد اأجاز تكليف املوظف بالقيام باأعباء 
اأن يكون ذلك مل�سلحة عامة  وظيفة اأخرى اإىل جانب وظيفته الأ�سلية، على 
اقت�سته ، واأن يكون ب�سفة موؤقتة ولقاء مقابل حددته الفقرة )هـ/1( من املادة 
)85( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية )امللغاة( والبند )5( من 
وذلك  املدنية احلايل  قانون اخلدمة  التنفيذية من  الالئحة  )92( من  املادة 
بالن�سبة لالأعمال التي تت�سم بطابع ال�ستمرار والنتظام حيث مينح املوظف 
لها  املكلف  الإدارية  بها اجلهة  تلتزم  �سهرية مقطوعة  يف هذه احلالة مكافاأة 
املوظف وذلك مبا ل يجاوز 50% من الراتب الأ�سا�سي، مما يعني اأحقية املوظف 
على  احل�سول  يف  الأ�سلية  وظيفته  جانب  اإىل  اأخرى  وظيفة  باأعباء  املكلف 

املكافاأة املن�سو�ص عليها قانونا متى توافرت �سروطها. 
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وحيث اإنه ولئن كان ما تقدم ، اإل اأن املادة )44( من القانون املايل امل�سار اإليه 
للموظفني  امل�ستحقة  حكمها  يف  وما  والأجور  الرواتب  تقادم  مدة  حددت  قد 
قبل وحدات اجلهاز للدولة بانق�ساء خم�ص �سنوات من تاريخ ا�ستحقاقها ، واأن 
�سريان التقادم وفقاً لن�ص املادة )45( من ذات القانون يبداأ من الوقت الذي 
ي�سبح فيه الدين م�ستحق الأداء ويقف التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على 
الدائن املطالبة بحقه كما ينقطع ويبداأ تقادم جديد باملطالبة املعتربة قانوناً.

وملا كان الثابت من الأوراق اأن وزارة التنمية الجتماعية اأ�سدرت �ستة قرارات 
وظيفته  اإىل  بالإ�سافة   ..... مدير  باأعمال  بالقيام  املذكور  املوظف  بتكليف 
له  امل�ستحقة  ال�سهرية  املكافاأة  ب�سرف  املذكور  املوظف  يطالب  ومل  الأ�سلية، 
مقابل هذا التكليف اإل بتاريخ 2012/3/5م وبعد انق�ساء ما يزيد على خم�ص 
 ،  )2002/145( اأرقام  للقرارات  بالن�سبة  التكليف  انتهاء  تاريخ  من  �سنوات 
)2003/60( ، )2004/135( ، )2006/68( وقد خلت الأوراق مما يفيد اأن ثمة 
موانع قد حالت بني املذكور وبني املطالبة بحقه قبل م�سي خم�ص �سنوات على 
يكون حقه يف  ثم  ، ومن  التاريخ  قبل هذا  به  باملطالبة  قام  اأنه  اأو  ا�ستحقاقه 
على  يزيد  ما  مبرور  بالتقادم  �سقط  قد  اإليها  امل�سار  املكافاأة  ب�سرف  املطالبة 
 خم�ص �سنوات من تاريخ ال�ستحقاق ، اأما بالن�سبة للقرارين رقمي )2007/66( 
للموظف  فاإن  2008/10/15م  بتاريخ   )2008/164( و  م   2007/7/3 بتاريخ 
�سنوات من  لعدم مرور خم�ص  قانوناً  املقررة  املكافاأة  اأحقية يف �سرف  املذكور 

تاريخ ال�ستحقاق.  

لذلك انتهى الراأي اإىل:

ال�سهرية  املكافاأة  ب�سرف  املطالبة  يف  بالتقادم  حالته  املعرو�سة  حق  �سقوط 
امل�ستحقة له عن مدة تكليفه مبوجب القرارات اأرقام  )2002/145( ، )2003/60( 
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. )2006/68( ،)2004/135( ،

باأعمال  تكليفه  مدة  عن  �سهرية  مكافاأة  �سرف  يف  املذكور  املوظف  اأحقية 
مدير دائرة ............ بالإ�سافة اإىل عمله الأ�سلي مبوجب القرارين رقمي 
بح�سب  الأ�سا�سي  الراتب  من   %50 يجاوز  ل  مبا   )2008/164( و   )2007/66(
تقدير ال�سلطة املخت�سة مبا لها من �سلطة تقديرية يف هذا اخل�سو�ص دون 
اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة ولها ال�سرت�ساد يف هذا اخل�سو�ص باحلالت املماثلة 
�سواء يف الوزارة اأو يف وحدات اجلهاز الإداري للدولة، وذلك على النحو الوارد 

بالأ�سباب.

فتوى رقم و�ص ق/م و/2012/1524/1/51 بتاريخ 2012/8/29

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

فتاوى المادة رقم )45(

املادة )127( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة باملر�سوم 
الذي تنتهي خدمته  اأن »ي�سرف للموظف  ال�سلطاين رقم 84/52 تن�ص على 
لأي �سبب من الأ�سباب بدل نقدي عن الإجازات العتيادية امل�ستحقة له حتى 

تاريخ انتهاء خدمته بحد اأق�سى ا�ستحقاق �سنتني«

وتن�ص املادة )44( من القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 
على »تقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة ملوظفي وحدات اجلهاز 

الإداري للدولة . 

وحدات  قبل  للموظفني  امل�ستحقة  حكمها  يف  وما  والأجور  الرواتب  تتقادم 
بانق�ساء  حكمها  يف  وما  العامة  واملوؤ�س�سات  والهيئات  للدولة  الإداري  اجلهاز 
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خم�ص �سنوات ميالدية من تاريخ ا�ستحقاقها« 

وتن�ص املادة )45( من ذات القانون على »�سريان التقادم وانقطاعه : 

مع عدم الإحالل باأحكام املواد اأرقام 44، 47، 48، من هذا القانون ل يبداأ �سريان 
التقادم اإل من الوقت الذي ي�سبح فيه الدين م�ستحق الأداء .

ل ي�سري التقادم كلما  وجد مانع يتعذر معه على الدائن اأن يطالب بحقه .

ينقطع التقادم باملطالبة املعتربة قانوناً ، ويبداأ تقادم جديد ي�سري من تاريخ 
انتهاء الأثر املرتتب على �سبب النقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأوىل 

».

وتن�ص املادة )46( من ذات القانون على »الأثر املرتتب على التقادم : 

يرتتب على التقادم وفقاً لأحكام هذا القانون انق�ساء احلقوق املالية لالأفراد 
حكمها  يف  وما  والأجور  الرواتب  وكذلك   ، اخلا�سة  وال�سركات  واملوؤ�س�سات 
امل�ستحقة ملوظفي وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات واملوؤ�س�سات العامة 
وما يف حكمها ، وتوؤول اإىل اخلزانة العامة احلقوق املالية والرواتب والأجور 

التي انق�ست بالتقادم.«

عمان  موؤ�س�سة  باإن�ساء   97/43 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من   )3( املادة  وتن�ص 
لل�سحافة والأنباء والن�سر والإعالن على اأن »توؤول اإىل املوؤ�س�سة جميع حقوق 
والتزامات دار جريدة عمان ووكالة الأنباء العمانية ، كما توؤول اإليها العتمادات 
املخ�س�سة يف املوازنة العامة للدولة لكل من دار جريدة عمان ووكالة الأنباء 

العمانية .«

عمان  جريدة  ودار  حالته  املعرو�سة  بني  املربم  العقد  من   )5( البند  وين�ص 
اأثناء  الثاين  الطرف  »يخ�سع  اأن  1982/2/9على  املوؤرخ  والن�سر  لل�سحافة 
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�سريان هذا العقد لأحكام قانون اخلدمة املدنية ولوائحه وما تقرره احلكومة 
من وقت لآخر يف �ساأن املوظفني املدنيني ب�سفة عامة ، وله كافة احلقوق وعليه 

جميع الواجبات املن�سو�ص عليها فيه .... « .

وين�ص البند )10( من ذات العقد على اأن “ي�ستحق الطرف الثاين عند انتهاء 
خدمته مكافاأة نهاية اخلدمة مقدارها راتب �سهر عن كل �سنة بحيث ل يزيد 
جمموعها عن راتب �سنة، وحت�سب على اأ�سا�ص اآخر راتب اأ�سا�سي تقا�ساه ، .... « 

عمان  وموؤ�س�سة  حالته  املعرو�سة  بني  املربم  العقد  من   )18( البند  وين�ص 
لل�سحافة والإعالم والن�سر املوؤرخ 2006/1/1 على اأن »ي�ستحق الطرف الثاين 
 ، �سنة  كل  عن  اأ�سا�سي  راتب  بواقع  خدمة  نهاية  مكافاأة  خدمته   انتهاء  عند 
اعتبارا من 1994/1/1، وحت�سب على اأ�سا�ص اآخر راتب تقا�ساه ويخ�سم منها 
ما يقابل الأيام التي يتم خ�سم راتبها والأيام التي متنح له كاإجازة بدون راتب، 
ول ي�ستحق املوظف املكافاأة اإذا قلت مدة خدمته عن �سنتني كاملتني ما مل يكن 
، كما ي�ستحق املوظف بدل  اأو العجز عن العمل  الوفاة  انتهاء اخلدمة ب�سبب 
انتهاء اخلدمة بحد  تاريخ  امل�ستحقة له حتى  الإجازات العتيادية  نقدي عن 

اأق�سى ا�ستحقاق �سنتني وب�سرط اإمتام �ستة اأ�سهر يف اخلدمة«.

  وين�ص البند )19( من ذات العقد على اأن »فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ص خا�ص يف 
الإدارية  اللوائح  اأثناء خدمته لأحكام   الثاين   الطرف  ، فيخ�سع  العقد  هذا 
املن�سو�ص  الواجبات  املوؤ�س�سة وله كافة احلقوق وعليه جميع  بها يف   املعمول 

عليها فيها ، وذلك مبا ل يتعار�ص مع اأحكام هذا العقد«.

ومن حيث اأن العالقة التي تربط املوظف بالوحدة الإدارية التي ي�سغل اإحدى 
وظائفها اإما اأن تكون عالقة تنظيمية حتكمها القوانني واللوائح ال�سادرة يف 
هذا ال�ساأن وبالتايل يجوز تعديلها يف اأي وقت ح�سبما تقت�سيه امل�سلحة العامة 
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، واإما اأن تكون عالقة تعاقدية ين�سئها العقد املربم بني هذه اجلهة واملتعاقد 
معه حتكمها ن�سو�سه املتفق عليها مكملة بالن�سو�ص القانونية املحال اإليها ، 
وبالتايل فاإنه نزول على طبيعة العالقة املتباينة بينهما يكون متعينا النظر 
الن�سو�ص  وفق  مقت�سياتها  واإجراء  طبيعتها  وفق  العالقتني  من  كل  اإىل 

احلاكمة لها �سواء اأكانت قانونية اأو تعاقدية .

ومن حيث اأنه من امل�ستقر عليه اأن العقد �سريعة املتعاقدين ، فال يجوز نق�سه 
ول تعديله اإل مبوافقة طرفيه ، واأن ما ينطوي عليه العقد من قواعد واأحكام 
تعد مبثابة ال�سريعة اخلا�سة احلاكمة للعالقة بينهما التي حتجب ما عداها 
، وتبعا لذلك فاإنه اإذا ما ت�سمن العقد تنظيما معينا لأ�سلوب ح�سم ما ع�ساه 
يثور بني طرفيه من منازعات ، يكون هذا التنظيم دون غريه واجب الإعمال 
للف�سل فيما يثور فعال منها، خا�سة ما ي�سبغه مثل هذا التنظيم من اأو�ساف 
اأو ال�سخ�ص املنوط به ذلك  على القرار الفا�سل يف النزاع ال�سادر عن اجلهة 
على نحو ل يتاأتى معه لأي من الطرفني حماولة اللتفات عن هذا القرار اأو 
عدم اللتزام به اإل من خالل الطريق املر�سوم لذلك للطعن عليه اأو التظلم 

منه .

 ومن حيث اأن امل�سرع قد حدد يف قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
 84  /52 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادرة  التنفيذية  ولئحته   ،80/8 رقم 
املتعلقة  الأحكام  فان  ثم  فمن   ، العمانيني  املوظفني  نقل  و�سوابط  �سروط 
الذين  فقط  العمانيني  املوظفني  نقل  على  التطبيق  يف  حدها  جتد  بذلك 
يخرجون دون ريب عن نطاق العالقة التعاقدية مع غري العمانيني ، بح�سبان 
اأن العالقة الوظيفية امل�سار اإليها اإمنا حتكمها القوانني واللوائح وعلى راأ�سها 
اأحكاماً  ت�سمنا  واإذ  اإليهما  امل�سار  التنفيذية  ولئحته  املدنية  اخلدمة  قانون 
تنطبق  من  اإىل  الأحكام  هذه  ان�سراف  يتعني  فانه  ثم  فمن  بالنقل  خا�سة 
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اأولئك  من  غريهم  اإىل  ت�ستطيل  اأن  دون  الوظيفية  العالقة  تلك  ب�ساأنهم 
الذين ل تندرج عالقتهم �سمن هذه العالقة ، اأي من تكون عالقتهم باجلهة 
الإدارية عالقة تعاقدية ، وذلك لختالف طبيعة  تلك الأحكام عن طبيعة هذه 
العالقة وتنافرها معها دون ان�سجام ، ولتباين �سعيد ورودها ونهج ت�سريعها 
مما ي�ستحيل معه القول با�ستطالة اأو ا�ستعارة اأحكام النقل املن�سو�ص عليها يف 
قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية لتطبق ب�ساأن عالقة من يكون من�ساأ 
يكون  حيث  ماليا  العالقة  هذه  لتحكم  اأو  العقد  الإدارية  اجلهة  مع  عالقته 

العقد هو املرجع بالن�سبة جلميع ما يتم التعاقد عليه .

ومن حيث اأن عالقة املعرو�سة حالته ب....... ، و........ اللتني اآلتا اإىل موؤ�س�سة 
.......... حاليا ل تعدو اأن تكون عالقة تعاقدية، يحكم كل منها العقد املربم 
بينه وبني كل منها ، وتكون اأحكامه هي الواجبة التطبيق على هذه العالقة ، ول 
تطبق اأحكام قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية اأو الأحكام التي تطبق 
على العاملني ب........... اإل فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ص خا�ص يف هذه العقود ، 
وبناء عليه فاإن حقوقه تتحدد وفقا ملا ن�ست عليه هذه العقود ، ملا كان ذلك فانه 
واإذ قامت موؤ�س�سة ........... ب�سرف مكافاأة نهاية خدمته طبقا للبند رقم 18 
( يف   .........)�سابقا  تعيينه يف  تاريخ  املدة من  املوؤرخ...........عن  العقد  من 
....... حتى تاريخ اإنهاء خدمته بهذه املوؤ�س�سة فقط بتاريخ .......... دون مدة 
خدمته ب......... ، فاإنها تكون قد طبقت ن�سو�ص هذا العقد تطبيقا �سحيحا، 
بح�سبان اأن عالقة املعرو�سة حالته بكل من اجلهتني امل�سار اإليهما م�ستقلة عن 
الأخرى ويحكمها العقد املربم بينها وبينه ، وبالتايل فال يجوز احت�ساب هذه 
اإنهاء  تاريخ  ...... حتى  تعيينه يف  تاريخ  اأ�سا�ص مدة خدمته من  املكافاأة على 
خدمته يف موؤ�س�سة ........ ، بح�سبان اأن املعينني مبقت�سى عقود ل ت�سرى يف 
�سانهم اأحكام النقل على النحو امل�سار اإليه، الأمر الذي يغدو معه قرارا لنقل 
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اإنهاء خلدمته  اأن يكون مبثابة  اإليه عدمي الأثر ، ول يعدو يف حقيقته  امل�سار 
بهذه الدار، واآية ذلك اأنه قد �سدر قرار تعيينه ب............ كما مت اإبرام عقد 
معه يبداأ من ........ تنفتح به عالقة جديدة يحكمها هذا العقد ، ملا كان ذلك 
فانه واإذ قامت  ............ اإبان �سدور القرار امل�سار اإليه بنقله اإىل .......... 
بتحويل مكافاأة نهاية خدمته اإعمال لن�ص البند )10 ( من العقد املوؤرخ ....... 
عن مدة خدمته من تاريخ تعيينه بها وحتى تاريخ نقله اإىل......... ، وطلبت 
بتاريخ ...... من ......... اإ�سافة ر�سيد اأجازته العتيادية املتبقية له عن مدة 
خدمته ب........... وعددها 205يوم اإىل ر�سيد اإجازاته العتيادية ب........ 
امل�سار اإليها ، مما حدا بهذه الوكالة بتاريخ .......... اأن قامت بتحويل مكافاأة 
وقام  امل�سريف  ح�سابه  اإىل   ....... اإىل   .......... من  املدة  عن  خدمته  نهاية 
العتيادية  اإجازاته  واأ�سقطت ر�سيده من   ، بالفعل  ب�سرفها  املعرو�سة حالته 
وزارة  ارتاأته  ما  اإىل  ا�ستنادا  يوم   )205( والبالغ  املدة  هذه  عن  له  امل�ستحق 
......... باأنه يتعني عليه املطالبة مب�ستحقاته من اجلهة املنقول منها ، ومت 
اإخطاره بذلك ، فمن ثم فان ........ تكون قد اأعملت هي الأخرى اأحكام العقد 

املربم معه فيما يتعلق مبكافاأة نهاية خدمته .

اإبان  حالته  للمعرو�سة  العتيادية  الإجازات  لر�سيد  النقدي  املقابل  عن  اأما 
لن�ص  طبقا  املقابل  هذا  �سرف  ي�ستحق  كان  فانه  ب............  خدمته  فرتة 
املادة 127 من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليها بح�سبان 
اأنها هي الواجبة التطبيق خللو العقد من تنظيم احلق يف �سرف هذا املقابل 
، ومن ثم فانه كان يتعني عليه للح�سول على هذا احلق اأن يطالب - خالل 
خم�ص �سنوات من تاريخ ا�ستحقاقه �سرف هذا البدل ) تاريخ نقله اإىل ....... 
( -......... ب�سرفه ومن بعدها موؤ�س�سة.......... التي اآلت اإليها كل  من هذه 
تراخى  اأنه  اإل   ، اإليه  امل�سار  ال�سلطاين  املر�سوم  مبوجب  ووكالة........  الدار 
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اأي  اإليه  امل�سار  التاريخ  يف  خدمته  اإنهاء  تاريخ  حتى  احلق  بهذا  املطالبة  يف 
بعد م�سى ما يقارب اأربعة ع�سر عاماً من ذلك التاريخ ، ملا كان ذلك فانه واإذ 
ملدة  قاطع  اإجراء  اأي  يتخذ   مل  حالته   املعرو�سة  اأن  يفيد  ما  الأوراق  اأبانت 
التقادم امل�سار اإليها يف املادة 44 من القانون املايل ، كما اأن جمرد �سابق عالقته 
الوظيفية ب............. ومن بعدها موؤ�س�سة ....... ل تعد مانعا يحول بينه 
وبني املطالبة ب�سرف املقابل املذكور ، فمن ثم فاإن حقه يف �سرف هذا املقابل 

يكون قد �سقط بالتقادم اخلم�سي طبقا لن�سو�ص القانون املايل امل�سار اإليه. 

لذلك انتهى الراأي اإىل :

اأول : احت�ساب مكافاأة نهاية خدمة املعرو�سة حالته عن مدة خدمته اعتبارا 
من ....... حتى.... فقط لالأ�سباب املنوه عنها.

ثانيا : �سقوط حق املعرو�سة حالته يف �سرف املقابل النقدي لر�سيد اإجازاته 
بالتقادم عن مدة خدمته ب.......... .

فتوى رقم )و �ص ق /م و/2009/1223/7/15 ( بتاريخ 22 /7/ 2009م

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





القانون 
المصرفي





المبادئ الصادرة عن أحكام 
محكمة القضاء األداري

من عام 2000م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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المواد )29، 33، 39(

ف�سل موظف من الخدمة - اأ�سا�سه - عقوبة جنائية متعلقة بجريمة ما�سة 
بال�سرف واالأمانة.

طبقاً للمواد )29، 33، 39( من قانون اجلزاء العماين تعد العقوبة التي يقررها 
حكم ق�سائي نهائي وبات يف مواجهة املوظف بال�سجن ملدة ثالث �سنوات من 
بال�سرف  املا�سة  اجلرائم  من  )اأي  ال�سائنة  الإرهابية  اجلنائية  العقوبات 
والأمانة( - �سدور قرار الف�سل من اخلدمة بال�ستناد اإىل البند )د( من املادة 
)9-2-1( من لئحة �سوؤون املوظفني بالبنك ولي�ص للبند )ج( من ذات الالئحة 
اأ�سا�ص غري  البنك مبنيا على  الف�سل يغدو معه قرار  والذي يجيز مثل هذا 

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

)حكم محكمة الق�ساء االإداري في اال�ستئناف رقم 16ل�سنة 2 ق.�ص بجل�سة 
2002/12/21من �ص22(





الفتاوى القانونية الصادرة عن 
وزارة الشؤون القانونية

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

اطلعنا على الكتاب رقم .... بتاريخ ... ب�ساأن القانون امل�سريف ال�سادر 
باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2000/114.

– فى  اإليه  – ح�سبما جاءت بالكتاب امل�سار  وتتح�سل وقائع املو�سوع 
اأنه �سدر  القانون امل�سريف باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2000/114 ، واأن هناك ما 
يقرب من خم�سني لئحة �سادرة من البنك املركزي وفقا للقانون امل�سريف لعام 
بال�ستناد  الر�سمية  ن�سرها باجلريدة  اللوائح مت  ، وجميع هذه  امللغى   ،  1974

والإ�سارة اإىل اأرقام املواد املخولة لذلك فى هذا القانون . 

وت�ستطلعون الراأى حول الإبقاء على تلك اللوائح ب�سكلها احلايل مبا 
تت�سمنه من اإ�سارات اإىل مواد القانون امللغى ، اأم اأنه يلزم تعديل مواد ال�ستناد 
)2(  من  املادة  باأن  علما   ، القانون اجلديد  فى  املقابلة  للمواد  وفقا  والإ�سارة 
املر�سوم ال�سلطانى رقم 2000/114 تن�ص على ا�ستمرار العمل بجميع اللوائح 
 74/7 رقم  امل�سريف  للقانون  تنفيذا  ال�سادرة  والتعاميم  والأوامر  والقرارات 

فيما ل يتعار�ص مع اأحكام القانون اجلديد اإىل اأن تلغى اأو تعدل .

باإ�سدار   2000/  114 رقم  ال�سلطانى  املر�سوم  )2( من  املادة  اأن  ونفيد 
وي�ستمر  اإليه  امل�سار   74/7 رقم  القانون  يلغى  اأن  على  تن�ص  امل�سريف  القانون 
العمل بجميع اللوائح والقرارات والأوامر والتعاميم ال�سادرة تنفيذا له فيما 

ل يتعار�ص مع اأحكام القانون املرافق اإىل اأن تلغى اأو تعدل » . 

ومقت�سى حكم هذه املادة اأنه قد مت اإلغاء القانون امل�سريف رقم 74/7 
وتعديالته ، فيما عدا جميع اللوائح والقرارات والأوامر والتعاميم ال�سادرة 
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تنفيذا له فاإنه ي�ستمر العمل بها فيما ل يتعار�ص مع اأحكام القانون امل�سريف 
اجلديد اإىل اأن تلغى اأو تعدل ، واملق�سود با�ستمرار العمل بها هو ا�ستمرار العمل 
مبا ت�سمنته من اأحكام يجرى تطبيقها �سريطة األ يتعار�ص اأى حكم منها مع 
املتعار�سة  اأحكامها  تعترب  اإذا   ، اجلديد  امل�سريف  القانون  اأحكام  من  حكم  اأى 
معه ملغاة بن�ص املادة )2( من املر�سوم ال�سلطانى رقم 2000/114 وذلك بقطع 
النظر عن مواد القانون امللغى امل�سار اإليها فى هذه اللوائح والقرارات والأوامر 
والتعاميم ك�سند لإ�سدارها ، اإذ اأ�سحى ن�ص املادة )2( من املر�سوم ال�سلطانى 
باأحكامها  العمل  ل�ستمرار  الت�سريعي  ال�سند  هو  اإليه  امل�سار   2000  /114 رقم 
 ، تعدل  اأو  تلغى  اأن  اإىل   ، اجلديد  امل�سريف  القانون  اأحكام  مع  املتعار�سة  غري 
مما ل موجب معه لتعديل مواد ال�ستناد الواردة بها مبا يقابلها فى القانون 

امل�سريف اجلديد . 

فتوى رقم ) و �ص ق / م و / 122/1/4/28 / 2001 فى 2001/1/27 م ( 

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

فتاوى المادة رقم )10(

الفتوى االأوىل :

ونفيد باأن املادة) 49( من القانون امل�سريف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين   
رقم 2000/114 تن�ص حتت عنوان ـ النطاق والأغرا�ص ـ على اأن:

  » يكون ملجل�ص املحافظني ، وفقا ل�سلطاته مبوجب اأحكام هذا القانون ، �سلطة 
تنظيم الأعمال امل�سرفية والإ�سراف عليها يف ال�سلطنة .« 
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كما تن�ص املادة )10( من ذات القانون   ـ حتت عنوان ت�سارب امل�سالح  ـ 
على اأن: » اأ ـ ل يجوز لأي حمافظ اأن ي�سغل من�سب م�سوؤول اأو ع�سو جمل�ص 
اإدارة اأو موظف يف م�سرف مرخ�ص اأو م�سرف يطلب ترخي�سا يف ال�سلطنة ، 
وعلى اأي �سخ�ص ي�سغل من�سب م�سوؤول اأو ع�سو يف جمل�ص الإدارة اأو موظف يف 

م�سرف اأن ي�ستقيل فورا من من�سبه عند تعيينه يف من�سب حمافظ . 

بـ    ل يجوز لأي حمافظ ، با�ستثناء ممثل وزارة املالية املعني وفقا لأحكام املادة 
9 من هذا القانون ، اأثناء �سغله ملن�سبه كمحافظ اأن ي�سغل اأية وظيفة 
اأخرى يف حكومة ال�سلطنة ، غري اإنه يجوز للمحافظ اأن يقوم باأي واحد 

اأو اأكرث من مما يلي : 

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

2 ـ .....................................................................

3ـ اأن يتوىل اأية م�سوؤوليات وواجبات اأخرى ح�سب توجيهات جاللة ال�سلطان 
« .

البنك  حمافظي  جمل�ص  خول  امل�سرع  اأن  الن�سو�ص  هذه  ومفاد 
وذلك  بال�سلطنة  عليها  والإ�سراف  امل�سرفية  الأعمال  تنظيم  �سلطة  املركزي 
وات�ساقا   ، امل�سريف  القانون  مبوجب  له  املقررة  وال�سالحيات  لل�سلطات  وفقا 
ت�سارب  م�ساألة عدم جواز  امل�سريف  املجال  امل�سرع يف  راعى  ال�سلطات  هذه  مع 
اأو ع�سو يف جمل�ص  م�سوؤول  ي�سغل من�سب  على من  امل�سالح فحظر �سراحة 
وبني  بينها  يجمع  اأن  ترخي�سا  يطلب  اأو  قائم  م�سرف  يف  موظف  اأو  الإدارة 
تعيينه  عند  فورا  ا�ستقالته  بتقدمي  واألزمه  املركزي  بالبنك  من�سب حمافظ 
يف من�سب حمافظ وذلك لعتبارات قدرها امل�سرع تكمن يف ال�سالحيات واملهام 
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راأى  والتي  الأخرى  امل�سارف  مع  عالقته  يف  املحافظني  ملجل�ص  اأ�سندها  التي 
معها امل�سرع تعذر اجلمع بني هذه الوظائف لت�سارب امل�سالح بني ما يبتغيه 
البنك املركزي من قرارات ب�ساأن  امل�سرف، وبني ما يتخذه جمل�ص حمافظي 
تنظيم وتوجيه الأعمال امل�سرفية ، قد ل تروق يف بع�ص الأحيان للمحافظ اإذا 
كان ي�سغل وظيفة يف م�سرف خا�سع للبنك املركزي وبالأخ�ص اإذا كان �ساغال 
من�سب رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك  ، كما حظر امل�سرع ولذات العلة اجلمع بني 
اأية وظيفة اأخرى  ـ وبني �سغل  ـ فيما عدا ممثل وزارة املالية  من�سب حمافظ 
بحكومة ال�سلطنة با�ستثناء بع�ص الوظائف املن�سو�ص عليها يف البنود الواردة 
بالفقرة »ب« من املادة )10( والتي من بينها ما ورد بالبند ثالثا من جواز تويل 
املحافظ اأية م�سوؤوليات وواجبات اأخرى ح�سب توجيهات جاللة ال�سلطان .    

وبتطبيق ما تقدم على املعرو�سة حالته واإذ مت تعيينه مبوجب املر�سوم 
ال�سلطاين رقم 104 /2007 ع�سوا مبجل�ص حمافظي البنك املركزي العماين 
اعتبارا من 11 يونيو2007، يف الوقت الذي ي�سغل فيه من�سب رئي�ص جمل�ص 
الوزراء  جمل�ص  بقرار  وذلك   2008/12/31 حتى  العماين  التنمية  بنك  اإدارة 
وجوب  من   بيانه  �سلف  ملا  وفقا  منا�ص  ل  فاإنه  ثم  ومن   ، اإليه  امل�سار  املوقر 
تقدمي ا�ستقالته فورا من من�سبه كرئي�ص ملجل�ص اإدارة بنك التنمية العماين .

وزارة  �ساقتها  التي  اإليها  امل�سار  العتبارات  تلك  تقدم  مما  ينال  ول 
املالية املوقرة يف كتاب طلب الراأي للو�سول اإىل اإجراء قانوين ي�سمح با�ستمرار 
املعرو�سة حالته لرئا�سة جمل�ص اإدارة بنك التنمية العماين اإذ اأن امل�سرع حظر 
�سراحة باملادة )10( �سالفة الإ�سارة اجلمع بني هذا املن�سب وبني تويل من�سب 
ب�سيغة  احلظر  عبارة  وردت   وقد   ، الن�ص  �سراحة  مع  اجتهاد  ول  املحافظ 
اإطالقه ما مل  يوؤخذ على  امل�سارف دون متييز واملطلق  ت�سمل جميع  مطلقة 
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يرد ما يقيده ، ومما ل ريب فيه اأن بنك التنمية العماين ينطبق عليه تعريف 
امل�سرف املن�سو�ص عليه يف املادة )5( من القانون امل�سريف امل�سار اإليه بح�سبانه 

اأحد امل�سارف املحلية املرخ�ص لها مبزاولة الأعمال امل�سرفية بال�سلطنة  .  

كما اأنه ل وجه لال�ستناد اإىل البند رقم )3( من الفقرة »ب« من املادة 
)10( �سالفة الإ�سارة والذي اأجاز للمحافظ تويل اأية م�سوؤوليات وواجبات اأخرى 
ح�سب توجيهات جاللة ال�سلطان ـ حفظه اهلل ورعاه ـ اإذ اأن هذا ال�ستثناء ورد 
على الأ�سل العام املن�سو�ص عليه يف �سدر هذه الفقرة »ب« وهو عدم جواز جمع 
ال�سخ�ص بني من�سب املحافظ وبني اأية وظيفة اأخرى يف حكومة ال�سلطنة وهو 
يختلف عن الأ�سل العام املن�سو�ص عليه �سراحة يف الفقرة » اأ« من املادة )10( 
وهو اخلا�ص بحظر اجلمع بني اأي من�سب يف م�سرف وبني من�سب حمافظ يف 
البنك املركزي ـ كما هو احلا�سل بالن�سبة للمعرو�سة حالته ـ والذي ورد مطلقا 
دون قيد اأو ا�ستثناء ومن ثم ل ين�سرف اإليه ال�ستثناء الوارد يف الفقرة » ب« اإذ 
يتعني ق�سر هذا ال�ستثناء على هذه الفقرة فقط وو�سعه يف نطاقه دون تو�سع 

اأو اإجراء اأي قيا�ص عليه .   

رئا�سة  فى   ....... ا�ستمرارية  قانونية  عدم  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
مبجل�ص  حمافظ  مبن�سب  تعيينه  فور  العماين  التنمية  بنك  اإدارة  جمل�ص 
حمافظي البنك املركزي العماين مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/104.   

) فتوى و �ص ق رقم /م و/2007/1602/1/20 بتاريخ 2007/12/12م  
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فتاوى المادة رقم )14(

الفتوى االأوىل :

باملر�سوم  ال�سادر  امل�سريف  القانون  من    )  1.09-2( املادة  باأن  ونفيد 
ال�سلطانى رقم 1974/7 تن�ص على اأنه : 

)1( جمل�ص املحافظني خملول ومفو�ص ب�سلطة القيام مبا يلي : 

ز – اأن ميار�ص الإ�سراف الإداري العام على امل�سرف املركزي وم�سوؤوليه 
و موظفيه ». 

ال�سادر   ، امل�سريف  القانون  من   )14( املادة   من   ) ح   ( البند  وين�ص 
باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2000/114 على اأنه يخول جمل�ص املحافظني ويفو�ص 
وم�سوؤوليه  املركزي  البنك  على  العام  الإداري  الإ�سراف  ميار�ص  اأن  �سلطة 
وم�ستخدميه ، وتن�ص املادة )2( من املر�سوم ال�سلطانى رقم 2000/114 باإ�سدار 
القانون امل�سريف على اأن » يلغى القانون رقم 74/7 امل�سار اإليه وي�ستمر العمل 
ل  فيما  له  تنفيذا  ال�سادرة  والتعميمات  والأوامر  والقرارات  اللوائح  بجميع 
يتعار�ص مع اأحكام القانون املرافق اإىل اأن تلغى اأو تعدل » والبني اأن البند )ز( 
من املادة )2-1.09 ( من القانون امللغي ، املقابل للبند ) ح ( من املادة )14( من 
الإداري  الإ�سراف  ممار�سة  �سلطة  املحافظني  جمل�ص  خول   ، احلايل  القانون 
على امل�سرف املركزي وم�سوؤوليه و موظفيه ، ول ريب يف اأن هذه ال�سلطة تخول 
جمل�ص املحافظني و�سع القواعد املنظمة لعالقة موظفيه بالبنوك التجارية 
مبا من �ساأنه الناأي بهم عن �سبهة ا�ستغالل النفوذ بالن�سبة اإىل هذه البنوك 
، مما ل �سبهة معه يف م�سروعية القرار رقم موظفني 5-1821/93/1 بتاريخ 
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93/8/16 ب�ساأن تنظيم ا�ستالف موظفي البنك املركزي من البنوك التجارية ، 
وا�ستمرار العمل به يف ظل القانون امل�سريف احلايل، ا�ستناداً اإىل ن�ص املادة )2( 

من املر�سوم ال�سلطانى رقم 2000/114 باإ�سدار هذا القانون . 

التعهد بعدم  ب�ساأن  البنك  اأ�سدرهما  اللذان  التعميمان  واإنه لئن كان 
الأن�سطة قد ق�سد  تلك  وال�سماح مبزاولة بع�ص  التجارية  الأن�سطة  ممار�سة 
منهما تفادى ا�ستغالل النفوذ اأو ت�سارب م�سالح البنك مع م�سالح املوظفني 
اأف�سح عنه امل�سرع يف املر�سوم ال�سلطانى رقم 82/39 امل�سار  ، وهو ما  اخلا�سة 
اإليه ، اإل اأن الثابت اأن التعميمني امل�سار اإليهما مل ي�سدر ب�ساأنهما اأي قرار من 
للبنك  العليا  الإدارة  من  توجيهات  على  بناء  �سدرا  واإمنا  املحافظني  جمل�ص 
وهى جهة غري خمت�سة قانونا باإ�سدارهما ، فاإنه ل يجوز اإعمال قاعدة حظر 
ممار�سة الأن�سطة التجارية على اإطالقها بالن�سبة ملوظفي البنك املركزي واإمنا 
يجب النظر يف كل حالة على حدة يف حدود ما ن�ص عليه املر�سوم ال�سلطانى 

رقم 82/39 امل�سار اإليه. 

رقم  املركزي  البنك  قرار  م�سروعية  اإىل  �سبق  مما  نخل�ص  لذلك 
رقم  التعميم  من  كل  م�سروعية  وعدم  اإليه  امل�سار   1821/93/1-5/ موظفني 
من  ل�سدورهما   4497/12-1/ موظفني  والتعميم   2643/12-1/ موظفني 
غري خمت�ص باإ�سدارهما ، واأنه يجب النظر يف كل حالة من حالت ممار�سة 
 82/39 رقم  ال�سلطانى  املر�سوم  اأحكام  �سوء  يف  حدة  على  التجارية  الأن�سطة 

امل�سار اإليه .

فتوى و �ص ق رقم /م و / 2002/876/1/28م بتاريخ 2002/6/5م
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الفتوى الثانية :

ال�سادر  امل�سريف  القانون  من   )  14  ( املادة  باأن  نفيد  ذلك  على  وردا 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/114 تن�ص على اأن » يخول جمل�ص املحافظني 
ويفو�ص ال�سلطات التالية ......... ) ح ( اأن ميار�ص الإ�سراف الإداري العام على 
البنك املركزي وم�سوؤوليه وم�ستخدميه .......« وقد اأ�سدر جمل�ص املحافظني 
بالبنك املركزي العماين بتاريخ 2003/9/28 م لئحة �سوؤون املوظفني التي بداأ 
�سريانها من اأول يناير 2004 م ، وتن�ص املادة ) 3-8-1 ( من هذه الالئحة على 
اأنه » على موظفي البنك املركزي الذين يرغبون يف القرتا�ص من امل�سارف 
التجارية واملوؤ�س�سات املالية توخي اأق�سى درجات احليطة واحلذر ل�سمان عدم 
اأي  على  للح�سول  املركزي  البنك  يف  كموظفني  الوظيفي  و�سعهم  ا�ستغالل 

قر�ص . 

اأو  اإفادة من اأى م�سرف جتارى  اأو  وفى حالة تلقى البنك اأي �سكوى 
الإجراءات  اتخاذ  يتم  �سوف  القر�ص  �سداد  موؤ�س�سة مالية فيما يخت�ص بعدم 
املن�سو�ص  التاأديبية  لالإجراءات  وفقا  املعنى  املوظف  بحق  املنا�سبة  التاأديبية 
املحافظني من وقت  يقررها جمل�ص  التي  تلك  اأو  و/  الالئحة  عليها يف هذه 

اآخر »  

اأنه » يجوز  اإليها على  املادة ) 3-8-2 ( من الالئحة امل�سار  كما تن�ص 
من  املوظفون  يقرت�سها  التي  للمبالغ  حدود  و�سع  العماين  املركزي  للبنك 

امل�سارف التجارية اأو املوؤ�س�سات املالية من وقت لآخر ». 

وتن�ص املادة ) 3-8-4 ( على اأنه » على املوظفني الذين يرغبون يف القرتا�ص 
من امل�سارف التجارية واملوؤ�س�سات املالية الأخرى مبا يفوق احلدود املن�سو�ص 
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عليها يف الفقرة ) 3-8-2 ( اأعاله احل�سول على موافقة م�سبقة من الرئي�ص 
التنفيذي » 

املركزي  البنك  اأن اقرتا�ص موظفي   ، الن�سو�ص  ومفاد ما تقدم من 
اأمر جائز وفقا لأحكام  املالية هو  واملوؤ�س�سات  التجارية  امل�سارف  العماين من 
لئحة �سوؤون املوظفني بالبنك املذكور غري اأنه ل�سمان عدم تاأثري ذلك على 
واملوؤ�س�سات  التجارية  امل�سارف  على  رقابيا  دورا  ميار�ص  الذي  البنك  موظفي 
املالية وفقا لأحكام القانون رقم 2000/114 امل�سار اإليه ، فقد اأجازت الالئحة 
يقرره من  ملا  وفقا  املوظفون  التي يقرت�سها  للمبالغ  ي�سع حدودا  اأن  للبنك 

�سوابط قابلة للتغيري يف هذا ال�ساأن وفقا ملا يراه حمققا للغاية املذكورة .

جمل�ص  من  ال�سادر  القرار  فاإن  تقدم  ما  على  وبناء  اأنه  حيث  ومن 
حمافظي البنك املركزي العماين يف اجتماعه بتاريخ 2004/3/21 ب�ساأن تنظيم 
اقرتا�ص موظفي البنك من امل�سارف التجارية واملوؤ�س�سات املالية يكون قد جاء 
�سالف  القانون رقم 2000/114  له وفقا لأحكام  املقررة  ال�سالحيات  يف نطاق 
الذكر ولئحة املوظفني بالبنك امل�سار اإليها ، و�سواء كان هذا التنظيم اأكرث اأو 
ال�سابق عليه وال�سادر من  – من التنظيم  – بالن�سبة للموظفني  اأقل �سخاء 
اأنه يجوز للبنك املركزي العماين  اإذ   ، جمل�ص املحافظني بتاريخ 2000/6/25 
اأن يتدخل بتعديل هذا التنظيم وفقا ملا يراه حمققا لأهدافه ، ح�سبما �سلف 

الإي�ساح . 

وبالبناء على ما تقدم ، فقد انتهى الراأى اإىل اأن قرار جمل�ص حمافظي 
البنك املركزي العماين بتاريخ 2004/3/21 ب�ساأن تنظيم اقرتا�ص موظفيه من 
امل�سارف التجارية واملوؤ�س�سات املالية يتفق والتطبيق ال�سحيح حلكم القانون .  
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) فتوى و �ص ق رقم / م و /2004/932/1/28م بتاريخ 7/12 /2004م  

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

فتاوى المادة رقم )24-أ(

الفتوى االأوىل :

ونفيد اأن ن�ص القانون احلاكم فى هذا ال�سدد هو ن�ص املادة 24/ اأ من 
القانون امل�سريف القا�سي باأنه : 

» ل يجوز لأع�ساء جمل�ص املحافظني وجميع امل�سوؤولني وامل�ستخدمني 
هذا  مبوجب  املعينني  ال�ست�ساريني  اأو  اخلا�سني  اخلرباء  اأو  امل�ست�سارين  اأو 
القانون ، اإف�ساء اأية معلومات مت احل�سول عليها اأثناء اأدائهم ملهامهم ، اإل اإذا 
كان هذا الإف�ساء �سروريا لأداء واجباتهم لغريهم من موظفي البنك املركزي 
اأو للممثلني املعتمدين الآخرين للبنك املركزي اأو اإذا مت ا�ستدعاوؤهم لل�سهادة 
فى دعوى ق�سائية اأو ما �سابهها اأمام حمكمة م�سكلة مبوجب قوانني ال�سلطنة 
، اأو عندما يكون هذا الإف�ساء لزما للوفاء بالتزامات تفر�سها قوانني اأخرى 
اأخرى م�سوؤولة عن  رقابة  اأو جهات  اأجنبية  بنوك مركزية  اإىل  اأو   ، لل�سلطنة 
فروعها  اأو  عمان  فى  امل�سارف  اأن�سطة  جوانب  من  جانب  اأي   على  الإ�سراف 

واملوؤ�س�سات املنت�سبة لها فى اخلارج » .

اأن املحافظة على ال�سرية واجب مفرو�ص على  ومفاد حكمه الوا�سح 
جميع املن�سو�ص عليهم به ، بالن�سبة اإىل اأية معلومات مت لهم احل�سول عليها 
وبدائرة  امل�سارف  تفتي�ص  بدائرة  العاملون  ومنهم   ، ملهامهم  اأدائهم  اأثناء 
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املعلومات  اإف�ساء تلك  ، فال يجوز لأى منهم  ، �سواء ب�سواء  الداخلي  التدقيق 
اإل بتحقق مناط الإف�ساء املن�سو�ص عليه بحكم ذلك الن�ص ، ول يتحقق هذا 
املناط اإل بتوافر اأمرين جمتمعني ، الأول اأن يكون هذا الإف�ساء �سروريا لأداء 
واجب من مت له احل�سول على تلك املعلومات اأثناء اأدائه ملهامه ، والثاين اأن 
يتم هذا الإف�ساء فى حالة من احلالت املحددة ح�سرا بحكم ذلك الن�ص ، وفى 
مقدمتها حالة الغري من موظفي البنك املركزي ، ول يثري توفر الأمر الثاين 
الذى يتحقق باجتماعه مع توفر الأمر الأول مناط الإف�ساء اجلائز قانونا ، اأي 
خالف ،اإمنا ينح�سر اخلالف فى توافر الأمر الأول ، ومناط توفره – ب�سريح 
الن�ص – اأن يكون الإف�ساء �سروريا لأداء واجب من مت له احل�سول على تلك 
املعلومات – كما هو ال�ساأن فى احلالة املن�سو�ص عليها فى املادة )73/ج( من 
القانون امل�سريف القا�سية باأن : » يقدم مفت�ص امل�سارف اإىل جمل�ص املحافظني 
فور اإكمال تفتي�ص من هذا القبيل ، تقريرا وافيا ومف�سال عن حالة امل�سرف 
 « املركزي  البنك  لوائح  عليه  تن�ص  الذى  بال�سكل  وذلك  تفتي�سه  الذى جرى 
ومقت�سى ذلك ولزمه وجوب ا�ستظهار ما اإذا كان يعترب اأم ل يعترب �سروريا 
من  الداخلي  التدقيق  دائرة  متكن  اأن  لواجبها  امل�سارف  تفتي�ص  دائرة  لأداء 
الطالع على ما ترى اأنه ل بد لها من الطالع عليه من التقارير املذكورة ، 
 – اأداء مهامها فى التدقيق على هذه التقارير ، مما يقت�سى  متكينا لها من 

بادئ ذي بدء – ا�ستجالء هذه املهام. 

الثابت باخت�سا�سات دائرة التدقيق الداخلي بالبنك املركزي العمانى، 
اأولها  ال�سلطات  من  جمموعة  اأنها خمولة   ، اآنفا  به  املنوه  كتابه  رفق  الواردة 
والأنظمة  وامللفات  وال�سجالت  الوظائف  لكل  الو�سول  اإمكانية  لها  تتاح   « اأن 
 « ورابعها   « املختلفة  العمانى  املركزي  البنك  دوائر  جميع  فى  واملوظفني 
فيها  تتم  التي  الوحدات  فى  املوظفني  من  الالزمة  امل�ساعدة  على  احل�سول 
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من  الأخرى  املتخ�س�سة  اخلدمات  جانب  اإىل   ، البنك  فى  التدقيق  عمليات 
داخل وخارج البنك » وتقدم تقاريرها اإىل جلنة التدقيق وتر�سل كل التقارير 
على  احل�سول  بعد  وذلك  التدقيق  جلنة  رئي�ص  اإىل  التدقيق  اأن�سطة  حول 
ردود الوحدات املدققة ، وحتال التقارير بعد ذلك م�سحوبة بتوجيهات جلنة 
، وتر�سل هذه  التنفيذي لتخاذ ما يراه منا�سبا  الرئي�ص  �سعادة  اإىل  التدقيق 

التقارير اإىل الوحدات املدققة لتخاذ الإجراءات الالزمة.

فيما  امل�سارف  تفتي�ص  لدائرة  الداخلي  التدقيق  برنامج  ويت�سمن 
اإجراءات التدقيق التايل بيانها :« من العينة املختارة  يتعلق باإعداد التقارير 

للحكم فى رقم AE1  اأعاله ، قم بتنفيذ الآتى : 

اأ – افح�ص التقارير اأو املرا�سالت ال�سادرة املوجودة فى امللف للتاأكد 
من اأن الرئي�ص التنفيذي قد قام مبراجعتها والتوقيع على التقرير النهائي 

ال�سادر ملختلف املوؤ�س�سات املالية املعنية .

ب- افح�ص حم�سر الجتماع النهائي للتاأكد من اأن جميع املو�سوعات 
التي اأثريت قد متت مناق�ستها مع اإدارات املوؤ�س�سات املالية.

ج _ تابع الق�سايا املثارة ح�سب ملخ�ص الإخالل واخلروقات للتاأكد 
من وجود اأوراق العمل فى امللف لدعم الق�سايا املثارة . 

د – قارن ملخ�ص الإخالل واخلروقات على امللف للتاأكد من اأن جميع 
الق�سايا املثارة قد مت ت�سمينها فى التقرير ، وفى حالة عدم حدوث ذلك يتعني 
وجود تو�سيح مدعوم بالدليل والوثائق ، وفى حالة عدم ت�سوية املو�سوع تاأكد 
من ت�سمني تعليق من كل من دائرة تفتي�ص امل�سارف واإدارات املوؤ�س�سة املالية 

املعنية حول ذلك التقرير .
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هـ- راجع الق�سايا املبلغ عنها فى التقرير للتاأكد من اأن اإدارة املوؤ�س�سة 
املالية قد علقت عليها ووافقت على و�سع خطة . 

و- ..........«.

جمل�ص  يتوىل  اأن  الداخلي  التدقيق  دائرة  اخت�سا�سات  ت�سمن  كما 
املحافظني اإن�ساء جلنة تابعة له تعرف با�سم » جلنة التدقيق » وذلك مل�ساعدة 
على  التاأكيد  ومنها   ، العامة  الإ�سرافية  م�سوؤولياته  ممار�سة  فى  املجل�ص 

ا�ستقالل وح�سن اأداء وكفاءة عمليات التدقيق الداخلي للبنك املركزي .

اأحدهم  واختيار  اللجنة  اأع�ساء  تعيني  املحافظني  جمل�ص  ويتوىل   
اأع�ساء غري تنفيذيني من بني  لها ، وتتكون اللجنة من ثالثة  ليكون رئي�ساً 

اأع�ساء جمل�ص املحافظني . 

وت�سمل امل�سوؤوليات الإ�سرافية للجنة التدقيق عدة اأمور اأولها الإ�سراف 
على عمل دائرة التدقيق الداخلي ، وثانيها رفع التقارير املالية . 

م�سوؤوليات  مناق�سة   « منها   ، عدة  جمالت  الإ�سراف  هذا  ويت�سمن 
دائرة التدقيق الداخلي » ويت�سمن  رفع التقارير املالية  اأية م�ساكل و�سعوبات 
تتم مواجهتها اأثناء ممار�سة التدقيق مبا فى ذلك اأية قيود قد ترد على نطاق 

الأن�سطة اأو مدى اإمكانية الو�سول اإىل املعلومات املطلوبة ».

واإذ ا�ستبانت مهام دائرة التدقيق الداخلي وجلنة التدقيق على النحو 
املوؤرخة  املحافظني  جمل�ص  �سر  اأمني  بر�سالة  الثابت  وكان   ، بيانه  ال�سابق 
مو�سوع  حول  اإليه  املرفوعة  الورقة  تدار�ص  املوقر  املجل�ص  اأن   2005/6/15
التدقيق على دائرة تفتي�ص امل�سارف وعلى نظام )BCSB( وح�سابات العمالء 
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من قبل دائرة التدقيق الداخلي للبنك ونظرا لعدم وجود �سورة وا�سحة ون�ص 
تنظم  �سريحة  لئحة  وجود  عدم  وب�سبب  املو�سوع  هذا  حول  �سريح  قانوين 

وب�سكل متكامل نظام )BCSB ( فقد قرر املجل�ص ما يلي :

واإىل  العمانى  املركزي  بالبنك  القانونية  ال�سوؤون  دائرة  اإىل  املو�سوع  اإحالة   -
امل�ست�سار القانوين للبنك

    ووزارة ال�سوؤون القانونية وذلك للدرا�سة واإبداء راأى قانوين حوله .

- الرتيث وعدم تنفيذ توجيهات جلنة التدقيق اخلا�سة بتدقيق دوائر تفتي�ص 
امل�سارف ريثما تت�سح الأمور ويتم احل�سول على راأى قانوين وا�سح و�سريح 

من اجلهات املعنية حول املو�سوع امل�سار اإليه . 

والثابت بالبند )2( املذكور اأن جلنة التدقيق ، مبقت�سى ال�سالحيات 
 ، بيانها  ال�سابق  الداخلي  التدقيق  مهام  من  �سند  وعلى  قانونا  بها  املنوطة 
التدقيق  لدائرة  يتيح  مبا   ، اإليه  امل�سار  املو�سوع  حول  توجيهاتها  اأ�سدرت 
الداخلي الطالع على ما ترى وجوب الطالع عليه من تقارير دائرة تفتي�ص 
، وغريها من مهام  اآنفا  املبينة  التدقيق  اأداء مهام  تتمكن من  ، كي  امل�سارف 
اأن احلالة املقننة  تدقيق اأعمال دائرة تفتي�ص امل�سارف ، مما ل ريب معه فى 
بن�ص املادة )73/ج( من القانون امل�سريف مفادها اأن الإف�ساء امل�سرح به مبوجبها 
يعترب �سروريا لأداء دائرة تفتي�ص امل�سارف لواجبها جتاه جمل�ص املحافظني 
دائرة  جتاه  لواجباتها  الدائرة  ذات  لأداء  �سروريا  يعترب  القدر  وبذات  فاإنه   ،
التدقيق الداخلي اأن تتيح لها الطالع على ما ترى اأنه ل بد لها من الطالع 
عليه لأداء مهام التدقيق الداخلي على تقارير دائرة تفتي�ص امل�سارف ، ك�سائر 
دوائر البنك املركزي اخلا�سعة للتدقيق الداخلي لأعمالها ، ذلك اأنه مل يرد 
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بالقانون امل�سريف اأي ن�ص يح�سن تقارير دائرة تفتي�ص امل�سارف من التدقيق 
الداخلي، ولي�ص فى ن�سي املادتني )24/اأ( و )73/ج( من القانون امل�سريف ما 
يفيد هذه احل�سانة البته، مما ل ي�ستقيم معه القول بتعار�ص مر�سد اإجراءات 
عمل دائرة التدقيق الداخلي ووثائق تنظيم العمل الداخلية مع اأحكام الن�سني 
امل�سار اإليهما ، من جهة ، ومن جهة اأخرى فاإنه ل ريب يف اأن العينة املختارة 
اأعمالها  وما   ، امل�سارف  تفتي�ص  دائرة  عمل  فى  واجلوهر  اللب  هي  للتدقيق 
يكون  اأن  قانوناً  ي�ستقم  ول   ، وهوام�سه  ق�سوره  اإل  الداخلية  والإدارية  املالية 
اللب واجلوهر مبناأى عن التدقيق الداخلي وتبقى الق�سور والهوام�ص وحدها 
حمال له ، مبا ل ميكن معه لدائرة التدقيق الداخلي القيام باملهام املنوطة بها 
فى هذا ال�سدد ، على النحو ال�سابق بيانه ، مبقولة واجب �سرية املعلومات ، اإذ 
يظل هذا الواجب حمفوظا وم�سانا رغم اإف�سائه اجلائز قانونا لدائرة التدقيق 
الداخلي، كون العاملني بها خماطبني بن�ص املادة ) 24/اأ( من القانون امل�سريف 
، �ساأنهم فى هذا �ساأن جميع من ي�سملهم حكم هذا الن�ص وبعبارة اأخرى ، فاإنه 
ملا كان هذا الإف�ساء �سروريا لأداء دائرة التدقيق الداخلي لواجبها جتاه دائرة 
وبذات  باملقابل  – فهو  التدقيق  جلنة  به  وجهت  – ح�سبما  امل�سارف  تفتي�ص 
التدقيق  دائرة  جتاه  لواجبها  امل�سارف  تفتي�ص  دائرة  لأداء  �سروري   ، القدر 
، مما  البته ف�سل وجه عن الآخر  يتاأتى  ، كوجهني لعملة واحدة ل  الداخلي 
اأ(  يتحقق معه توفر مناط الإف�ساء اجلائز قانونا ، ب�سريح ن�ص املادة ) 24/ 

من القانون امل�سريف.

جلنة  به  وجهت  ما  اأن  اإىل  الراأى  انتهى   ، بيانه  �سبق  ما  على  وبناء 
التدقيق فى هذا ال�سدد يقوم على �سند �سحيح من اأحكام القانون امل�سريف. 

فتوى و �ص ق رقم / م و / 2006/388/1/28 م بتاريخ 2006/3/19م  
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فتاوى المادة رقم )70(

 ..... رقم  بكتابها  القانونية  لل�سوؤون  �سبق  باأنه  نفيد  ذلك  على  ورداً 
بتاريخ ... – املوجه اإىل معاليكم – اأن انتهت اإىل اأن طلب الدعاء العام احلجز 
على ح�سابات امل�ستبه فيهم يف ق�سايا مالية اأو جتميد هذه احل�سابات بناء على 
– يفتقر اإىل الأ�سا�ص القانوين  – هذا الطلب  طلب منه اإىل البنك املركزي 
املذكور  الكتاب  ت�سمنها  التي  الأ�سباب  اإىل  ا�ستناداً  وذلك   ، اإليه  لال�ستجابة 

تف�سياًل ، ونحيل اإليها جتنباً للتكرار . 

رقم  ال�سلطانى  باملر�سوم  ال�سادر  امل�سريف  القانون  اأن  واحلا�سل 
2000/114 نظم يف املادة )70( منه الأحكام املتعلقة ب�سرية املعامالت امل�سرفية 
، وهى اأحكام تتطابق يف اأ�سلها مع الأحكام التي كانت تقررها املادة ) 4 – 4،07( 
من القانون امل�سريف لعام 1974 ) امللغى ( والأحكام التي كان يقررها املر�سوم 
ال�سلطانى رقم 77/29 ) ن�سخ كذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون امل�سريف 

( ، والتى �سدرت فتوى ال�سوؤون القانونية بكتابها امل�سار اإليه مب�سند منها .

 وملا كان املقرر طبقاً للمادة )70( اآنفة الذكر اأنه ل يجوز لأى م�سرف 
مرخ�ص اأو ع�سو يف جمل�ص اإداراته اأو م�سوؤول فيه اأو مدير له اأو م�ستخدم به 
الإف�ساح  كان  اإذا  اإل  للم�سرف  باأى عميل  تتعلق  اأية معلومات  اأن يف�سح عن 
اأو  املركزي  البنك  تعليمات  على  وبناء  ال�سلطنة  قوانني  مبوجب  مطلوباً 

مبوافقة العميل .

 كما اأنه ل يجوز لأية جهة حكومية اأو اأي �سخ�ص اأن يطلب مبا�سرة 
من م�سرف مرخ�ص الإف�ساح عن اأية معلومات اأو اتخاذ اأي اإجراء يتعلق باأى 
عميل ، واإمنا يقدم الطلب اإىل البنك املركزي الذي يعر�سه على جلنة ت�سكل 
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لتقرير الإف�ساح عن املعلومات اأو اتخاذ الإجراء من عدمه ، فاإذا ا�ستقر راأى 
البنك املركزي على قبول الطلب قام باإبالغ امل�سرف لالإف�ساح عن املعلومات 
البنك  اأو اتخاذ الإجراء بالطريقة والأ�سلوب الذى حتدده تعليمات  املطلوبة 
اأو اتخاذ الإجراء  ، الذي يكون قراره يف �ساأن الإف�ساح عن املعلومات  املركزي 

قراراً نهائياً .

 الأمر الذى يبدو معه جلياً اأن البنك املركزي ، يف غري احلالت التي 
مبوافقة  اأو  يقرره  قانون  مبوجب  لزماً  املعلومات  عن  الإف�ساح  فيها  يكون 
اجلهات  بها  تتقدم  التي  الطلبات  يف  النهائي  القرار  �ساحب  هو   ، العميل 
يتعلق  اإجراء  اأي  اتخاذ  اأو  معلومات  اأية  عن  لالإف�ساح  غريها  اأو  احلكومية 

بعميل م�سرف مرخ�ص . 

وملا كان الثابت اأن اأياً من النظام الأ�سا�سي للدولة اأو القانونني اللذين 
العام  الدعاء  قانون  وهما   ، الذكر  �سالف  طلبه  يف  العام  الدعاء  اإليهما  اأ�سار 
وقانون الإجراءات اجلزائية ، مل يت�سمن تخويل الدعاء العام �سلطة احل�سول 
مبا�سرة على اأية معلومات م�سرفية تتعلق بعميل م�سرف مرخ�ص اأو جتميد 
ح�ساباته من تلقاء نف�سه ، ومن ثم فاإنه ل �سبيل اأمام الدعاء العام للح�سول 
على هذه املعلومات اأو جتميد احل�ساب اإل من خالل البنك املركزي الذى ناط 
به القانون وحده �سلطة قبول طلب الدعاء يف هذا اخل�سو�ص اأو رف�سه ، وما 

ي�سدر عن البنك املركزي يف هذا ال�ساأن يعد قراراً نهائياً .

 ول حجة – للقول بخالف ذلك – يف ال�ستم�ساك باأن الدعاء العام 
توىل  به  املنوط  بات  اإليها  امل�سار  والقانونني  للدولة  الأ�سا�سي  للنظام  وفقاً 
الق�سائي  ال�سبط  �سوؤون  على  والإ�سراف  املجتمع  با�سم  العمومية  الدعوى 
واإ�سدار اأوامر ال�سبط ، اإذ اأن هذه الولية ل تطول اخلروج على الأ�سل املقرر 
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وهو �سرية املعلومات امل�سرفية اإل بن�ص �سريح يقرر ذلك ، كما اأنها ل تطول 
جتميد احل�سابات مبا من �ساأنه منع اأ�سحابها من ا�ستعمالها اأو الت�سرف فيها 
الأ�سا�سي  النظام  التي ن�ص  للملكية اخلا�سة  تقييد  التجميد من  ملا يف هذا   ،
على اأنها م�سونة فال مينع اأحد من الت�سرف يف ملكه اإل يف حدود القانون ، 

ومن ثم فاإنه ل فكاك من وجود ن�ص �سريح يق�سى به . 

العام يف احل�سول  اخت�سا�ص لالدعاء  اأنه ل  اإىل  الراأى  انتهى  لذلك 
جتميد  اأو  مرخ�ص  م�سرف  بعميل  تتعلق  م�سرفية  معلومات  على  مبا�سرة 
ح�ساباته ، واأن مرد الأمر يف هذا ال�ساأن اإىل ما يقدره البنك املركزي ، وذلك 

على التف�سيل ال�سابق .

فتوى و �ص ق رقم/ م و / 2002/210/1/28م بتاريخ 2002/2/11م  

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

فتاوى المادة رقم )73(

الفتوى االأوىل :

ونفيد اأن ن�ص القانون احلاكم فى هذا ال�سدد هو ن�ص املادة 24/ اأ من 
القانون امل�سريف القا�سي باأنه : 

» ل يجوز لأع�ساء جمل�ص املحافظني وجميع امل�سوؤولني وامل�ستخدمني 
هذا  مبوجب  املعينني  ال�ست�ساريني  اأو  اخلا�سني  اخلرباء  اأو  امل�ست�سارين  اأو 
القانون ، اإف�ساء اأية معلومات مت احل�سول عليها اأثناء اأدائهم ملهامهم ، اإل اإذا 
كان هذا الإف�ساء �سروريا لأداء واجباتهم لغريهم من موظفي البنك املركزي 
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اأو للممثلني املعتمدين الآخرين للبنك املركزي اأو اإذا مت ا�ستدعاوؤهم لل�سهادة 
فى دعوى ق�سائية اأو ما �سابهها اأمام حمكمة م�سكلة مبوجب قوانني ال�سلطنة 
، اأو عندما يكون هذا الإف�ساء لزما للوفاء بالتزامات تفر�سها قوانني اأخرى 
اأخرى م�سوؤولة عن  رقابة  اأو جهات  اأجنبية  بنوك مركزية  اإىل  اأو   ، لل�سلطنة 
فروعها  اأو  عمان  فى  امل�سارف  اأن�سطة  جوانب  من  جانب  اأي   على  الإ�سراف 

واملوؤ�س�سات املنت�سبة لها فى اخلارج  .

اأن املحافظة على ال�سرية واجب مفرو�ص على  ومفاد حكمه الوا�سح 
جميع املن�سو�ص عليهم به ، بالن�سبة اإىل اأية معلومات مت لهم احل�سول عليها 
وبدائرة  امل�سارف  تفتي�ص  بدائرة  العاملون  ومنهم   ، ملهامهم  اأدائهم  اأثناء 
املعلومات  اإف�ساء تلك  ، فال يجوز لأى منهم  ، �سواء ب�سواء  الداخلي  التدقيق 
اإل بتحقق مناط الإف�ساء املن�سو�ص عليه بحكم ذلك الن�ص ، ول يتحقق هذا 
املناط اإل بتوافر اأمرين جمتمعني ، الأول اأن يكون هذا الإف�ساء �سروريا لأداء 
واجب من مت له احل�سول على تلك املعلومات اأثناء اأدائه ملهامه ، والثاين اأن 
يتم هذا الإف�ساء فى حالة من احلالت املحددة ح�سرا بحكم ذلك الن�ص ، وفى 
مقدمتها حالة الغري من موظفي البنك املركزي ، ول يثري توفر الأمر الثاين 
الذى يتحقق باجتماعه مع توفر الأمر الأول مناط الإف�ساء اجلائز قانونا ، اأي 
خالف ،اإمنا ينح�سر اخلالف فى توافر الأمر الأول ، ومناط توفره – ب�سريح 
الن�ص – اأن يكون الإف�ساء �سروريا لأداء واجب من مت له احل�سول على تلك 
املعلومات – كما هو ال�ساأن فى احلالة املن�سو�ص عليها فى املادة )73/ج( من 
القانون امل�سريف القا�سية باأن : » يقدم مفت�ص امل�سارف اإىل جمل�ص املحافظني 
فور اإكمال تفتي�ص من هذا القبيل ، تقريرا وافيا ومف�سال عن حالة امل�سرف 
 « املركزي  البنك  لوائح  عليه  تن�ص  الذى  بال�سكل  وذلك  تفتي�سه  الذى جرى 
ومقت�سى ذلك ولزمه وجوب ا�ستظهار ما اإذا كان يعترب اأم ل يعترب �سروريا 
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من  الداخلي  التدقيق  دائرة  متكن  اأن  لواجبها  امل�سارف  تفتي�ص  دائرة  لأداء 
الطالع على ما ترى اأنه ل بد لها من الطالع عليه من التقارير املذكورة ، 
 – اأداء مهامها فى التدقيق على هذه التقارير ، مما يقت�سى  متكينا لها من 

بادئ ذي بدء – ا�ستجالء هذه املهام. 

الثابت باخت�سا�سات دائرة التدقيق الداخلي بالبنك املركزي العمانى 
اأنها خمولة جمموعة من ال�سلطات اأولها  اآنفا ،  ، الواردة رفق كتابه املنوه به 
والأنظمة  وامللفات  وال�سجالت  الوظائف  لكل  الو�سول  اإمكانية  لها  تتاح   « اأن 
 « ورابعها   « املختلفة  العمانى  املركزي  البنك  دوائر  جميع  فى  واملوظفني 
فيها  تتم  التي  الوحدات  فى  املوظفني  من  الالزمة  امل�ساعدة  على  احل�سول 
من  الأخرى  املتخ�س�سة  اخلدمات  جانب  اإىل   ، البنك  فى  التدقيق  عمليات 
داخل وخارج البنك » وتقدم تقاريرها اإىل جلنة التدقيق وتر�سل كل التقارير 
على  احل�سول  بعد  وذلك  التدقيق  جلنة  رئي�ص  اإىل  التدقيق  اأن�سطة  حول 
ردود الوحدات املدققة ، وحتال التقارير بعد ذلك م�سحوبة بتوجيهات جلنة 
، وتر�سل هذه  التنفيذي لتخاذ ما يراه منا�سبا  الرئي�ص  �سعادة  اإىل  التدقيق 

التقارير اإىل الوحدات املدققة لتخاذ الإجراءات الالزمة.

فيما  امل�سارف  تفتي�ص  لدائرة  الداخلي  التدقيق  برنامج  ويت�سمن 
اإجراءات التدقيق التايل بيانها :« من العينة املختارة  يتعلق باإعداد التقارير 

للحكم فى رقم AE1  اأعاله ، قم بتنفيذ الآتى : 

اأ – افح�ص التقارير اأو املرا�سالت ال�سادرة املوجودة فى امللف للتاأكد 
من اأن الرئي�ص التنفيذي قد قام مبراجعتها والتوقيع على التقرير النهائي 

ال�سادر ملختلف املوؤ�س�سات املالية املعنية .
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ب- افح�ص حم�سر الجتماع النهائي للتاأكد من اأن جميع املو�سوعات 
التي اأثريت قد متت مناق�ستها مع اإدارات املوؤ�س�سات املالية.

ج _ تابع الق�سايا املثارة ح�سب ملخ�ص الإخالل واخلروقات للتاأكد 
من وجود اأوراق العمل فى امللف لدعم الق�سايا املثارة . 

د – قارن ملخ�ص الإخالل واخلروقات على امللف للتاأكد من اأن جميع 
الق�سايا املثارة قد مت ت�سمينها فى التقرير ، وفى حالة عدم حدوث ذلك يتعني 
وجود تو�سيح مدعوم بالدليل والوثائق ، وفى حالة عدم ت�سوية املو�سوع تاأكد 
من ت�سمني تعليق من كل من دائرة تفتي�ص امل�سارف واإدارات املوؤ�س�سة املالية 

املعنية حول ذلك التقرير .

هـ- راجع الق�سايا املبلغ عنها فى التقرير للتاأكد من اأن اإدارة املوؤ�س�سة 
املالية قد علقت عليها ووافقت على و�سع خطة . 

و- ..........«.

جمل�ص  يتوىل  اأن  الداخلي  التدقيق  دائرة  اخت�سا�سات  ت�سمن  كما 
املحافظني اإن�ساء جلنة تابعة له تعرف با�سم » جلنة التدقيق » وذلك مل�ساعدة 
على  التاأكيد  ومنها   ، العامة  الإ�سرافية  م�سوؤولياته  ممار�سة  فى  املجل�ص 

ا�ستقالل وح�سن اأداء وكفاءة عمليات التدقيق الداخلي للبنك املركزي .

اأحدهم  واختيار  اللجنة  اأع�ساء  تعيني  املحافظني  جمل�ص  ويتوىل   
اأع�ساء غري تنفيذيني من بني  لها ، وتتكون اللجنة من ثالثة  ليكون رئي�ساً 

اأع�ساء جمل�ص املحافظني . 

وت�سمل امل�سوؤوليات الإ�سرافية للجنة التدقيق عدة اأمور اأولها الإ�سراف 
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على عمل دائرة التدقيق الداخلي ، وثانيها رفع التقارير املالية . 

م�سوؤوليات  مناق�سة   « منها   ، عدة  جمالت  الإ�سراف  هذا  ويت�سمن 
دائرة التدقيق الداخلي » ويت�سمن  رفع التقارير املالية  اأية م�ساكل و�سعوبات 
تتم مواجهتها اأثناء ممار�سة التدقيق مبا فى ذلك اأية قيود قد ترد على نطاق 

الأن�سطة اأو مدى اإمكانية الو�سول اإىل املعلومات املطلوبة ».

واإذ ا�ستبانت مهام دائرة التدقيق الداخلي وجلنة التدقيق على النحو 
املوؤرخة  املحافظني  جمل�ص  �سر  اأمني  بر�سالة  الثابت  وكان   ، بيانه  ال�سابق 
مو�سوع  حول  اإليه  املرفوعة  الورقة  تدار�ص  املوقر  املجل�ص  اأن   2005/6/15
التدقيق على دائرة تفتي�ص امل�سارف وعلى نظام )BCSB( وح�سابات العمالء 
من قبل دائرة التدقيق الداخلي للبنك ونظرا لعدم وجود �سورة وا�سحة ون�ص 
تنظم  �سريحة  لئحة  وجود  عدم  وب�سبب  املو�سوع  هذا  حول  �سريح  قانوين 

وب�سكل متكامل نظام )BCSB ( فقد قرر املجل�ص ما يلي :

واإىل  العمانى  املركزي  بالبنك  القانونية  ال�سوؤون  دائرة  اإىل  املو�سوع  اإحالة   -
امل�ست�سار القانوين للبنك

    ووزارة ال�سوؤون القانونية وذلك للدرا�سة واإبداء راأى قانوين حوله .

- الرتيث وعدم تنفيذ توجيهات جلنة التدقيق اخلا�سة بتدقيق دوائر تفتي�ص 
امل�سارف ريثما تت�سح الأمور ويتم احل�سول على راأى قانوين وا�سح و�سريح 

من اجلهات املعنية حول املو�سوع امل�سار اإليه . 

والثابت بالبند )2( املذكور اأن جلنة التدقيق ، مبقت�سى ال�سالحيات 
 ، بيانها  ال�سابق  الداخلي  التدقيق  مهام  من  �سند  وعلى  قانونا  بها  املنوطة 
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التدقيق  لدائرة  يتيح  مبا   ، اإليه  امل�سار  املو�سوع  حول  توجيهاتها  اأ�سدرت 
الداخلي الطالع على ما ترى وجوب الطالع عليه من تقارير دائرة تفتي�ص 
، وغريها من مهام  اآنفا  املبينة  التدقيق  اأداء مهام  تتمكن من  ، كي  امل�سارف 
اأن احلالة املقننة  تدقيق اأعمال دائرة تفتي�ص امل�سارف ، مما ل ريب معه فى 
بن�ص املادة )73/ج( من القانون امل�سريف مفادها اأن الإف�ساء امل�سرح به مبوجبها 
يعترب �سروريا لأداء دائرة تفتي�ص امل�سارف لواجبها جتاه جمل�ص املحافظني 
دائرة  جتاه  لواجباتها  الدائرة  ذات  لأداء  �سروريا  يعترب  القدر  وبذات  فاإنه   ،
التدقيق الداخلي اأن تتيح لها الطالع على ما ترى اأنه ل بد لها من الطالع 
عليه لأداء مهام التدقيق الداخلي على تقارير دائرة تفتي�ص امل�سارف ، ك�سائر 
دوائر البنك املركزي اخلا�سعة للتدقيق الداخلي لأعمالها ، ذلك اأنه مل يرد 
بالقانون امل�سريف اأي ن�ص يح�سن تقارير دائرة تفتي�ص امل�سارف من التدقيق 
الداخلي، ولي�ص فى ن�سي املادتني )24/اأ( و )73/ج( من القانون امل�سريف ما 
يفيد هذه احل�سانة البته ، مما ل ي�ستقيم معه القول بتعار�ص مر�سد اإجراءات 
عمل دائرة التدقيق الداخلي ووثائق تنظيم العمل الداخلية مع اأحكام الن�سني 
امل�سار اإليهما ، من جهة ، ومن جهة اأخرى فاإنه ل ريب يف اأن العينة املختارة 
اأعمالها  وما   ، امل�سارف  تفتي�ص  دائرة  عمل  فى  واجلوهر  اللب  هي  للتدقيق 
يكون  اأن  قانوناً  ي�ستقم  ول   ، وهوام�سه  ق�سوره  اإل  الداخلية  والإدارية  املالية 
اللب واجلوهر مبناأى عن التدقيق الداخلي وتبقى الق�سور والهوام�ص وحدها 
حمال له ، مبا ل ميكن معه لدائرة التدقيق الداخلي القيام باملهام املنوطة بها 
فى هذا ال�سدد ، على النحو ال�سابق بيانه ، مبقولة واجب �سرية املعلومات، اإذ 
يظل هذا الواجب حمفوظا وم�سانا رغم اإف�سائه اجلائز قانونا لدائرة التدقيق 
الداخلي، كون العاملني بها خماطبني بن�ص املادة ) 24/اأ( من القانون امل�سريف 
، �ساأنهم فى هذا �ساأن جميع من ي�سملهم حكم هذا الن�ص وبعبارة اأخرى ، فاإنه 
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ملا كان هذا الإف�ساء �سروريا لأداء دائرة التدقيق الداخلي لواجبها جتاه دائرة 
وبذات  باملقابل  – فهو  التدقيق  جلنة  به  وجهت  – ح�سبما  امل�سارف  تفتي�ص 
التدقيق  دائرة  جتاه  لواجبها  امل�سارف  تفتي�ص  دائرة  لأداء  �سروري   ، القدر 
، مما  البته ف�سل وجه عن الآخر  يتاأتى  ، كوجهني لعملة واحدة ل  الداخلي 
اأ(  يتحقق معه توفر مناط الإف�ساء اجلائز قانونا ، ب�سريح ن�ص املادة ) 24/ 

من القانون امل�سريف.

جلنة  به  وجهت  ما  اأن  اإىل  الراأى  انتهى   ، بيانه  �سبق  ما  على  وبناء 
التدقيق فى هذا ال�سدد يقوم على �سند �سحيح من اأحكام القانون امل�سريف. 

فتوى و �ص ق رقم / م و / 2006/388/1/28 م بتاريخ 2006/3/19م  

---------------------
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فتاوى المادة رقم )2(

الفتوى االأوىل :

باملر�سوم  ال�سادر  امل�سريف  القانون  من    )  1.09-2( املادة  باأن  ونفيد 
ال�سلطانى رقم 1974/7 تن�ص على اأنه : 

)1( جمل�ص املحافظني خملول ومفو�ص ب�سلطة القيام مبا يلي : 

ز – اأن ميار�ص الإ�سراف الإداري العام على امل�سرف املركزي وم�سوؤوليه 
و موظفيه ». 

ال�سادر   ، امل�سريف  القانون  من   )14( املادة   من   ) ح   ( البند  وين�ص 
باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2000/114 على اأنه يخول جمل�ص املحافظني ويفو�ص 
وم�سوؤوليه  املركزي  البنك  على  العام  الإداري  الإ�سراف  ميار�ص  اأن  �سلطة 
وم�ستخدميه ، وتن�ص املادة )2( من املر�سوم ال�سلطانى رقم 2000/114 باإ�سدار 
القانون امل�سريف على اأن » يلغى القانون رقم 74/7 امل�سار اإليه وي�ستمر العمل 
ل  فيما  له  تنفيذا  ال�سادرة  والتعميمات  والأوامر  والقرارات  اللوائح  بجميع 
يتعار�ص مع اأحكام القانون املرافق اإىل اأن تلغى اأو تعدل » والبني اأن البند )ز( 
من املادة )2-1.09 ( من القانون امللغي ، املقابل للبند ) ح ( من املادة )14( من 
الإداري  الإ�سراف  ممار�سة  �سلطة  املحافظني  جمل�ص  خول   ، احلايل  القانون 
على امل�سرف املركزي وم�سوؤوليه و موظفيه ، ول ريب يف اأن هذه ال�سلطة تخول 
جمل�ص املحافظني و�سع القواعد املنظمة لعالقة موظفيه بالبنوك التجارية 
مبا من �ساأنه الناأي بهم عن �سبهة ا�ستغالل النفوذ بالن�سبة اإىل هذه البنوك 
، مما ل �سبهة معه يف م�سروعية القرار رقم موظفني 5-1821/93/1 بتاريخ 
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93/8/16 ب�ساأن تنظيم ا�ستالف موظفي البنك املركزي من البنوك التجارية ، 
وا�ستمرار العمل به يف ظل القانون امل�سريف احلايل، ا�ستناداً اإىل ن�ص املادة )2( 

من املر�سوم ال�سلطانى رقم 2000/114 باإ�سدار هذا القانون . 

التعهد بعدم  ب�ساأن  البنك  اأ�سدرهما  اللذان  التعميمان  واإنه لئن كان 
الأن�سطة قد ق�سد  تلك  وال�سماح مبزاولة بع�ص  التجارية  الأن�سطة  ممار�سة 
منهما تفادى ا�ستغالل النفوذ اأو ت�سارب م�سالح البنك مع م�سالح املوظفني 
اأف�سح عنه امل�سرع يف املر�سوم ال�سلطانى رقم 82/39 امل�سار  ، وهو ما  اخلا�سة 
اإليه ، اإل اأن الثابت اأن التعميمني امل�سار اإليهما مل ي�سدر ب�ساأنهما اأي قرار من 
للبنك  العليا  الإدارة  من  توجيهات  على  بناء  �سدرا  واإمنا  املحافظني  جمل�ص 
وهى جهة غري خمت�سة قانونا باإ�سدارهما ، فاإنه ل يجوز اإعمال قاعدة حظر 
ممار�سة الأن�سطة التجارية على اإطالقها بالن�سبة ملوظفي البنك املركزي واإمنا 
يجب النظر يف كل حالة على حدة يف حدود ما ن�ص عليه املر�سوم ال�سلطانى 

رقم 82/39 امل�سار اإليه. 

رقم  املركزي  البنك  قرار  م�سروعية  اإىل  �سبق  مما  نخل�ص  لذلك 
رقم  التعميم  من  كل  م�سروعية  وعدم  اإليه  امل�سار   1821/93/1-5/ موظفني 
من  ل�سدورهما   4497/12-1/ موظفني  والتعميم   2643/12-1/ موظفني 
غري خمت�ص باإ�سدارهما ، واأنه يجب النظر يف كل حالة من حالت ممار�سة 
 82/39 رقم  ال�سلطانى  املر�سوم  اأحكام  �سوء  يف  حدة  على  التجارية  الأن�سطة 

امل�سار اإليه .

فتوى و �ص ق رقم /م و / 2002/876/1/28م بتاريخ 2002/6/5م
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فتاوى المادة رقم )4(

الفتوى االأوىل :

جميع  حتر�ص  التي  وقواعده  اأ�سوله  البنوك  مع  للتعامل  اأن  نفيد 
البنوك على التقيد بها واحرتامها حفاظا على معامالت عمالئها و�سريتها 
 -4( املادة  ن�ست  لذلك  وتاأكيدا  تع�سفي،  اأو  كيدي  ت�سرف  اأي  من  وحمايتها 
امل�سريف  القانون  » يف  امل�سرفية  املعامالت  �سرية   « الواردة حتت عنوان   )4.07
لعام 1974 على اأن » على كل م�سرف مرخ�ص واأي من اأع�ساء جمل�ص اإدارته اأو 
م�سوؤوليه اأو مدرائه اأو موظفيه األ يف�سى باأية معلومات متعلقة باأى عميل من 
عمالء امل�سرف اإل عندما يكون ذلك الإف�ساء مطلوبا وفقا لقوانني ال�سلطنة 
، وعلى امل�سرف املرخ�ص ، يف اأي من الأحوال الذي يفر�ص عليه فيها الإف�ساء 
الفور  بذلك على  املعنى علما  العميل  اأن يحيط   ، القبيل  مبعلومات من هذا 
..« وفى ذات الجتاه للمحافظة على �سرية املعلومات البنكية وحمايتها �سدر 
احلظر  ذلك  منه  اخلام�سة  املادة  رددت  وقد   ،77/29 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم 
 ، ور�سمت طريق طلب ال�سلطات احلكومية ملعلومات  تتعلق بعمالء امل�سارف 
فاأوجب تقدمي الطلب اإىل البنك املركزي على اأن يحدد فيه املعلومات املطلوب 
، كما يبني يف الطلب  الإف�ساء عنها حتديدا دقيقا والإجراء املطلوب اتخاذه 
تقدمي  ال�سلطة احلكومية يف  اإليها  ت�ستند  التي  واملربرات  امل�ستهدف  الغر�ص 
الطلب ، كما اأوجب ذلك املر�سوم ال�سلطاين عر�ص الطلب على جلنة م�سكلة 
املوافقة  يف  الراأى  واإبداء  لبحثه  املحافظني  جمل�ص  اأع�ساء  من  ثالثة  من 
الطلب  باأ�سباب  القتناع  حالة  يف  املوافقة  تتم  بحيث   ، عليه  املوافقة  عدم  اأو 
ومربراته  ثم تعتمد هذه املوافقة من رئي�ص جمل�ص املحافظني اأو من يفو�سه 
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يف ذلك ويتوىل البنك املركزي احل�سول على املعلومات املطلوبة اأو طلب اتخاذ 
الإجراءات املرتبطة بها من امل�سرف املرخ�ص املخت�ص واإخطار اجلهة الطالبة 

وملا كانت الأحكام ال�سابقة تعد ا�ستثناء من القاعدة الأ�سا�سية ل�سرية 
 ، القيا�ص عليه  اأو  التو�سع يف تف�سريه  ، لذلك فال يجوز  امل�سرفية  املعامالت 
واإذا كان هذا ال�ستثناء يتعلق بالإف�ساء باأية معلومات تخ�ص عمالء امل�سارف 
اأحاطه امل�سرع بقيود واإجراءات حتد من ا�ستعماله ، فمن ثم فال يجوز ال�ستناد 

اإليه وتطبيقه على غري ما �سرع له من حالت .

وملا كان ما تقدم وكان الدعاء العام يطلب الت�سريح له بتقدمي طب 
حجز اأو جتميد احل�سابات البنكية للم�ستبه فيهم مبا�سرة اإىل البنك املركزي 
، فاإن طلبه يف هذا ال�ساأن يجاوز جمرد طلب معلومات عن هوؤلء اإىل جتميد 
ح�ساباتهم واحلجز عليها وبالتايل غل يدهم عن ا�ستعمالها اأو الت�سرف فيها ، 
وكلها اأمور ل تت�سع الأحكام �سالفة البيان لت�سملها اأو ت�ستوعبها ، كما ل تت�سع 
من  اجلزائي  الق�ساء  بتنظيم   84/25 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  يف  ورد  ما  لها 
والتحقيق  الأدلة  التحري وجمع  اإجراء  العام �سالحية  الدعاء  اأحكام تخول 
، اإذ اأن اأيا من هذه الإجراءات ل تطول جتميد احل�سابات اأو احلجز عليها مبا 
من �ساأنه منع اأ�سحابها من ا�ستعمالها وا�ستغاللها والت�سرف فيها ، بل يجب 
اأن يكون ذلك بن�سو�ص قانونية �سريحة ت�سمح به ، على ما ق�ست به املادة 11 
من النظام الأ�سا�سي للدولة التي ن�ست على اأن » امللكية اخلا�سة م�سونة ، فال 

مينع اأحد من الت�سرف يف ملكه اإل يف حدود القانون .....«. 

ح�سابات  على  احلجز  العام  الدعاء  طلب  فاإن  تقدم  ما  على  وترتيبا 
امل�ستبه فيهم يف ق�سايا مالية اأو جتميد هذه احل�سابات بناء على طلب منه اإىل 

البنك املركزي، هذا الطلب – يفتقر اإىل الأ�سا�ص القانوين لال�ستجابة اإليه. 



- 279 -

قوانين تنظيم الهيئات والمؤسسات 
العامة للدولة

) فتوى و �ص ق رقم/ م و /99/1546/1/28 في 1999/12/11م (  

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

الفتوى الثانية :

بالإ�سارة اإىل الكتاب املوؤرخ 19 ذو القعدة 1411ه املوافق 3 يونيو 1991م 
– بع�ص املعلومات  – دائرة ال�سرائب  فى �ساأن طلب وزارة املالية والقت�ساد 
�سريبة  قانون  اإىل  ا�ستناداً  امل�سارف  بع�ص  لدى  العمالء  بع�ص  ح�سابات  عن 

الدخل على ال�سركات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 81/47.

ال�سركات  على  الدخل  �سريبة  قانون  من  )1/31و2(  املادة  اأن  نفيد 
امل�سار اإليه جتيز ملدير دائرة ال�سرائب بناء على موافقة جلنة �سريبة الدخل 
مبوجب  يطلب  اأن  امل�ستعجلة  احلالت  فى  رئي�سها  موافقة  اأو  ال�سركات  على 
اأو  مال م�ستحق  ذمته  اأو معنوي( فى  �سخ�ص )طبيعي  اأي  كتابي من  اإخطار 
�سادر  اأمر  مبقت�سى  ال�سريبة  ب�سداد  ملتزم  �سخ�ص  على  م�ستحقا  �سيكون 
طبقا للقانون ، اأو يحتفظ لديه مبال لهذا ال�سخ�ص اأو م�ستحق له اأن يدفع 
للمدير خالل �سبعة اأيام اأي مبلغ حمدد فى الإخطار . كما جتيز املادة )31 / 3( 
للمدير اأن يطلب من اأي �سخ�ص اأن يقدم له خالل فرتة حمددة فى الإخطار 
بيان مكتوب يو�سح فيه ما بحوزته من مبالغ مودعة حل�ساب �سخ�ص اآخر اأو 

مطلوبة منه ل�سخ�ص عليه ال�سريبة .

ويبني من كتاب البنك املركزي العمانى بتاريخ 22/ 4 /1991م اأن بع�ص 
موظفي دائرة ال�سرائب طلب من بع�ص امل�سارف الإفادة عن بع�ص املعلومات 
اإىل ن�ص املادة )31 / 3( ، ويبدى  عن ح�سابات بع�ص العمالء لديهم ا�ستناداً 
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البنك املركزي اأن مطالبة البنوك بتقدمي املعلومات عن عمالئها يتعار�ص مع 
اأحكام املر�سوم ال�سلطانى رقم 29 / 77 .

         وملا كان القانون امل�سريف العمانى رقم 7 / 74 ين�ص فى املادة )4.07-4( 
على اأنه »على كل م�سرف مرخ�ص واأي من اأع�ساء جمل�ص اإدارته اأو م�سوؤوليه 
اأو مدرائه اأو موظفيه األ يف�سى باأية معلومات متعلقة باأى عميل من عمالء 
ال�سلطنة  لقوانني  وفقا  مطلوباً  الإف�ساء  ذلك  يكون  عندما  اإل  امل�سرف 
على  وحظر   77  /  29 رقم  ال�سلطانى  املر�سوم  �سدر  ثم    ،»..................
امل�سارف املرخ�سة فى ال�سلطنة الإف�ساء باأية معلومات تتعلق بعمالئها لأية 
�سلطة حكومية اإل طبقاً لأحكام هذا املر�سوم كما ن�ص على اأنه ل يجوز لأية 
�سلطة حكومية اأن تطلب مبا�سرة من م�سرف مرخ�ص الإف�ساء باأية معلومات 
متعلقة باأى عميل من عمالء امل�سرف املذكور اإل بعد اتباع الإجراءات الواردة 
فى املر�سوم، وهى اأن يقدم طلب املعلومات اإىل البنك املركزي العمانى ويحدد 
فيه املعلومات املطلوبة والإجراء املطلوب اتخاذه والغر�ص امل�ستهدف ومربرات 
تقدمي الطلب ، ويعر�ص على جلنة من ثالثة اأع�ساء ي�سكلها جمل�ص املحافظني 
للموافقة اأو عدم املوافقة على الإف�ساء باملعلومات اأو اتخاذ الإجراء املطلوب ، 
وترفع اللجنة تو�سياتها اإىل رئي�ص جمل�ص املحافظني اأو من يفو�سه لالعتماد 

.

املعلومات  على  احل�سول  العمانى  املركزي  البنك  يتوىل  املوافقة  حالة  وفى 
املطلوبة اأو طلب اتخاذ الإجراءات املرتبطة بها من امل�سرف املرخ�ص وتخطر 

ال�سلطة احلكومية بذلك .

من   )  3  /  31( املادة  فى  الوارد  العام  احلكم  اأن  تقدم  مما  والوا�سح 
ال�سرائب من  دائرة  والذي يخول مدير  ال�سركة  الدخل على  قانون �سريبة 
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اأجل حت�سيل ال�سريبة اأن يطلب من اأى �سخ�ص اأن يقدم بيانا مكتوبا يو�سح 
 ، فيه ما فى ذمته من مبالغ حل�ساب ال�سخ�ص الذى ت�ستحق عليه ال�سريبة 
اإذا كان من  ترد عليه القيود الواردة فى املر�سوم ال�سلطانى رقم ) 29 / 77 ( 
يطلب اإليه تقدمي البيان اأحد امل�سارف املرخ�سة فى ال�سلطنة ويتعني التزام 

الإجراءات الواردة به باعتبار اأنه يت�سمن تنظيما خا�سا لعمل البنوك .

 ومما هو جدير بالذكر اأن احلكم املتقدم ل يخل باأحقية دائرة �سوؤون 
ال�سرائب فى اأن تطلب مبوجب اإخطار كتابي اإىل امل�سرف اأن يدفع اإليه خالل 
�سبعة اأيام مبلغ ال�سريبة املطلوب حت�سيلها من ال�سخ�ص الذى فر�ست عليه 
ال�سريبة وذلك من م�ستحقاته التى تكون لدى هذا امل�سرف طبقا حلكم املادة 

) 31 ( �سالفة الذكر .

        لذلك نرى وجوب اتباع الإجراءات املقررة فى املر�سوم ال�سلطانى رقم 29 
/ 77 امل�سار اإليه عند طلب بيانات عن ح�ساب اأحد العمالء لدى اأحد امل�سارف 
اأن  فى  ال�سرائب  �سوؤون  دائرة  مدير  باأحقية  الإخالل  عدم  مع   ، بال�سلطنة 

يطلب �سداد مبلغ ال�سريبة املفرو�سة خ�سما من م�ستحقاته لدى البنك . 

فتوى رقم: �ص ق / ت 653/1/28 / 91 في 1991/6/10م

---------------------
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المادة )13(

مناق�سات – عطاءات – ميعاد تقديم العطاءات – مدى جواز تمديده 

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املناق�سات  قانون  من   )13( املادة  فتن�ص 
املحدودة  واملناق�سة  العامة  املناق�سة  من  كل  تخ�سع   »: اأن  على   )2008/36(
واملمار�سة وامل�سابقة ملبادئ العالنية وتكافوؤ الفر�ص وامل�ساواة وحرية التناف�ص” 
، وتن�ص املادة )15( من القانون امل�سار اإليه على اأنه : » ا�ستثناء من ن�ص املادة 
)8( من هذا القانون تتوىل جلنة داخلية يف اجلهة املعنية برئا�سة رئي�ص تلك 
اجلهة اأومن يفو�سه �سالحية املجل�ص بالن�سبة اإىل املناق�سات التي ل تتجاوز 
قيمتها مائتني وخم�سني األف ريال عماين » ، كما تن�ص املادة )50( على اأنه: 

املظاريف يف اليوم وال�ساعة املعينني لذلك”.  فتح  يكون  اأن  “يجب 

كذلك تن�ص املادة )51( على اأنه: “ ل يلتفت اإىل اأي عطاء اأو تعديل يف العطاء 
يرد بعد املوعد املعني لفتح املظاريف ولو كان �سادرا من مقدم العطاء يف وقت 
�سابق لفتح العطاءات ...”، وتن�ص املادة )58( على اأنه:” ... ويجوز للمجل�ص 
بعد اأخذ راأي الوحدة احلكومية املعنية اإلغاء املناق�سة اأو اإعادة طرحها لرتفاع 
ال�سعار، ... “ ، وتن�ص املادة )59( على اأن: “ يعاد طرح املناق�سة اإذا ورد عطاء 
عدة  وردت  ولو  وحيدا  العطاء  ويعترب   ، لل�سروط  م�ستوفيا  كان  ولو  وحيد 
عطاءات اأخرى متى كانت خمالفة ل�سروط املناق�سة مبا يجعلها غري �ساحلة 

للنظر فيها ...” .

كما تن�ص املادة )25( من الالئحة التنفيذية لقانون املناق�سات ال�سادرة بالقرار 
“ يجوز للمجل�ص بناء على طلب مقدم مما ل يقل  اأنه :  رقم 2010/29 على 
عن )30% ( من جمموع امل�ساركني يف املناق�سة ، متديد موعد تقدمي العرو�ص 
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ح�سب املدة املطلوبة اأو اإىل متو�سط املدد املطلوبة يف حالة تباين هذه املدد “ . 

وي�ستفاد من الن�سو�ص ال�سابقة اأن قانون املناق�سات ن�ص على اإجراءات معينة 
لطرح املناق�سات احلكومية والبت يف العطاءات املقدمة فيها ثم تر�سيتها على 
حلماية  الالزمة  ال�سمانات  حتقيق  بهدف  وذلك   ، الأف�سل  العطاء  �ساحب 
املتعاملة معها على حد  املتناف�سة  ال�سركات  العامة للدولة وم�سالح  امل�سلحة 
مائتني  قيمتها  تتجاوز  ل  التي  املناق�سات  يف  البت  �سالحية  فاأ�سند   ، �سواء 
برئا�سة رئي�ص تلك  املعنية  داخلية باجلهة  ريال عماين للجنة  األف  وخم�سني 
اأو م�سابقة  اأو ممار�سة  اأي مناق�سة  واأوجب عند طرح   ، اأومن يفو�سه  اجلهة 
واأن   ، التناف�ص  وحرية  وامل�ساواة  الفر�ص  وتكافوؤ  العالنية  ملبادئ  خ�سوعها 
جتري املفا�سلة بني العطاءات لختيار العطاء الأف�سل وفقا للمعايري والأ�س�ص 
اأن يكون فتح املظاريف يف اليوم  ، كما ا�سرتط  املحددة يف م�ستندات املناق�سة 
وال�ساعة املعينني لذلك ، واأل يلتفت اإىل اأي عطاء اأو تعديل يف العطاء يرد بعد 
�سابق  العطاء يف وقت  املظاريف ولو كان �سادرا من مقدم  املعني لفتح  املوعد 
اأو اإعادة طرحها لرتفاع الأ�سعار،  لفتح العطاءات ، واأنه يجوز اإلغاء املناق�سة 
ويجب اأن يعاد طرح املناق�سة اإذا ورد عطاء وحيد ولو كان م�ستوفيا لل�سروط ، 
على اأنه ي�سرتط لتمديد موعد تقدمي العرو�ص اأن يكون بناء على طلب مقدم 
من  ذلك  وغري   ، املناق�سة  يف  امل�ساركني  جمموع  من   )%30( عن  يقل  ل  مما 
ال�سروط والإجراءات التي ن�ص عليها القانون امل�سار اإليه ولئحته التنفيذية 
، والتي يجب على ال�سلطة املخت�سة اإتباعها عند طرح املناق�سات والبت فيها 
ل�سدوره  م�سروع  غري  قرارها  اعترب  الإجراءات  تلك  اإتباع  عن  حادت  فاإن   ،

باملخالفة لأحكام القانون .

وبتطبيق ما تقدم على احلالة املاثلة يتبني اأن اجلهة املعنية بالوزارة امل�ستاأنفة 
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الطالب  لنقل  حافلة  با�ستئجار  اخلا�سة  الدعوى  حمل  املناق�سة  عن  اأعلنت 
بقرية رحباب بولية وادي بني خالد ، وحددت اآخر يوم ل�ستالم املظاريف تاريخ 
2009/11/7م ، وقد تقدم للمناق�سة خالل تلك الفرتة اثنان من املتناف�سني ، 
اأحدهما امل�ستاأنف �سده الذي تقدم بعطاء بتاريخ 2009/11/4م ، ب�سعر )14( 
اأربعة ع�سر ريال عن كل يوم ، بينما تقدم املتناف�ص الآخر بتاريخ 2009/11/7م 
ب�سعر )16( �ستة ع�سر ريال عن كل يوم، اإل اأن تلك اجلهة قامت بتمديد موعد 
تقدمي العرو�ص من تلقاء نف�سها ملدة يوم واحد فقط ينتهي يف 2009/11/8م 
بدون ذكر �سبب معني ، مما ترتب عليه دخول �سخ�سني اآخرين بعطاءاتهما يف 

ذلك اليوم واإر�ساء املناق�سة على اأحدهما باعتباره تقدم باأقل الأ�سعار .

وحيث اإن الثابت اأن قانون املناق�سات واإن كان قد اأجاز اإلغاء املناق�سة اأو اإعادة 
طرحها يف حالة ارتفاع ال�سعار وتوافر ال�سروط الأخرى الالزمة لذلك ، اإل 
من  العرو�ص  تقدمي  موعد  متديد  الإدارة  جلهة  يجيز  ن�ساً  يت�سمن  مل  اأنه 
وامل�ساواة  املناف�سة  حرية  �سمان  يف  تتجلى  قدرها  حلكمة  وذلك  نف�سها  تلقاء 
بني املتقدمني للمناق�سة ، كما اأن ن�ص املادة )25( من الالئحة التنفيذية لهذا 
الالئحة يف  التمديد وذلك ل�سدور  اإليها ل تنطبق على قرار  امل�سار  القانون 
اأن يكون التمديد بناء  اأنها ا�سرتطت  وقت لحق لإ�سدار القرار ، ف�سال عن 
 ، املناق�سة  على طلب مقدم مما ل يقل عن )30%( من جمموع امل�ساركني يف 
التمديد قد �سدر  ، وبالتايل يكون قرار  املاثلة  وهو ما مل يتحقق يف احلالة 
اأدى اإىل التمييز  باملخالفة للقانون، لأنه و�سع اإجراء مل ين�ص عليه القانون 
بني امل�ساركني يف املناق�سة، اإذ اأن مبادئ تكافوؤ الفر�ص وامل�ساواة وحرية التناف�ص 
بني املتناف�سني ل تقوم اإل يف ظل و�سع �سروط موحدة للمناق�سة ت�سري على 
اجلميع ، فكان يتعني على اجلهة املعنية اإذا ما راأت �سببا لذلك كارتفاع الأ�سعار 
اأو غريه اأن تعيد طرح املناق�سة من جديد ، ل اأن تقرر بنف�سها متديد تقدمي 
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املناق�سة  يف  امل�ساركة  من  اآخرون  يتمكن  لكي  فقط  واحد  يوم  ملدة  العرو�ص 
تلتزم  اأن  عليها  فيجب  املناق�سة  طرح  اإعادة  تختار  مل  فطاملا   ، اليوم  ذلك  يف 
واإذ هي خالفت   ، املناق�سة  بالإعالن عن  املحدد  املوعد  املقدمة يف  بالعطاءات 

ذلك فيكون قرارها غري م�سروع .

الدعوى  املناق�سة مو�سوع  اإ�سناد  اأن قرار  اإنه يف �سوء ما تقدم يت�سح  وحيث 
ل�سخ�ص اآخر كان نتيجة لقرار متديد موعد تقدمي العرو�ص الذي ثبت عدم 
قد  فيه  املطعون  الإ�سناد  قرار  فيكون   ، الذكر  �سالف  النحو  على  م�سروعيته 
�سدر معيباً يف �سببه وخمالفاً ل�سحيــح حكم القانون، الأمر الذي يتعني معه 

الق�ساء بعدم �سحته. 

وحيث اإن احلكم امل�ستاأنف انتهى اإىل ذات النتيجة التي انتهت اإليها هذه الدائرة 
، فيكون قد اأ�ساب �سحيح القانون، جديرا بتاأييده حممول على اأ�سبابه وعلى 

الأ�سباب امل�سار اإليها، ورف�ص هذا ال�ستئناف.

الق�ساء االإداري في اال�ستئناف رقم390 ل�سنة10 ق. �ص ال�سادر بجل�سة 
2010/10/18 ، مج �سنة 2010-2011 �ص42(

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

المادة )51(

مناق�سات – عطاء – تعديله – عدم جواز التعديل بعد الموعد المحدد لفتح 
المظاريف:

باملر�سوم  ال�سادر  احلكومية  املناق�سات  ونظام  قانون  من   )51( املادة  تن�ص 
“ ل   : اأن  – على  املاثل  النزاع  ال�سلطاين رقم )84/86( والتي حتكم واقعات 
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يلتفت اإىل اأي عطاء اأو تعديل يف العطاء بعد املوعد املعني لفتح املظاريف ولو 
كان �سادراً من مقدم العطاء يف تاريخ �سابق لفتح العطاءات .

وحيث اإن مقت�سى ذلك ولزمه اأن تكون �سلطة الإدارة مقيدة باللتفات عن اأي 
تعديل يف العطاء يتم بعد املوعد املحدد لفتح املظاريف وبذلك تنتفي عن عمل 
الإدارة �سبهة الإخالل بقاعدة امل�ساواة وتكافوؤ الفر�ص بني مقدمي العطاءات 

يف املناق�سة احلكومية. 

وحيث يبني من م�ساق وقائع املنازعة املاثلة اأن املركز امل�ستاأنف كان قد تقدم مع 
اأك�ساك  اإن�ساء  اآخرين للمناق�سة الداخلية رقم )2007/11( اخلا�سة مب�سروع 
 404/646( مببلغ  عطاءه  حمدداً  ظفار  مبحافظة  اأتني  مبنطقة  امل�سابي 
�سالحية  مدة  انتهاء  واإزاء  هذا  2009/5/20م  بتاريخ  املظاريف  فتح  ومت  .ع( 
قامت  يوماً   )90( ومدتها  العطاءات  اأ�سحاب  من  املقدمة  البنكية  ال�سمانات 
وزارة ال�سياحة مبخاطبتهم لتجديد ال�سمانات مع تاأكيد التزامهم بالعرو�ص 
على  املناق�سة  يف  امل�ساركة  ال�سركات  جميع  وافقت  وقد  جانبهم  من  املقدمة 
– الذي كان  التجديد واللتزام بالعرو�ص املقدمة منها عدا املركز امل�ستاأنف 
اإىل  – والذي طلب زيادة يف مبلغ عطائه  املناق�سة  اأقل العطاءات يف  �ساحب 
مقدار )586/736 ر.ع( اأي بن�سبة )45%( من املبلغ الأ�سلي معلاًل ذلك بارتفاع 
العطاء  يف  التعديل  بذلك  الذكر  �سالفة  الإدارة  جهة  اعتدت  وقد   . الأ�سعار 
اإ�سناد  ومت  عليه  املناق�سة  برت�سية  واأو�ست  املظاريف  فتح  بعد  تقدميه  رغم 
ال�سروع اإليه اإل اأنه وبناًء على ال�سكوى املقدمة من اإحدى ال�سركات املتقدمة 
وملا حتقق من  املو�سوع  اإىل فح�ص  املناق�سات  بادر جمل�ص  ذاتها  املناق�سة  يف 
ثبوت اخلطاإ القانوين احلا�سل يف اإجراءات الرت�سية اإتخذ قراره املطعون فيه 
التزام من جانبه  املناق�سة ويف ذلك  الإ�سناد واإعادة طرح  باإلغاء قرار  ال�سادر 
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ب�سحيح حكم القانون الأمر الذي تكون معه الدعوى الرامية اإىل طلب احلكم 
بعدم �سحة ذلك القرار فاقدة ل�سند �سحيح من الواقع والقانون . 

التي  النتيجة  مع  تتالقى  اإمنا  املاثل  احلكم  حم�سلة  اأن  ثبت  واإذ  اإنه  وحيث 
حكم  و�سحيح  متفقاً  �سدر  قد  يكون  فاإنه  فيه  املطعون  احلكم  اإليها  انتهى 

القانون ويكون الطعن عليه خليقاً بالرف�ص . 

 ) حكم محكمة الق�ساء االإداري في اال�ستئناف رقم 235 ل�سنة 9 ق . �ص ال�سادر 
بجل�سة 2009/11/16 ، مج �سنة 2009-2010 �ص73(

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



الفتاوى القانونية الصادرة عن 
وزارة الشؤون القانونية

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

الفتوى االأوىل :

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املناق�سات  قانون  من   )2( املادة 
وحدات  جميع  على  القانون  هذا  اأحكام  ت�سرى   « اأنه  على  تن�ص   2008/36
اجلهاز الإداري للدولة والهيئات واملوؤ�س�سات العامة وال�سركات ذات ال�سخ�سية 
العتبارية امل�ستقلة اململوكة بالكامل للحكومة با�ستثناء وحدات الأمن والدفاع 

اأو اأية جهة حكومية اأخرى يرد با�ستثنائها ن�ص يف اأي قانون اآخر «.
يكون   « اأنه  على  اإليه  امل�سار  املناق�سات  قانون  من    )3( املادة  وتن�ص 
اخلدمات  تقدمي  اأو  النقل  اأو  الأعمال  تنفيذ  اأو  التوريدات  على  التعاقد 
والدرا�سات ال�ست�سارية والأعمال الفنية و�سراء وا�ستئجار العقارات عن طريق 

مناق�سات عامة.
ومع ذلك يجوز التعاقد باأي من الطرق الآتية:

املناق�سة املحدودة.أ- 
املمار�سة.ب- 
الإ�سناد املبا�سر.ج- 
امل�سابقة. «د- 

م�سوؤولية جميع  يتوىل   « اأنه  على  القانون  ذات  )8( من  املادة  وتن�ص 
ويخت�ص  �سلطاين  مر�سوم  بت�سكيله  ي�سدر  للمناق�سات  جمل�ص  املناق�سات 

بالآتي ...... ». 
على  منه   )2( املادة  يف  ن�ص  املناق�سات  قانون  اأن  تقدم  مما  وامل�ستفاد 
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�سريان اأحكامه على جميع وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات واملوؤ�س�سات 
بالكامل  اململوكة  امل�ستقلة  العتبارية  ال�سخ�سية  ذات  وال�سركات  العامة 
والأ�سلوب  الطريقة  منه   )3( املادة  يف  املناق�سات  قانون  حدد  كما   ، للحكومة 
التي يتعني التعاقد من خاللها، وذلك فيما يتعلق بجميع التوريدات والأعمال 
وامل�سرتيات احلكومية مبا يف ذلك �سراء وا�ستئجار العقارات، وهي عن طريق 
اأو  املحدودة  كاملناق�سة  اأخرى  بطرق  التعاقد  يجوز  اأنه  كما   ، عامة  مناق�سة 
املادة )8( من  اإىل جانب ذلك حددت  امل�سابقة،  اأو  املبا�سر  الإ�سناد  اأو  املمار�سة 
قانون املناق�سات امل�سار اإليه ولية جمل�ص املناق�سات يف تّويل م�سوؤولية جميع 
املناق�سات يف اإطار مبادئ العالنية وتكافوؤ الفر�ص وامل�ساواة وحرية التناف�ص 

التي حددتها املادة )4( من ذات القانون.
وملا كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق اأن وزارة املالية - انطالقاً من 
 ...... �سركة  ملوظفي  ال�سرورية  بكافة مرافقها  امل�ساكن  توفري  على  حر�سها 
كجزء من توفري البنية التحتية مل�سروع ........ بولية .......... باملنطقة .... 
لتمكني ت�سغيل م�سروع ....... وبرامج اإ�سالح ال�سفن وفقا للربنامج الزمني 
اتفاقية  باإبرام  قامت   - للم�سروع  املو�سوعة  القت�سادية  واخلطط  املر�سوم 
ن�سو�سها  من  يت�سح جلياً  وت�سجيلها،  تاأ�سي�سها  بعد   ........ �سركة  مع  نوايا 
�سكنية  وحدة   )344( عدد  واإن�ساء  ومتويل  ت�سميم  اأعمال  باإ�سناد   ....... قيام 
اإىل �سركة .......، على اأن يلتزم الطرفان لحقاً بالتفاو�ص على اأحكام اتفاقية 
اأخرى ت�سمى »اتفاقية امل�سروع » ل�ستئجار هذه امل�ساكن ملوظفي �سركة ........ 
يف  الواردة  وال�سروط  لل�سوابط  وفقاً  وذلك  �سنة،   )25( وع�سرين  خم�ص  ملدة 
تلك التفاقية ومنها قيام �سركة ..... باإبرام اتفاقية امل�سروع خالل مدة �سريان 
بالتزامها   ......... �سركة  وفاء  انتهائها، ويف حالة عدم  النوايا وقبل  اتفاقية 
يتعني  فاإنه  املذكورة،  املدة  خالل   ....... �سركة  مع  امل�سروع  اتفاقية  بتوقيع 
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 ........  ) ر.ع   .......( يجاوز  ل  مبا    ..... �سركة  تعوي�ص   ...... وزارة  على 
ريال عماين هي قيمة التكاليف التي تكبدتها ال�سركة نتيجة قيامها باأعمال 
املناق�سات وا�ستالم العرو�ص  املنفذة وطرح  الت�ساميم وامل�سوحات والدرا�سات 
وحتليلها  وغري ذلك من الأعمال التي قامت بها اأو �ستقوم بها ال�سركة خالل 

مدة �سريان اتفاقية النوايا.
للحكومة  بالكامل  راأ�سمالها  مملوك   ........ �سركة  اأن  حيث  ومن 
التعاقد  طرق  ومنها  املناق�سات  قانون  باأحكام  املخاطبني  من  تعد  ثم  ومن 
والإجراءات الواجب اتباعها عند قيامها با�ستيفاء احتياجاتها من التوريدات 
والأعمال  ال�ست�سارية  والدرا�سات  اخلدمات  وتقدمي  والنقل  الأعمال  وتنفيذ 
الفنية و�سراء وا�ستئجار العقارات ، وتق�سي تلك الأحكام باأن يكون الأ�سل يف 
التعاقد  باتباع طريقة املناق�سة العامة وا�ستثناًء بطريق املناق�سة املحدودة اأو 
املمار�سة اأو الإ�سناد املبا�سر اأو امل�سابقة وفقا لن�ص املادة )3( من قانون املناق�سات 
وهو ما ينعقد الخت�سا�ص ب�ساأنه ملجل�ص املناق�سات يف حدود الن�ساب املعقود 

له قانوناً وفقا حلكم املادة )8( من ذات القانون.
املزمع  ال�سكنية  الوحدات  با�ستئجار   ...... �سركة  التزام  اإن  وحيث 
اإن�ساوؤها يف منطقة.....من �سركة ...... من خالل توقيع اتفاقية امل�سروع امل�سار 
اإليها هو الأثر القانوين املرتتب على اإبرام اتفاقية النوايا امل�سار اإليها ، الأمر 
الذي  ينعقد معه ملجل�ص املناق�سات ال�سالحية قانوناً بالنظر والبت يف مو�سوع 
باخت�سا�ص  مرتبطة  اأولية  م�ساألة  ذلك  بح�سبان  الأخرية،  التفاقية  هذه 
املجل�ص بالبت فيما تزمع �سركة .......... القيام به وهو ا�ستيفاء احتياجاتها 
من امل�ساكن الالزمة لإقامة موظفيها مبنطقة .... بطريق ال�ستئجار ارتباطاً 
ل يقبل التجزئة، والذي ل منا�ص من اأن يكون اإجراوؤه وفقا حلكم املادة )3( 
من قانون املناق�سات على اعتبار كونها غري م�ستثناة من اأحكامه وفقا حلكم 
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املادة )2( منه. 

لذلك انتهى الراأي اإىل �سالحية جمل�ص املناق�سات بالنظر والبت يف 
اتفاقية النوايا امل�سار اإليها على النحو الوارد بالأ�سباب.  

فتوى رقم : )و �ص ق /م و/1661/1/32 /2010م( بتاريخ 2010/10/5م .    

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

الفتوى الثانية :

املادة )2( من قانون املناق�سات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/36 
اأحكام هذا  » ت�سري  اأنه  ال�سلطاين رقم 2011/19 تن�ص على  معدلة باملر�سوم 
العامة  واملوؤ�س�سات  والهيئات  للدولة  الإداري  اجلهاز  وحدات  على  القانون 
للحكومة  بالكامل  اململوكة  امل�ستقلة  العتبارية  ال�سخ�سية  ذات  وال�سركات 
با�ستثناء وحدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون اخلا�ص بالنظام 
با�ستثنائها  اأخرى يرد  اأية جهة حكومية  اأو  ال�سلطاين  البالط  املايل لديوان 

ن�ص يف اأي قانون اآخر«.
وتن�ص املادة )6( من ذات القانون  معدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/120 
على اأنه«ل يجوز للعاملني يف اجلهات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون واأزواجهم 
مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  ب�سورة  يتقدموا  اأن  الثانية  الدرجة  حتى  واأقاربهم 
بعطاءات اأو عرو�ص لتلك اجلهات ، كما ل يجوز التعاقد معهم ل�سراء اأ�سناف 
بقانون  الإخالل  اأو تقدمي خدمات وذلك مع عدم  اأعمال  بتنفيذ  تكليفهم  اأو 
رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  امل�سالح  ت�سارب  وجتنب  العام  املال  حماية 
2011/112، وي�ستثنى من ذلك  ـ يف حالة ال�سرورة  ـ �سراء موؤلفاتهم واأعمالهم 
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املعنية  اجلهة  رئي�ص  م�سبب من  بقرار  وذلك   ، بها  للقيام  تكليفهم  اأو  الفنية 
فيما ل يجاوز خم�سة اآلف ريال عماين ومن جمل�ص املناق�سات فيما يزيد على 

ذلك، وب�سرط األ ي�ساركوا باأية �سورة من ال�سور يف اإجراءات التكليف«.
وتن�ص املادة )1( من قانون حماية املال العام وجتنب ت�سارب امل�سالح 
هذا  اأحكام  تطبيق  »يف  اأنه  على   2011  /112 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر 
املو�سح قرين كل منها ما مل  املعنى  الآتية  والعبارات  للكلمات  يكون  القانون 
................................................  : اآخر  الن�ص معنى  �سياق  يقت�ص 

......................
امل�سوؤول احلكومي : كل �سخ�ص ي�سغل من�سباً حكومياً، اأو يتوىل عماًل 
اأو  مبقابل  للدولة  الإداري  اجلهاز  وحدات  اإحدى  يف  موؤقتة  اأو  دائمة  ب�سفة 
بدون مقابل، ويعترب يف حكم امل�سوؤول احلكومي اأع�ساء جمل�ص عمان، وممثلو 
احلكومة يف ال�سركات، والعاملون بال�سركات اململوكة للحكومة بالكامل اأو تلك 
التي ت�ساهم فيها بن�سبة تزيد على )40%(من راأ�سمالها. ........................

.« ...............................
اأنه« ل يجوز لأي م�سوؤول  القانون  على  املادة  )11( من ذات  وتن�ص 
حكومي  اأو اأبنائه الق�سر، اأن يكون له ح�سة يف اأي �سركة اأو موؤ�س�سة اأو عمل 

يهدف اإىل الربح، و يت�سل بجهة عمله بطريقة مبا�سرة. 
هذا  باأحكام  العمل  قبل  احل�سة  تلك  اكت�سب  من  ذلك  من  وي�ستثنى 

القانون.«
نطاق  ح�سر  اأن  بعد  امل�سرع  اأن  الذكر  �سالفة  الن�سو�ص  ومفاد 
املخاطبني باأحكام قانون املناق�سات يف وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات 
واملوؤ�س�سات العامة وال�سركات اململوك راأ�سمالها بالكامل للحكومة - با�ستثناء 
وحدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون اخلا�ص بالنظام املايل 
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مبوجب  امل�ستثناة  الأخرى  احلكومية  والوحدات  ال�سلطاين  البالط  لديوان 
واأقاربهم  واأزواجهم  بتلك اجلهات  العاملني  اآخر - حظر على  قانون  ن�ص يف 
حتى الدرجة الثانية اأن يتقدموا لها ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة بعطاءات 
اأو عرو�ص، كما حظر على تلك اجلهات كاأ�سل عام التعاقد مع املذكورين ل�سراء 
ي�ستثن  ، ومل  لها  اأو تقدمي خدمات  اأعمال  بتنفيذ  تكليفهم  اأو  اأ�سناف منهم 
من هذا الأ�سل �سوى التعاقد يف حالت ال�سرورة ل�سراء موؤلفاتهم واأعمالهم 

الفنية اأو تكليفهم بالقيام بها.
كما اأن امل�سرع ورغبة منه يف حماية املال العام فقد و�سع يف املادة )1( من 
قانون حماية املال العام وجتنب ت�سارب امل�سالح امل�سار اإليه من نطاق تعريف 
امل�سوؤول احلكومي بحيث �سمل العاملني يف اجلهات امل�سار اإليها وبع�ص الفئات 
احلكومي  امل�سوؤول  على  القانون  هذا  من   )11( املادة  يف  حظر  كما   ، الأخرى 
اأو عمل  موؤ�س�سة  اأو  �سركة  اأي  يف  منهم ح�سة  لأى  يكون  اأن  الق�سر  اأبنائه  اأو 
يهدف اإىل الربح ويت�سل بجهة عمله بطريقة مبا�سرة ، مامل يكن اكت�ساب تلك 

احل�سة �سابقاً على العمل باأحكام هذا القانون.
.......... بلدية  اأن  الأوراق  الثابت من  وكان   ، تقدم  ما  اأنه على هدي  وحيث 
قامت بطرح املناق�سة رقم 2012/45 اخلا�سة بالألعاب النارية لفرتة مهرجان 
 ، املناق�سة  هذه  يف  بعطاءاتها  �سركات  خم�ص   )5( وتقدمت  ...........2012م، 
واأنه تبني بعد اإجراء التحليل الفني واملايل لهذه العطاءات اأن العطاء املقدم 
املتبعة  والأ�س�ص  املعايري  بح�سب  العطاءات  اأف�سل  هو   ............ �سركة  من 
اأن لأحد ال�سركاء يف هذه ال�سركة اأخوة يعملون يف  اأنه تبني  اإل  واأقلها �سعراً، 
اإليه - ح�سبما يبني من  بلدية .............، ملا كان ذلك وكان ال�سريك امل�سار 
كتاب طلب الراأى - قريب لأحد موظفي بلدية ........... من الدرجة الثانية 
 )11( املادة  ن�ص  تطبيق  عنه  ينح�سر  كذلك  واحلال  كان  واإن  فاإنه  ثم  فمن   ،
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من قانون حماية املال العام وجتنب ت�سارب امل�سالح امل�سار اإليه بح�سبانه لي�ص 
م�سوؤول حكوميا اأو اأحد اأبنائه الق�سر، اإل اأنه يندرج �سمن املخاطبني باأحكام 
اإليه لكونه قريب لأحد موظفي بلدية  امل�سار  املناق�سات  املادة )6( من قانون 
.......... من الدرجة الثانية ، وبالتايل ل يجوز تر�سية املناق�سة امل�سار اإليها 

عليه ، وذلك لتوافر مناط احلظر املن�سو�ص عليه يف هذه املادة.
ول ينال من ذلك القول باأن اأقارب �ساحب العطاء امل�سار اإليه بالبلدية 
لي�ص لهم اأي عالقة باإجراءات املناق�سة ، بح�سبان اأن احلظر املن�سو�ص عليه 
يف املادة )6( من قانون املناق�سات امل�سار اإليه قد ورد عاما ، دون اأن يق�سر نطاق 
تطبيقه على الأ�سخا�ص الذين لهم عالقة باإجراءات املناق�سة ، كما اأن عبارات 
اإليه �سريحة وقاطعة يف احلظر على الأ�سخا�ص املذكورين فيه  الن�ص امل�سار 
للجهات  عرو�ص  اأو  بعطاءات  مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  ب�سورة  يتقدموا  اأن 
اإليه يف  اإليه ، واإذا كان تقدمي العر�ص امل�سار  اخلا�سعة لأحكام القانون امل�سار 
احلالة املعرو�سة قد مت من خالل �سركة فاإنه ل يعدو اأن يكون تقدميا للعر�ص 
بطريق غري مبا�سر ، فمن ثم فاإنه يندرج �سمن نطاق احلظر املن�سو�ص عليه 

يف هذا الن�ص . 
وجدير بالذكر اأن العمل قد ا�ستقر يف وزارة ال�سوؤون القانونية على اأن 
يكون طلب الراأي القانوين بكتاب موجه اإىل معايل وزير ال�سوؤون القانونية من 
رئي�ص الوحدة طالبة الراأي القانوين انطالقا من �سفته القانونية يف متثيلها 
وذلك مراعاة للتعميم رقم )2012/5( ال�سادر من وزارة ال�سوؤون القانونية اإىل 

كافة وحدات اجلهاز الإداري للدولة ، الأمر الذى يرجى مراعاته م�ستقبال.

اإىل  اإ�سناد املناق�سة رقم 2012/45  اإىل عدم جواز  لذلك انتهى الراأي 
�سركة.......... ،على النحو املبني بالأ�سباب.

فتوى رقم و �ص ق/ م و/2012/1161/1/19 بتاريخ 2012/6/13م

---------------------
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فتاوى المادة رقم )6(

الفتوى االأوىل :

القانوين  الراأي  اأن  القانونية  ال�سوؤون  وزارة  اإفتاء  يف  عليه  امل�ستقر 
يقت�سر على وقائع حتققت غم فيها وجه الراأي على الوحدة احلكومية دون اأن 
ميتد ذلك على وقائع مفرت�سة اأو يتوقع حدوثها يف امل�ستقبل ، وعليه يقت�سر 

الراأي على احلالت املحققة وقوعاً.
الزمني  تطبيقه  جمال  يف  به  يعمل  القانون  اأن  عليه  امل�ستقر  اأن  كما 
فيحكم الوقائع واملراكز القانونية التي متت حتت �سلطانه اأي يف الفرتة من 

تاريخ العمل به اإعماًل لالأثر الفوري واملبا�سر له حتى تاريخ اإلغائه. 
وحيث اإن املادة )2( من قانون املناق�سات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
»ت�سري  اأن  على  تن�ص   2011/19 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  واملعدل   2008/36
الإداري للدولة والهيئات واملوؤ�س�سات  القانون على وحدات اجلهاز  اأحكام هذا 
بالكامل  اململوكة  امل�ستقلة  العتبارية  ال�سخ�سية  ذات  وال�سركات  العامة 
القانون  تطبق  التي  والوحدات  والدفاع  الأمن  وحدات  با�ستثناء  للحكومة 
اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين اأو اأية جهة حكومية اأخرى 

يرد با�ستثنائها ن�ص يف اأي قانون اآخر«.
وتن�ص املادة )1( من قانون حماية املال العام وجتنب ت�سارب امل�سالح 
هذا  اأحكام  تطبيق  »يف  اأنه  على   2011/112 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر 
املو�سح قرين كل منها ما مل  املعنى  الآتية  والعبارات  للكلمات  يكون  القانون 

يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر : ...........
امل�سوؤول احلكومي : كل �سخ�ص ي�سغل من�سباً حكومياً، اأو يتوىل عمال 
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اأو  مبقابل  للدولة  الإداري  اجلهاز  وحدات  اإحدى  يف  موؤقتة  اأو  دائمة  ب�سفة 
بدون مقابل، ويعترب يف حكم امل�سوؤول احلكومي اأع�ساء جمل�ص عمان، وممثلو 
احلكومة يف ال�سركات، والعاملون بال�سركات اململوكة للحكومة بالكامل اأو تلك 

التي ت�ساهم فيها بن�سبة تزيد على )40%( من راأ�سمالها«.
م�سوؤول  لأي  يجوز  »ل  اأنه  على  القانون  ذات  من   )11( املادة  وتن�ص 
اأو عمل  اأو موؤ�س�سة  اأي �سركة  اأن يكون له ح�سة يف  اأبنائه الق�سر،  اأو  حكومي 

يهدف اإىل الربح، ويت�سل بجهة عمله بطريقة مبا�سرة.
هذا  باأحكام  العمل  قبل  احل�سة  تلك  اكت�سب  من  ذلك  من  وي�ستثنى 

القانون«.
حتقيق  �سبيل  ويف  امل�سرع  اأن  الذكر  �سالفة  الن�سو�ص  من  وي�ستفاد 
اأكربقدر من احلماية للمال العام حظر على امل�سوؤول احلكومي اأو اأحد اأبنائه 
الق�سر امتالك اأي ح�سة يف اأي �سركة اأو موؤ�س�سة اأو اأي عمل يهدف اإىل الربح 
التي تربمها اجلهة  العقود  مبا�سرة من خالل  بجهة عمله بطريقة  ويت�سل 
اإبعاد  بهدف  وذلك  الق�سر،  اأبنائه  اأحد  مل�سلحة  اأو  مل�سلحته  بها  يعمل  التي 
امل�سوؤول احلكومي عن حتقيق م�سلحة �سخ�سية له اأو لأحد اأبنائه الق�سر عن 
ح�ساب  وعلى  احلكومي  عمله  ب�سميم  تتعلق  معامالت  من  يجريه  ما  طريق 
النفوذ  ا�ستغالل  �سبهة  احلالة  هذه  يف  �ساأنه  يف  �ستتوافر  اإذ  العامة  امل�سلحة 
وت�سارب امل�سالح حتى واإن مل ميار�ص املعاملة الر�سمية بنف�سه اأو ي�سرف عليها 
اأمور تف�سيلية  الإدارية قد ميكنه من الطالع على  الوحدة  اأن وجوده يف  اإذ 
اأو قد ي�سوب يف �ساأن التعامل معه �سبهة حماباة اأو غري ذلك مما يتنافى مع 

طبيعة املال العام وحرمته.
امل�سوؤول  عرف  فقد  العام  املال  حماية  لأهمية  امل�سرع  من  واإدراكاً 
احلكومية  املنا�سب  �ساغلي  جميع  ي�سمل  بحيث  عامة  ب�سيغة  احلكومي 
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بوحدات اجلهاز الإداري للدولة �سواء اأكان �سغل املن�سب اأو الوظيفة بطريقة 
الذي يعمل بوحدات  املوظف  امل�سرع مل يقت�سر على  اأن  ، بل  اأو موؤقتة  دائمة 
ذلك  عليهم  ينطبق  من مل  ذلك حكماً  اأدرج يف  واإمنا  للدولة  الإداري  اجلهاز 
بال�سركات  والعاملون  ال�سركات  كاأع�ساء جمل�ص عمان، وممثلو احلكومة  يف 
اململوكة بالكامل للحكومة وال�سركات التي ت�ساهم احلكومة فيها بن�سبة تزيد 

على )40%( من راأ�سمالها.
الأو�ساع  ا�ستقرار  �سبيل  ويف  امل�سرع  فاإن  تقدم  ما  كان  ولئن  اأنه  اإل 
واملبا�سر  الفوري  لالأثر  واإعماًل  زعزعتها  وعدم  القائمة  القانونية  واملراكز 
للقانون وعدم رجعيته و�سع مرحلة انتقالية متكن املخاطبني باأحكام القانون 
من ترتيب اأو�ساعهم مبا يتفق مع �سحيح حكمه وبالقدر الالزم لعدم زعزعة 
املقرر  العام  الأ�سل  من  ا�ستثناء  فقرر   ، تطبيقه  قبل  النا�سئة  احلقوق  تلك 
مبوجب حكم املادة )11( امل�سار اإليها من اكت�سب احل�سة يف ال�سركة اأو املوؤ�س�سة 
بني  املربم  العقد  يف  ال�ستمرار  موؤداه  مبا   ، القانون  هذا  باأحكام  العمل  قبل 
الوحدة الإدارية التي يعمل بها امل�سوؤول احلكومي وبني ال�سركة اأو املوؤ�س�سة اأو 
العمل الذي ميتلك ح�سة فيه اإىل نهاية مدته املحددة �سريطة اأن يكون تاريخ 
اإبرام  العقد وامتالك احل�سة �سابق على تاريخ العمل بقانون حماية املال العام 
وجتنب ت�سارب امل�سالح امل�سار اإليه ، كما اأن امل�سرع قد ا�ستثنى الوحدات التي 
تطبق القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين ـ ومنها �سوؤون 
البالط ال�سلطاينـ  من تطبيق قانون املناق�سات بدءاً من تاريخ العمل باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم 2011/19 بتعديل قانون املناق�سات اأي من تاريخ 2011/3/2م.

ومن حيث اإن املادة الثالثة من مر�سوم اإ�سدار قانون حماية املال العام 
تن�ص   2011/112 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  امل�سالح  ت�سارب  وجتنب 
على اأن “ ين�سر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل 
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لتاريخ ن�سره” وحيث اإن هذا القانون قد ن�سر يف عدد اجلريدة الر�سمية رقم 
لتاريخ  التايل  اليوم  به من  يعمل  فاإنه  2011/10/29م  بتاريخ  ال�سادر   )949(

ن�سره اأي 2011/10/30م.
امل�سالح  ت�سارب  وجتنب  العام  املال  حماية  قانون  اأحكام  وبتطبيق 
كان  وملا  املعرو�سة  احلالت  على   2011/112 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر 
قام  ال�سلطاين  البالط  �سوؤون  اأن  الأوىل  للحالة  بالن�سبة  الأوراق  الثابت من 
م�ستلزمات  لتوريد   ) فرد  تاجر   (  ........... موؤ�س�سة  على  مناق�سة  باإر�ساء 
للخيالة ال�سلطانية ب�سوؤون البالط ال�سلطاين، وحيث اأن هذه املوؤ�س�سة مملوكة 
لأحد امل�سوؤولني احلكوميني ب�سوؤون البالط ال�سلطاين، وحيث اأن ذلك ل ريب 
النفوذ  ا�ستغالل  �سبهة  توافر  بح�سبان  مبا�سرة  بطريقة  عمله  بجهة  يت�سل 
وبالتايل ت�سارب امل�سلحة ال�سخ�سية مع امل�سلحة العامة، وملا كان تاريخ اإ�سناد 
املناق�سة هو 2011/12/11م وهو تاريخ لحق على تاريخ العمل بقانون حماية 
املال العام وجتنب ت�سارب امل�سالح )2011/10/30م(، بالتايل فاإن هذا الإ�سناد 

خمالف ل�سحيح حكم القانون.
وملا كان من امل�ستقر عليه اأنه ل اجتهاد مع �سراحة الن�ص واأن احلرمان 
ل يكون اإل بن�ص يقرره فاإن احلظر الوارد باملادة )11( ي�سمل امل�سوؤول احلكومي 

واأبناءه الق�سر دون اأن ميتد اإىل الأقرباء.
ومن ناحية ثانية وملا كان الثابت من الأوراق بالن�سبة للحالة الثانية 
اأن �سوؤون البالط ال�سلطاين قام بتاريخ 2011/12/21م باإ�سناد مناق�سة تاأمني 
.............. )�سركة م�ساهمة عمانية عامة( ملدة  التابعة له ل�سركة  املركبات 
ثالث �سنوات اعتباراً من 2012/1/1م حتى 2014/12/31م، وكان من بني اأع�ساء 
ال�سلطاين،  امل�سوؤولني احلكوميني ب�سوؤون البالط  اأحد  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص 
وبالتايل يتوافر يف �ساأن هذه احلالة �سبهة ا�ستغالل النفوذ وت�سارب امل�سالح 
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نظراً لت�سال ذلك بجهة عمله بطريقة مبا�سرة ، وملا كان تاريخ اإ�سناد املناق�سة 
هو 2011/12/21م وهو تاريخ لحق على تاريخ العمل بقانون حماية املال العام 
وجتنب ت�سارب امل�سالح امل�سار اإليه 2011/10/30م فاإنه ل يجوز ال�ستمرار يف  

التعاقد مع ال�سركة املذكورة ملخالفة ذلك �سحيح حكم القانون.
وملا كان الثابت من الأوراق بالن�سبة للحالة الثالثة اأن �سوؤون البالط 
ال�سلطانية  املزارع  اإحدى  يف  تك�سري احلجارة  مناق�سة  باإر�ساء  قام  ال�سلطاين 
على موؤ�س�سة ............ للتجارة )تاجر فرد(، وملا كان مالك هذه املوؤ�س�سة اأب 
ملوظف ـ م�سوؤول حكومي ـ يعمل باحلدائق واملزارع ال�سلطانية ب�سوؤون البالط 
ال�سلطاين ، وكان حظر التعامل يقت�سر على امل�سوؤول احلكومي واأبناءه الق�سر 
العالقة  اأن  كما  الن�ص،  ل�سراحة  وفقاً  الأقرباء  من  غريهم  اإىل  ميتد  ول 
املبا�سرة بني امل�سوؤول احلكومي وال�سركة اأو املوؤ�س�سة تكون منقطعة ، ول توجد 
�سبهة ا�ستغالل نفوذ اأو ت�سارب تقت�سي حظر التعامل، وعليه فاإن التعاقد يف 
هذه احلالة ل يندرج �سمن احلظر املن�سو�ص عليه يف املادة )11( ومن ثم فاإنه 

يكون متفقاً مع �سحيح حكم القانون.
اأما بالن�سبة للحالة الرابعة وحيث اإن املادة )4( من قانون حماية املال 
تن�ص  رقم 82/39  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  امل�سالح  ت�سارب  العام وجتنب 
اأي م�سروع  اأو تتعامل مع  تتعاقد  اأن  اأية جهة حكومية  اأنه »يحظر على  على 
جتاري يكون مملوكاً مل�سئول حكومي اأو له م�سلحة فيه مع علمها بذلك دون 
احل�سول على ترخي�ص م�سبق منا اإذا كان امل�سئول احلكومي وزيرا ومن رئي�ص 

الوحدة لغريه من امل�سئولني احلكوميني«.
ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املناق�سات  قانون  من   )6( املادة  اإن  كما 
رقم 2008/36 - قبل تعديلها باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/120 - تن�ص على 
اأنه »ل يجوز للعاملني يف اجلهات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون اأن يتقدموا 



- 307 -

قوانين تنظيم الهيئات والمؤسسات 
العامة للدولة

ل  كما   ، اجلهات  لتلك  عرو�ص  اأو  بعطاءات  مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  ب�سورة 
يجوز التعاقد معهم ل�سراء اأ�سناف اأو تكليفهم بتنفيذ اأعمال اأو تقدمي خدمات 

وذلك مع عدم الإخالل باملر�سوم ال�سلطاين رقم 82/39 وتف�سريه ، ..... «.
وتن�ص املادة )1/12( من لئحة امل�سرتيات واملناق�سات واملزايداتـ  اإحدى 
اللوائح التنفيذية للقانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين ـ 
على اأنه “ل يجوز �سراء اأ�سناف من موظفي الديوان اأو تكليفهم بتنفيذ اأعمال 
وذلك مع عدم الإخالل باملر�سوم ال�سلطاين رقم 82/39 وتعديالته وتف�سريه 
يف حماية املال العام وجتنب ت�سارب امل�سالح ومع ذلك يجوز قبول العطاءات 
العرو�ص من  اأف�سل  هو  املقدم  العر�ص  كون  حالة  ويف   ، اأحدهم  املقدمة من 
على  املخت�سة  املناق�سات  جلنة  تو�سية  عر�ص  يتم  وال�سعرية  الفنية  الناحية 

الوزير للح�سول على موافقته على التعاقد«.
وملا كان الثابت من الأوراق اأن �سوؤون البالط ال�سلطاين قام بالتعاقد 
كان  ولـما    ، للتجديد  قابلة  معينـة  ملدة  منزله  ل�ستئجار  موظفيه  اأحد  مع 
العقد قد اأبرم يف ظل قانون حماية املال العام وجتنب ت�سارب امل�سالح ال�سادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 82/39 وقانون املناق�سات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 2008/36، فاإن هذا التعاقد قد اأبرم بناء على قرار اإ�سناد �سدر باملخالفة 
ل�سحيح حكم القانون ، ول ينال من ذلك ما ورد بالئحة امل�سرتيات واملناق�سات 
يف  التعاقد  على  باملوافقة  ا�ستثناء  الوزير  تخويل  من  اإليها  امل�سار  واملزايدات 
حال كون العر�ص املقدم هو اأف�سل العرو�ص من الناحية الفنية وال�سعرية بناء 
على تو�سية جلنة املناق�سات املخت�سة بح�سبان اأن اإعمال هذا ال�ستثناء منوط 
بعدم خمالفته ل�سريح ن�ص قانون حماية املال العام وجتنب ت�سارب امل�سالح 
واإذ ا�ستبان هذا التعار�ص بني الن�سني فاإن اإعمال حكم القانون مقدم على ذلك  

الن�ص الالئحي .



- 308 -

موسوعة مبادئ المحكمة العليا واإلدارية 
والفتاوى القانونية

لذلك انتهى الراأي اإىل : 
عدم �سحة قرار الإ�سناد يف احلالة الأوىل.. 1
عدم �سحة قرار الإ�سناد يف احلالة الثانية.. 2
عدم وجود ت�سارب م�سالح بالن�سبة للعقد املربم بني . 3

�سفوان  بن  ر�سوان  وموؤ�س�سة  ال�سلطاين  البالط  �سوؤون 
احلالة  يف   ، فرد(  )تاجر  للتجارة  ثاين  اأولد  عبداهلل  بن 
قوانني  يف  مقرراً  يكون  ع�ساه  مبا  الإخالل  دون  الثالثة، 

واأنظمة اأخرى.
  عدم �سحة قرار الإ�سناد يف احلالة الرابعة.. 4

       وذلك على النحو الوارد بالأ�سباب.

فتوى رقم و �ص ق /م و/2012/1078/11/22 بتاريخ 2012/6/2م

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

فتاوى المادة رقم )6( مكررًا

الفتوى االأوىل :

ال�ست�سارية  اخلدمات  اتفاقية  من   )APPENDIX E(الـ اأو  )د(  اجلدول 
لإدارة م�سروعي مطاري م�سقط الدويل و�ساللةـ  املربمة بني وزارة............ 
وزارة  قبل  من  عليها  وامل�سادق  2006م  يونيو   19 بتاريخ   ............ و�سركة 
اأكتوبر 2006م  املعدلة بامللحق رقم )1( امل�سادق عليه  ............. بتاريخ 31 
م�سقط  مطار  م�سروعي  مدير  اأعمال  نطاق  حدد  ـ  2010م  يوليو   27 بتاريخ 

الدويل و�ساللة �سركة ................ وفقا لالآتي:  
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» الإدارة التحكمية للم�سروع. . 1
اإدارة الت�ساميم واللتزامات.. 2
اإدارة الإن�ساءات.. 3
الدعم التنفيذي  للم�سروع.. 4
تن�سيق الربنامج لالنتقال ملباين املطار اجلديدة.. 5
اخلدمات خالل فرتة ال�سمان والعيوب ».. 6

كما ين�ص البند )3/2( من اجلدول امل�سار اإليه على اأن » يقوم مدير امل�سروع 
مبتابعة ومراقبة املهند�ص ال�ست�ساري يف اأدائه املتعلق باإدارة عقود املقاولت ، 
ومراجعة امل�ستندات التي تعد من قبل املهند�ص ال�ست�ساري واإبداء املالحظات 
املقاولني  قيام  هو  العقود  اإدارة  خدمات  من  الرئي�سي  الهدف  واأن  �ساأنها،  يف 
بالوفاء بالتزاماتهم املحددة يف عقود املقاولت املربمة مبا يف ذلك من الأحكام 

اخلا�سة باجلودة والتكلفة املالية واجلدول الزمني .....« . 
وين�ص البند )3/3( من ذات اجلدول على اأن » يقوم مدير امل�سروع مبتابعة 
ومراقبة املهند�ص ال�ست�ساري يف توثيق التغيريات على نحو يت�سمن اإخطارات 
بني  واملقارنة  البديلة  والدرا�سات  عليها  املقاولني  وردود  العقدية  التغيريات 
النهائي ب�ساأن  اإىل �ساحب العمل والقرار  اإىل جانب القرار املقرتح  العرو�ص 
التغيريات، على اأن يقوم مدير امل�سروع مبراجعة امل�ستندات التي يعدها املهند�ص 

ال�ست�ساري ل�ساحب العمل يف هذا ال�ساأن واإبداء املالحظات عليها ...... «.    
      كما تن�ص املادة )3/4( من اتفاقية اخلدمات ال�ست�سارية لإدارة م�سروعي 
امل�سروع  مدير  »يلتزم  اأنه  على  اإليها  امل�سار  و�ساللة  الدويل  م�سقط  مطاري 
ال�ست�ساري باتباع جميع القوانني والقرارات والنظم واللوائح املعنية بتنفيذ 
قد  واأنه  الالزم  بالتحري  و�سيقوم  قام  قد  باأنه  يقر  واأنه  املقررة،  التزاماته 
اتخذ و�سيتخذ الدرا�سات الواجبة متى ما ا�ستدعى الأمر لتمكينه من الوفاء 
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اأي ت�سريحات  املادة )3/4(، ومل يعتمد على  املقررة مبوجب هذه  بالتزاماته 
اأدىل بها �ساحب العمل يف هذا ال�ساأن ». 

وتن�ص املادة )14/1( من ذات التفاقية على اأنه » تطبق قوانني �سلطنة 
عمان جلميع اأغرا�ص حتديد حقوق والتزامات وواجبات الطرفني ». 

كما تن�ص الفقرة )ج( من البند )1( من املادة )5( من العقد املوحد 
املطارين  مل�سروعي  املدنية  بالأعمال  اخلا�ص  املدنية  والأعمال  للمباين 
ـ املربم بني   MC1(( الـ اأو  الرئي�سي رقم )1(  بالعقد  اإليهما وامل�سمى  امل�سار 
متت  والذي    ............ مع  وزارة...........و�سركة...........بالتحالف 
اأنه  على  ـ  2009م  يونيو  بتاريخ29   ............. وزارة  قبل  من  عليه  امل�سادقة 
»يخ�سع هذا العقد ويف�سر مبوجب القوانني الواجبة التباع يف �سلطنة عمان«.
باملر�سوم  ال�سادر  املناق�سات  قانون  من  مكرراً   )6( املادة  وتن�ص 
اأنه  ال�سلطاين رقم 2008/36 املعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/120 على 
وا�ست�ساريون  باأي م�سروع مقاولون  املتعلقة  الأعمال  ي�سرتك يف  اأن  »ل يجوز 

تربطهم فيه م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة«.
كما تن�ص املادة  )9( من الالئحة التنفيذية لقانون املناق�سات ال�سادرة 
بقرار جمل�ص املناق�سات رقم 2010/29 على اأنه »ل يجوز اجلمع يف اأي م�سروع 

ما بني مقاول وا�ست�ساري تربطهما فيه م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة «.
)د(  اجلدول  يف  اإليها  امل�سار  الأدوار  طبيعة  اأن   ، تقدم  مما  وامل�ستفاد 
تقدمي  تن�سب جمملها يف  ا�ست�سارية  توفري خدمات  تتمثل يف  بيانه  ال�سالف 
امل�سورة والدعم الالزم لوزارة النقل والت�سالت من خالل امل�ساركة يف �سناعة 
القرارات وبلورة الحتياجات والتطلعات ل�ساحب العمل بالتن�سيق مع جميع 
الأطراف ذوي ال�سلة بامل�سروع ل�سمان �سري امل�ساريع املختلفة بامل�سروعني وفقا 
لأحكام العقود املربمة واخلطط الزمنية واملوازنات املو�سوعة متهيداً للو�سول 
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اإىل مرحلة الت�سغيل الكلي للمطارين امل�سار اإليهما، اإىل جانب مراجعة كل ما 
العمل  �ساحب  اإىل  �سركة..............  ال�ست�ساري  املهند�ص  من  تقدميه  يتم 
ورفعه اإىل وزارة .............. م�سفوعاً باملالحظات والتو�سيات ، مبا يف ذلك 
اإبداء الراأي يف كل ما يتم تقدميه من املقاولني للمهند�ص ال�ست�ساري املذكور 
والتغيريات  والتمديد  الدفع  مطالبات  من  امل�سروعات  تنفيذ  مراحل  خالل 

وغريها. 
اأي  يف  ال�سرتاك  �سواء  حد  على  وال�ست�ساريني  املقاولني  على  امل�سرع  وحظر 
م�سروع تربطهم فيه م�سلحة مبا�سرة من خالل العالقة املبا�سرة بني املهند�ص 
ال�ست�ساري وغريه من ال�ست�ساريني وبني املقاول املتمثلة يف وجود روؤو�ص اأموال 
اأي  اأو  املقاول  اأو م�سلحة غري مبا�سرة بني   ، كان قدرها  اأيا  بينهما  م�سرتكة 
من ال�ست�ساريني �سواء كان مهند�ساً ا�ست�سارياً اأو مديراً للم�سروع اأو ا�ست�سارياً 
معيناً من قبل �ساحب العمل اأو ا�ست�سارياً من الباطن ـ معيناً من قبل املهند�ص 
ال�ست�ساري اأو من قبل املقاول وفقاً لالإطار التعاقدي املعتاد للم�سروعات على 
اختالفها ـ واملتمثلة يف وجود روؤو�ص اأموال م�سرتكة فيما بينها بطريقة غري 
اأكرب  �سبيل حتقيق  وذلك يف   ، كيانات خمتلفة  اأو  �سركات  مبا�سرة من خالل 
قدر من احلماية للمال العام من خالل جتنب ت�سارب امل�سالح بني مقاويل 
ال�سفافية  ملبادئ  حتقيقاً  املناق�سات  لقانون  اخلا�سعة  امل�ساريع  وا�ست�ساري 
والعالنية وتكافوؤ الفر�ص وامل�ساواة وحرية التناف�ص ال�سريف وحتقيق الك�سب 
ل�سبهة  ودرءاً  واطراد،  بانتظام  العامة  املرافق  �سري  ل�سمان  وذلك   ، امل�سروع 
ومقت�سيات  يتنافى  مما  امل�سالح  وت�سارب  واملحاباة  ال�سالحيات  ا�ستغالل 
قواعد واأ�سول مهنة ال�ست�سارات الهند�سية عموماً وا�ستقالل اأطراف امل�سروع 
وحياد املهند�سني وال�ست�ساريني يف تقدمي خدماتهم ال�ست�سارية جتاه املقاولني 

و�ساحب العمل بنزاهة وعدل على وجه اخل�سو�ص.
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لإدارة  ال�ست�سارية  اخلدمات  اتفاقية  اأن  الثابت  وكان   ، ذلك  كان  وملا 
وزارة.............  بني  املربمة  و�ساللة  الدويل  م�سقط  مطاري  م�سروعي 
بينها  ومن  عمان   �سلطنة  يف  النافذة  للقوانني  و�سركة.............تخ�سع 
اأ�سند  قد  املناق�سات  جمل�ص  اأن  وحيث  التنفيذية،  ولئحته  املناق�سات  قانون 
مقاولة م�سروع الأعمال املدنية مل�سروعي املطارين املذكورين وامل�سمى بالعقد 
مع  بالتحالف   .............. �سركة  اإىل   )MC1( اأوالـ   )1( رقم  الرئي�سي 
ق/2673/202-6/1/3  م  رقم  املناق�سة  قبول  منوذج  مبوجب    ............. 
ال�سركتني  املقاولة بني  امل�سادقة على عقد  يونيو 2009م، وقد متت   3 بتاريخ 
ووزارة............... من قبل وزارة ........... بتاريخ 29 يونيو 2009م، وحيث 
اإن مدير م�سروعي مطار م�سقط الدويل و�ساللة كان يتمثل دوره يف مراجعة 
ومتابعة وتقييم كل ما يقدمه املهند�ص ال�ست�ساري �سركة )............)حيال 
جميع مقاويل العقود الرئي�سية اخلا�سة بامل�سروعات املنفذة باملطارين امل�سار 
اإليهما ورفعها اإىل وزارة ................ م�سفوعة باملالحظات والتو�سيات، مبا 
يف ذلك مقاويّل اأعمال العقد الرئي�سي رقم )1( وهما �سركتا ......... و.......... 
ونظراً اإىل اأن �سركة............ املالكة ل�سركة ............ متتلك ح�سة قدرها 
 11 بتاريخ  املربمة  املالية  ال�سفقة  مبوجب  �سركة..............(   من   )%49(
�سك  ل  مما  فاإنه   ،)............. و�سركة  �سركة.............  بني  2012م  مار�ص 
فيه اأن  ذلك ي�سكل ت�سارباً يف امل�سالح بني املقاول �سركة .............. ومدير 
روؤو�ص  ..............لوجود  �سركة  و�ساللة  الدويل  م�سقط  مطار  م�سروعي 
اأموال م�سرتكة بينهما ، الأمر الذي ميكن الت�سور معه ا�ستغالل ال�سالحيات 
وعدم حياد وا�ستقالل دور مدير م�سروعي مطار م�سقط الدويل و�ساللة �سركة 
................  يف اإبداء املالحظات ورفع التو�سيات التي �ست�سدر منه واملتعلقة 
باأي مطالبات مالية اأو تلك املتعلقة بالتمديد وغريها اخلا�سة باملقاول املذكور 
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، الأمر الذي ي�ستتبع معه القول بوجوب قيام وزارة النقل والت�سالت بحجب 
الرئي�سي رقم )1( من نطاق م�سوؤولية مدير م�سروعي مطار م�سقط  العقد 
الدويل و�ساللة، مع اأهمية مراعاة قيام وزارة ........... بحذف ما يقابل ذلك 
اتفاقية اخلدمات ال�ست�سارية لإدارة م�سروعي مطاري  من مبالغ مالية من 
حمل  ليحل  املنا�سب  البديل  توفري  وكذا  املربمة،  و�ساللة  الدويل  م�سقط 
مدير امل�سروعني املذكورين بالن�سبة مل�سروع العقد الرئي�سي رقم )1( دون اأن 
يوؤثر ذلك على اخلطط الزمنية املو�سوعة للم�سروعني ال�سالف ذكرهما وفقاً 

لتقدير وزارة النقل والت�سالت.
مار�ص   11 بتاريخ  املربمة  املالية  ال�سفقة  اأن  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
�سركة.......... وبني    ......... ل�سركة  املالكة   ............ �سركة  بني  2012م 
..........  على ح�سة قدرها )38%( من  �سركة  ا�ستحوذت من خاللها  والتي 
يف  ت�سارباً  ت�سكل   ........ �سركة  من   )%49( قدرها  وح�سة  �سركة..........( 
واإىل  و�سركة.........،    ......... ل�سركة  التابعة  �سركتي..........  امل�سالح بني 
رقم )1( من نطاق م�سوؤولية مدير م�سروعي  الرئي�سي  العقد  وجوب حجب 

مطار م�سقط الدويل و�ساللة وخدماته على التف�سيل ال�سابق بيانه.   

فتوى رقم و �ص ق/م و/2012/1228/1/26 بتاريخ 2012/6/25م

---------------------
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فتاوى المادة رقم )15(

الفتوى االأوىل :

 : رقم  املوقرة  وزارتكم  بكتاب  املنتهية  املتبادلة  الكتب  اإىل  بالإ�سارة 
برئا�سة  املخت�ص  حتديد  طلب  ب�ساأن    ..... املوافق   ......... بتاريخ   .........
؟  اجلهة  رئي�ص  اأم  الوزارة  وكيل  هو  هل  بالوزارة  الداخلية  املناق�سات  جلنة 
واإذا كانت �سالحية رئا�سة اللجنة الداخلية للمناق�سات من اخت�سا�ص وكيل 
الوزارة  فهل تعتمد قرارات الإ�سناد وحما�سر اللجنة من الوكيل اأم اأنه يجب 
الخت�سا�ص  هذا  تفوي�ص   حالة  ويف  ؟  عليها  للموافقة  الوزير  على  عر�سها 
لوكيل الوزارة هل يكتفى باعتماد قرارات اللجنة من وكيل الوزارة اأم اأنه يجب 

عر�سها على الوزير للموافقة عليها ؟.
اأنه  �سدر  وتخل�ص وقائع املو�سوع - ح�سبما يت�سح من الأوراق - يف 
قرار وزير.............. رقم )...........( بت�سكيل اللجنة الداخلية للمناق�سات 
 2006/4 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  اإىل  ا�ستنادا  وذلك  الوزارة  وكيل  برئا�سة 
باإ�سافة بع�ص الأحكام الوظيفية والتقاعدية اخلا�سة بوكالء الوزارات ومن يف 
حكمهم اإىل قانوين اخلدمة املدنية ومعا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي 
احلكومة العمانيني، والذي ن�ص يف املادة 161/ 14على اخت�سا�ص �سعادة وكيل 

الوزارة برئا�سة جلنة املناق�سات الداخلية.
ثم �سدر بعد ذلك قانون املناق�سات مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 
2008/36  نا�سا يف املادة )15( منه على اأن تتوىل جلنة داخلية يف اجلهة املعنية 
وبناء  املناق�سات،  جمل�ص  �سالحية  يفو�سه  اأومن  اجلهة  تلك  رئي�ص  برئا�سة 
اللجنة  رئا�سة  تتوىل  التي  اجلهة  حتديد  حول  الت�ساوؤل  ثار  فقد  ذلك  على 
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رئي�ص  مينح  اأحدهما  ن�سني  وجود  ظل  يف  بالوزارة  للمناق�سات  الداخلية 
الوحدة �سالحية رئا�سة اللجنة اأو من يفو�سه ، والآخر مينح �سالحية رئا�سة 
تعتمد  الواقعية   الناحية  من  اأنه  خا�سة  الوزارة  وكيل  ل�سعادة  اللجنة  تلك  

قرارات الإ�سناد وحما�سر اللجنة من رئي�ص اللجنة ومعايل الوزير .
وتطلبون الإفادة بالراأي القانوين :

وردا على ذلك نفيد باأن املادة )12( من قانون املناق�سات  امللغى ال�سادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/86  - املعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/63 -  
كانت تن�ص على اأنه :«مع مراعاة ما ورد يف املادة )1( ، ت�سري اأحكام هذا النظام  
على م�سرتيات واأعمال  الوحدات احلكومية ، وتتوىل جلنة داخلية يف الوحدة 
يراأ�سها الوزير اأو من يفو�سه من الوكالء �سالحيات جمل�ص املناق�سات وفقا 
لهذا النظام  بالن�سبة اإىل العقود  والأعمال التي ل تزيد  قيمتها  على مائتني 

وخم�سني  األف ريال عماين..«.
وا�ستنادا اإىل ذلك  �سدر املر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/4 باإ�سافة بع�ص 
الأحكام الوظيفية والتقاعدية اخلا�سة بوكالء الوزارات ومن يف حكمهم اإىل 
قانوين اخلدمة املدنية ومعا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة 
العمانيني  ون�ست املادة )161( منه على اأن:«يتوىل وكيل الوزارة  الخت�سا�سات 

الآتية :
واملمار�سة.    الداخلية   املناق�سات  جلنتي  رئا�سة  1ـ......................14ـ 

15ـ.....«.
ثم �سدر قانون املناق�سات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/36 ون�ست 
املادة )15( منه على اأنه :« ا�ستثناء من ن�ص املادة )8( من هذا القانون تتوىل 
يفو�سه  من  اأو  اجلهة  تلك  رئي�ص  برئا�سة   املعنية  اجلهة  يف  داخلية  جلنة 
�سالحية املجل�ص بالن�سبة للمناق�سات التي ل تتجاوز قيمتها مائتني وخم�سني 
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األف ريال عماين......«.
املادة  يف  اأجاز  وقد  امل�سرع  اأن  املتقدمة  الن�سو�ص  مفاد  اأن  حيث  ومن 
  2000/63 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  املعدلة   امللغى  املناق�سات  نظام  من   )12(
ت�سكيل جلنة داخلية للمناق�سات يف الوحدة يراأ�سها الوزير اأو من يفو�سه من 
الوكالء تتوىل �سالحيات جمل�ص املناق�سات يف العقود واملناق�سات التي ل تزيد 
قيمتها  على مائتني وخم�سني األف ريال ، اإل اأنه قيد �سلطة الوزير يف التفوي�ص 
فجعله قا�سرا على وكالء الوزارة ومن ثم فاإنه وقد �سدر املر�سوم ال�سلطاين 
الدائمة  الوظائف  بجدول  وزارة  وكيل  وظيفة  اإدراج  على  نا�سا   2006/4 رقم 
بوحدات اجلهاز الإداري للدولة ، وحمددا يف املادة )161( منه الخت�سا�سات 
الوظيفية لوكيل الوزارة ومنها رئا�سة جلنة املناق�سات  الداخلية فاإنه ق�سد 
اأو  اأ�سند اإىل وكيل الوزارة من اخت�سا�سات �سواء بالأ�سالة  بذلك  حتديد ما 
املناق�سات الذي  املادة )12( من نظام  بالتفوي�ص ول يعد ذلك تعديال لن�ص 
�سدر  قد  فاإنه  وبالتايل   ، لأحكامها  �سامال  تنظيما  و�سع   خا�سا  قانونا  يعد 
بعد ذلك قانون املناق�سات اجلديد باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/36 نا�سا يف 
اأو من يفو�سه برئا�سة اللجنة  املادة )15( منه على اخت�سا�ص رئي�ص الوحدة 
الداخلية للمناق�سات يف الوحدة ومن ثم فاإن الخت�سا�ص برئا�سة  تلك اللجنة 
، فاإذا ما فو�ص وكيل الوزارة فاإن  واعتماد تو�سياتها  ينعقد لرئي�ص الوحدة 
تو�سياتها يلزم اعتمادها من رئي�ص الوحدة، ول يعترب ذلك اإلغاء لن�ص املادة 
)14/161( املت�سمن حتديد الخت�سا�سات الوظيفية لوكيل الوزارة على الوجه 

ال�سالف الإ�سارة اإليه. 
برئا�سة  يفو�سه  اأومن  الوزير  اخت�سا�ص  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
اللجنة الداخلية للمناق�سات ويف حالة تفوي�ص الوكيل برئا�ستها يتعني اعتماد 

تو�سياتها من الوزير.
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فتوى رقم : ) و �ص ق /م و/2010/300/1/15م ( بتاريخ 2010/2/14م

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

الفتوى الثانية :

.....ب�ساأن  املوافق   .... املوؤرخ   ....... رقم  معاليكم  كتاب  اإىل  بالإ�سارة 
تكملة  يف  املناق�سات  جمل�ص  �سالحية   مدى  يف  القانوين  الراأي  اإبداء  طلب 
اإجراءات الطرح والإ�سناد للمناق�سات التي اأر�سلت اإىل املجل�ص قبل العمل باأحكام 

املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/120 بتعديل بع�ص اأحكام قانون املناق�سات.
وتخل�ص وقائع املو�سوع ح�سبما يبني من كتاب ....امل�سار اإليه باأنه ورد 
اإىل الأمانة العامة ملجل�ص املناق�سات يف تاريخ �سابق على تاريخ العمل باأحكام 
مناق�سات  من  عدد  املعنية  اجلهات  من   2011/120 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم 
امل�ساريع املختلفة اأ�سبح الإ�سناد فيها من �سالحيات تلك اجلهات بعد �سريان 

املر�سوم ال�سلطاين امل�سار اإليه.
اإحداها  اأربع  فئات  اإىل  تنق�سم  بها  املنوه  املناق�سات  اأن   ... وتذكرون 
م�ستندات ووثائق مناق�سات ل تزال قيد الدرا�سة ومل يتم طرحها بعد، وثانيها 
مناق�سات مت طرحها عن طريق املجل�ص ومل يتم فتح مظاريفها حتى تاريخ 
�سريان اأحكام املر�سوم ال�سلطاين امل�سار اإليه، وثالثها مناق�سات مت طرحها عن 
طريق املجل�ص وفتحت مظاريفها اإل اأنه مل يتم البت فيها حتى تاريخ �سريان 
اأحكام املر�سوم ال�سلطاين امل�سار اإليه، ورابعها مناق�سات اأر�سلت اجلهات املعنية 
تو�سياتها النهائية ب�ساأنها للمجل�ص وهي الآن يف مرحلة العر�ص على املجل�ص 

ليتخذ ب�ساأنها القرارات املنا�سبة.
اخت�سا�ص  مدى  عن  ....الراأي  تطلبون  تقدم  ما  �سوء  ويف   
الأربع  للمناق�سات  والإ�سناد  الطرح  اإجراءات  تكملة  يف  املناق�سات   جمل�ص 
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املذكورة يف �سوء املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/120 بتعديل بع�ص اأحكام قانون 
املناق�سات.

وردا على ذلك نفيد باأن املادة )74 ( من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 تن�ص على اأنه » تن�سر القوانني يف اجلريدة 
الر�سمية خالل اأ�سبوعني من يوم اإ�سدارها، ويعمل بها من تاريخ ن�سرها ما مل 

ين�ص فيها على تاريخ اآخر ».
 وتن�ص املادة ) 5( من قانون اجلريدة الر�سمية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
»  يعمل بالقوانني واملرا�سيم ال�سلطانية ذات الطبيعة  اأن  رقم 2011/84 على 
الت�سريعية  واللوائح من تاريخ ن�سرها يف اجلريدة الر�سمية اأو مالحقها ما مل 
ين�ص فيها على تاريخ اآخر، ويعد الن�سر قرينة على علم الكافة بها ول يقبل 

دليل على خالف ذلك«.
بتعديل   2011/120 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من  الثالثة  املادة  وتن�ص 
من   29 بتاريخ  الر�سمية  باجلريدة  املن�سور  ـ  املناق�سات  قانون  اأحكام  بع�ص 
اأكتوبر 2011م على اأن » ين�سر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�سره«.
معدلة  املناق�سات  قانون  من   )15  ( املادة  من  الأوىل  الفقرة  وتن�ص 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/120 على اأنه » ا�ستثناء من ن�ص املادة )8( من 
هذا القانون تتوىل جلنة داخلية يف اجلهة املعنية برئا�سة رئي�ص تلك اجلهة اأو 
من يفو�سه �سالحية املجل�ص بالن�سبة اإىل املناق�سات التي ل تتجاوز قيمتها 

مليون ريال عماين«. 
اأثر  من  له  مبا  اجلديد  القانون  اأن  عليه  امل�ستقر  اإن  وحيث   
اأو�ساع  مبا�سر تبداأ وليته من يوم نفاذه لي�ص فقط على ما �سوف ين�ساأ من 
قانونية يف ظله ولكن كذلك على الأو�ساع القانونية التي بداأ تكوينها يف ظل 
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الو�سع القدمي ومل يتم هذا التكوين اإل يف ظل القانون اجلديد، وكذلك على 
الآثار امل�ستقبلية التي ترتتب ابتداء من تاريخ نفاذ القانون اجلديد بالن�سبة 

لو�سع قانوين تكون قبل هذا التاريخ.
اللجان  منح  اعتربها  وم�سلحة  اأدركها  حلكمة  قرر  امل�سرع  اإن  وحيث 
الداخلية يف اجلهات املعنية �سالحية جمل�ص املناق�سات بالن�سبة للمناق�سات 

التي ل تتجاوز قيمتها مليون ريال عماين.
عبارته  �سريحة  ن�ص  مبوجب  قرر  امل�سرع  اأن  ذلك  موؤدى  اإن  وحيث 
وا�سحة دللته  حمكم معياره تعديل اخت�سا�ص اللجان الداخلية يف اجلهات 
املعنية بالن�سبة للمناق�سات   ومنحها اخت�سا�سا كان مقررا ملجل�ص املناق�سات، 
وملا كانت قواعد الخت�سا�ص من الأمور املتعلقة بالنظام العام فاإنه ل منا�ص 
من الت�سليم بتلك القواعد الآمرة والعمل باأثرها الفوري املبا�سر واإنزال حكم 
من  كل  �سالحية  لنطاق  تعديل  من  امل�سرع  ا�ستوجبه  مبا  الفوري  الأثر  هذا 
للمناق�سات  بالن�سبة  املناق�سات  وجمل�ص  املعنية  باجلهات  الداخلية  اللجان 

بحيث يعمل كل منهما يف حدود النطاق وال�سالحيات املر�سومة له.

اإنه بتطبيق ما تقدم على الوقائع املعرو�سة وملا كانت  وحيث   
املنوه  املعنية  اجلهات  من  للمجل�ص  العامة  الأمانة  اإىل  الواردة  املناق�سات 
املجل�ص  من  ي�سدر  مل  الراأي  طلب  بكتاب  اإليها  امل�سار  الأربع  احلالت  يف  بها 
رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  العمل  تاريخ  ـ  ـ  2011/10/30م  باإ�سنادها حتى  قرار 
الطرح  اإجراءات  بتكملة  الخت�سا�ص  اأن  ريب  ل  فاإنه  اإليه  امل�سار   2011/120
باجلهات  الداخلية  اللجان  �سالحية  من  اأ�سحى  املناق�سات  لتلك  والإ�سناد 
املعنية يف �سوء ما انتهت به من اإجراءات يف املجل�ص من طرح وفتح للمظاريف 

دون حاجة اإىل اإعادة الإجراءات ابتداء من اللجان الداخلية بتلك اجلهات.
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بتكملة  املناق�سات  جمل�ص  �سالحية  عدم   اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
باأحكام  العمل  قبل  اإليه  اأر�سلت  التي  للمناق�سات  والإ�سناد  الطرح  اإجراءات 
املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/120 بتعديل بع�ص اأحكام قانون املناق�سات على 

النحو املبني بالأ�سباب.

 ) فتوى رقم : و �ص ق /م و/32 / 1 /1943 /2011م بتاريخ 20 
نـوفمـــــبر2011م (

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

الفتوى الثالثة :

املادة )151( من قانون ال�سركات رقم 74/4 تن�ص على اأنه«تناط اإدارة 
ال�سركة املحدودة امل�سوؤولية مبدير اأو اأكرث من الأ�سخا�ص الطبيعيني ميكن اأن 

يكونوا من ال�سركاء اأو من غري ال�سركاء. 
اأو  اأو غري حمدودة وفقاً لعقد التاأ�سي�ص  يعني املديرون ملدة حمدودة 

مبوجبه.«
بدمج   2007/99 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من  الأوىل  املادة  وتن�ص 
�سركة م�سفاة �سحار)�ص.م.م(، يف �سركة م�سفاة نفط عمان )�ص.م.م(وتعديل 
املر�سوم ال�سلطاين رقم 82/7 بتاأ�سي�ص م�سفاة نفط عمان )�ص.م.م( على اأن » 
تدمج �سركة م�سفاة �سحار)�ص.م.م(، يف �سركة م�سفاة نفط عمان )�ص.م.م( 
وفقاً لأحكام قانون ال�سركات التجارية امل�سار اإليه، و يكون م�سمى ال�سركة بعد 

الدمج« ال�سركة العمانية للم�سايف والبرتوكيماويات )�ص.م.م(«
تاأ�سي�ص  عقد  يعدل   « اأن  على  املر�سوم  ذات  من  الثالثة  املادة  وتن�ص 

ال�سركة ونظامها الأ�سا�سي وفقاً لأحكام هذا املر�سوم »
ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املناق�سات  قانون  من   )1( املادة  وتن�ص 
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رقم 2008/36 على اأنه« يف تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات 
التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ص �سياق الن�ص خالف ذلك:

هذا  لأحكام  خا�سعة  حكومية  �سركة  اأو  وحدة  اأية   : املعنية  اجلهة 
القانون.«

وتن�ص املادة )2( من ذات القانون على اأن »ت�سري اأحكام هذا القانون 
العامة  واملوؤ�س�سات  والهيئات  للدولة  الإداري  اجلهاز  وحدات  جميع  على 
للحكومة  بالكامل  اململوكة  امل�ستقلة  العتبارية  ال�سخ�سية  ذات  وال�سركات 
با�ستثناء وحدات الأمن والدفاع واأية جهة حكومية اأخرى يرد با�ستثنائها ن�ص 

يف اأي قانون اآخر«
وتن�ص املادة )15( من ذات القانون على اأنه« ا�ستثناًء من ن�ص املادة )8( 
من هذا القانون تتوىل جلنة داخلية يف اجلهة املعنية برئا�سة رئي�ص تلك اجلهة 
اأو من يفو�سه �سالحية املجل�ص بالن�سبة للمناق�سات التي ل تتجاوز قيمتها 

مائتني وخم�سني األف ريال عماين. ...................«
للم�سايف  العمانية  ال�سركة  تاأ�سي�ص  عقد  من   )9( املادة  وتن�ص 
والبرتوكيماويات )�ص.م.م( على اأن« يتوىل اإدارة ال�سركة جمل�ص مديرين يتم 

ت�سكيله طبقاً لأحكام قانون ال�سركات  التجارية امل�سار اإليه.«
والغاز  النفط  اأنه« يقوم وزير  العقد على  ذات  املادة )10( من  وتن�ص 
مبقت�سى املادة )9( من املر�سوم ال�سلطاين رقم 82/7 باختيار رئي�ص للمجل�ص، 
و  �سلطات  حتديد  املجل�ص  وعلى   ، للرئي�ص  نائب  اختيار  للمجل�ص  يجوز  كما 

اخت�سا�سات كل من الرئي�ص ونائبه)يف حالة اختياره(.«
املديرين  جمل�ص  على   « اأنه  على  العقد  ذات  من   )11( املادة  وتن�ص 
امل�سوؤول عنها،........ التنفيذي  املوظف  يكون  لل�سركة  تنفيذي  اختيار مدير 

......................
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ي�سرف املدير التنفيذي على الإدارة اليومية لأعمال ال�سركة مراعياً 
الربامج املو�سوعة وامليزانيات امل�سادقة من قبل جمل�ص املديرين........«

�سلطات   « بعنوان  لل�سركة   الأ�سا�سي  النظام  من   )12( املادة  وتن�ص 
بجميع  للقيام  ال�سلطات  كامل  املديرين  »ملجل�ص  اأن  على  املديرين«  جمل�ص 
الأعمال الالزمة لتنفيذ اأغرا�ص ال�سركة، و ل يحد من هذه ال�سلطات اإل ما 

تن�ص عليه القوانني اأو يرد يف عقد التاأ�سي�ص والنظام الأ�سا�سي .
يخول  اأن  الأع�ساء،  باأغلبية  يتخذ  قرار  ومبوجب  املديرين  ملجل�ص 
�سالحياته املتعلقة مبهام حمددة لرئي�سه اأو لأحد الأع�ساء ، كما يجوز له اأن 

يخول هذه ال�سلطات للجنة اأو جلان م�سكلة من اأع�سائه.«
»اخت�سا�سات  بعنوان  لل�سركة  الأ�سا�سي  النظام  املادة)13( من  وتن�ص 
اأن » رئي�ص جمل�ص املديرين هو رئي�ص ال�سركة  رئي�ص جمل�ص املديرين« على 
قرارات جمل�ص  بتنفيذ  يقوم  والذي  الق�ساء،  واأمام  الغري  الذي ميثلها لدى 
اإ�سراف ومراقبة جمل�ص  ال�سركة حتت  اأعمال  باإدارة  القيام  و عليه  املديرين، 

املديرين.«
املخاطبني  نطاق  حدد  قد  امل�سرع  اأن  الن�سو�ص  هذه  مفاد  اإن  وحيث 
باأحكام قانون املناق�سات بوحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات واملوؤ�س�سات 
العامة وال�سركات اململوك راأ�سمالها بالكامل للحكومة؛ ومل ي�ستثن من ذلك 
�سوى وحدات الأمن والدفاع وغريها من اجلهات التي يرد ب�ساأنها ن�ص خا�ص، 
ومبوجب اأحكام هذا القانون عرف امل�سرع اجلهة املعنية يف تطبيق اأحكامه باأنها 
اأية وحدة اأو �سركة حكومية خا�سعة لأحكامه، ومبوجب حكم املادة )15( من 
ذات القانون عقد امل�سرع الخت�سا�ص لرئي�ص الوحدة اأو ال�سركة؛اأو من يفو�سه 
- ا�ستثناء من حكم املادة )8( منه - برئا�سة جلنة داخلية تكون لها �سالحية 
 )250،000( قيمتها  تتجاوز  ل  التي  للمناق�سات  بالن�سبة  املناق�سات  جمل�ص 
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جلان  بت�سكيل  الخت�سا�ص  له  عقد  كما  عماين،  ريال  األف  وخم�سني  مائتني 
مناق�سات فرعية يف املديريات العامة اأو الدوائر اأو املكاتب التابعة للوحدة اأو 
ال�سركة يف املحافظات واملناطق تتوىل اخت�سا�سات جمل�ص املناق�سات بالن�سبة 
ريال  األف  )50،000(خم�سني  قيمتها  تتجاوز  ل  ؛التي  وغريها  للمناق�سات 

عماين.
�سركة  هي   ............... ال�سركة  اأن  الأوراق  من  البني  اإن  وحيث 
اإدارتها جمل�ص مديرين، بني كل من  حكومية ذات م�سوؤولية حمدودة يتوىل 
عقد تاأ�س�سيها ونظامها الأ�سا�سي ت�سكيله والخت�سا�سات املعقودة له على وفق 
من   )13،12،11،10( املواد  اأحكام  ومبوجب  التجارية،   ال�سركات  قانون  اأحكام 
النظام الأ�سا�سي املذكور فاإن ملجل�ص املديرين كافة ال�سلطات للقيام بالأعمال 
تنفيذي  مدير  اختيار  �سالحيته  بني  ومن  ال�سركة  اأغرا�ص  لتنفيذ  الالزمة 
الربامج  وفق  على  لأعمالها  اليومية  الإدارة  على  الإ�سراف  يتوىل  لل�سركة 
التنفيذي  املوظف  هو  ويكون  قبله  من  عليها  امل�سادق  وامليزانيات  املو�سوعة 
هو  املديرين  جمل�ص  رئي�ص  يعد  املواد  تلك  اأحكام  مبوجب  اأنه  كما  امل�سوؤول، 
رئي�ص ال�سركة والذي ميثلها يف �سالتها بالغري واأمام  الق�ساء ، ومن ثم يكون 

هو رئي�ص اجلهة املعنية يف تطبيق اأحكام قانون املناق�سات .
لذا انتهى الراأي اإىل : اأن رئي�ص ال�سركة .....«رئي�ص جمل�ص املديرين« 
هو رئي�ص اجلهة املعنية يف تطبيق اأحكام املادة )15( من قانون املناق�سات،  وله 
التفوي�ص يف اخت�سا�سه املن�سو�ص عليه يف تلك  املادة ويف  احلدود املبينة فيها، 
اإليه التفوي�ص يف هذا الخت�سا�ص وذلك نزوًل  باأنه ل يجوز للمفو�ص  علماً 

على الأ�سول العامة يف التفوي�ص .

فتوى رقم: )و �ص ق/م و/1/14/ 1586 /2010م( بتاريخ2010/9/22م .
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فتاوى المادة رقم )42(

الفتوى االأوىل :

 2008/36 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املناق�سات  قانون  من   )42( املادة 
اأو  بالزيادة  تغيريية  اأوامر  اإ�سدار  املعنية  للجهات  يجوز   « اأنه  على   تن�ص 
العقد  حمل  اخلدمات  اأو  الأعمال  اأو  .....كميات.....الأ�سناف  يف  النق�سان 
وذلك خالل فرتة �سريان العقد فيما ل يتجاوز جمموع قيمته مائة األف ريال 
العطاء الأ�سلي الذي متت موافقة املجل�ص عليه  اأو )10%( من قيمة  عماين 
اأيهما اأكرب �سريطة اأن تكون اأ�سعار الأوامر التغيريية هي نف�ص الأ�سعار التي 

وافق عليها املجل�ص.
وحل�ساب تكلفة الأوامر التغيريية جتمع قيمتها �سواء كانت بالإ�سافة 

اأو احلذف.
واإذا  جتاوز الأمر التغيريي احلد املن�سو�ص عليه يف الفقرة ال�سابقة، فيجب 

الرجوع للمجل�ص لأخذ موافقته عليه مع مراعاة ما يلي:
توفر العتماد املايل الالزم وموافقة املقاول على اللتزام بالأ�سعار الواردة - 1

يف العقد، اإذا كانت هذه الأ�سعار ل تزال منا�سبة ول تزيد على اأ�سعار ال�سوق.
2 -.”...

النخيل  لأ�سجار  الر�ص اجلوي  اأعمال  تنفيذ  الأول من عقد  البند  ين�ص  كما 
ملكافحة ح�سرة دوبا�ص النخيل )اجليل الربيعي( لعام 2011م على اأنه “يعترب 
العقد  هذا  من  يتجزاأ  ل  جزءا  يلي  فيما  املدرجة  والوثائق  ال�سابق  التمهيد 

وتعترب قراءتها وتف�سرياتها وحدة متكاملة ومتممة للعقد وهي: .....
ال�سروط التعاقدية الواردة بالعقد املوحد لإن�ساء املباين والأعمال املدنية - 4
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باللغة العربية )طبعة رابعة �سبتمرب 1999م( فيما مل يرد به ن�ص خا�ص بهذا 
العقد.

”...
وين�ص البند )5()ثانياً()1( من ذات العقد على اأن يكون »ر�ص اأ�سجار   
العجز  حتت  نخيل  فدان  األف  ع�سرون   )20000( قدرها  م�ساحة  يف  النخيل 

والزيادة...«
وين�ص البند الثالث من املادة )52( من �سروط العقد املوحد لإن�ساء 
املباين والأعمال املدنية على اأنه “ اإذا تبني لدى اإجناز كامل الأعمال امل�سدق 
عليها اأن زيادة اأو نق�سانا يزيد عنع�سرة باملائة )10%( من قيمة العقد، با�ستثناء 
ال�سعر  يف  والتعديالت  اليومية  لالأعمال  املخ�س�سة  واملبالغ  املحتملة  املبالغ 

مبوجب البند 70 )1( من هذه ال�سروط، قد ح�سل نتيجة اإما:
ملجمل تاأثريات الأوامر التغيريية، و/اأو.أ- 
يف ب-  الواردة  التقديرية  الكميات  اأقي�سة  يف  التعديالت  جلميع 

جدول الكميات.
ولكن لي�ص ل�سبب اآخر، حينئذ فاإن قيمة العقد املعدلة كما ذكر اآنفا والتي 
بني  عليه  التفاق  يتم  الذي  باملبلغ  تعديلها  يجري  باملائة  ع�سرة  عن  تزيد 
اأخذا بعني  املبلغ  املهند�ص بتحديد  املهند�ص واملقاول، ويف حال اخلالف يقوم 
العتبار جميع املواد والعوامل ذات العالقة مبا يف ذلك نفقات املوقع والنفقات 

العامة املتعلقة باملقاول”.
اأحكام  مبوجب  امل�سرع  اأن  الن�سو�ص  هذه  مفاد  اإن  وحيث 
كميات  تعديل  �سلطة  املتعاقدة  الإدارة  جهة  خول  قد  املناق�سات  قانون 
املنفردة  باإرادتها  العقد  حمل  اخلدمات  اأو  الأعمال  اأو  الأ�سناف 
اأو عماين  ريال  األف  (مائة   100000  ( يجاوز  ل  مبا  النق�سان  اأو   بالزيادة 
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 ) 10%( من قيمة العقد اأيهما اأكرب وذلك دون حاجة اإىل موافقة املتعاقد معها، 
متى ما اقت�ست ذلك امل�سلحة العامة، وهذا ما مت تف�سيله يف البند الثالث من 
املادة )52( من �سروط العقد املوحد لإن�ساء املباين والأعمال املدنية، غري اأنه 
ا�ستوجب احل�سول على موافقة املتعاقد اإذا جتاوزت قيمة الزيادة اأو النق�سان 
التوازن  على  لعلة ظاهرة تخل�ص يف احلفاظ  العقد،  قيمة  ن�سبة )10%( من 

املايل بني طريف العقد وعدم الإ�سرار مب�سالح املتعاقد مع جهة الإدارة. 
الإدارية متتع جهة  العقود  امل�ستقرة يف  العامة  املبادئ  اإنه من  وحيث 
الإدارة يف نطاقها ب�سلطات ا�ستثنائية لي�ص لها مثيل يف العقود املدنية تقت�سيها 
اعتبارات �سمان �سري املرفق العام بانتظام وا�سطراد، ومن بني تلك ال�سلطات 
احلق يف اإنهاء العقد بالإرادة املنفردة اأو اإنقا�ص الكميات املتعاقد عليها ح�سبما 
يكون  املقابل  ويف  العام،  املرفق  م�سلحة  يف  ممثلة  العامة  امل�سلحة  متليه 
اأو  للمتعاقد مع جهة الإدارة احلق يف التعوي�ص عن كل ما حلقه من خ�سارة 

فاته من ك�سب من جراء ذلك.
وحيث اإنه بناء على ما تقدم وملا كان الثابت من الأوراق اأن وزارة .... 
قامت باإنقا�ص امل�ساحة حمل العقد بـ )8458( ثمانية اآلف واأربعمائة وثمانية 
وخم�سون فدان من اأ�سل )20000( ع�سرين األف فدان جمموع الأعمال املتعاقد 
عليها، اأي ما يعادل تقريبا ن�سبة)42.29%( مبا قيمته )89316( ت�سعة وثمانون 
 )100000( مبلغ  يتجاوز  ل  ما  وهو  عماين  ريال  ع�سر  و�ستة  وثالثمائة  األف 
مائة األف ريال عماين التي يجوز جلهة الإدارة املتعاقدة تعديل كميات العقد 
يف حدوده بالزيادة اأو النق�سان دون احلاجة اإىل الرجوع اإىل املتعاقد للح�سول 

على موافقته.
لذلك انتهى الراأي اإىل عدم اأحقية �سركة .... يف التعوي�ص وذلك على 

النحو الوارد بالأ�سباب.
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)فتوى رقم : و �ص ق /م و/ 11 / 1 / 2011/2057م  بتاريخ 6 دي�سمبـــر 
2011م (

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

الفتوى الثانية :

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

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

الأ�سل املوقعة بينهما بتاريخ 21 من دي�سمرب 2008م.
اأن هذا الأمر يهدف  التغيريي على  البند )2( من ذات الأمر  وين�ص 

اإىل:
 متديد فرتة �سريان التفاقية .اأ( 

رواتب  بتعديل  الوزاري  للقرار  نظرا  التفاقية  كلفة  تعديل  )ب(   
العمانيني العاملني بالقطاع اخلا�ص بالإ�سافة اإىل زيادة قيمة التفاقية 

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

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

التفاقية .
)214.613.100( مائتان واأربعة ع�سر األف و�ستمائة وثالثة أ ))

الناجتة  الإ�سافية  التكلفة  بي�سة مقابل  ريال عماين ومائة  ع�سر 
عن تعديل رواتب املوظفني العمانيني .

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

التي من �ساأنها التاأثري على تكلفة تنفيذ التفاقية من قبل املقاول .
وتن�ص املادة )2.49( من ذات التفاقية على جواز تطبيق اأي تعديالت 

يف كلفة التفاقية على اأ�سا�ص �سايف التكلفة وذلك يف احلالت الآتية:
والبدلت أ )) اأخرياً  املحددة  الأجور  يف  التغريات 

املدفوعة للموظفني الذين تاأثرت رواتبهم مبا�سرة نتيجة �سدور 
ينبغى  حيث  بالتفاقية  العمل  البدء  بعد  عمان  ب�سلطنة  قانون 
اأي  عن  ومقنع  مف�سل  بدليل  العمل  �ساحب  تزويد  املقاول  على 
تعديل جرى موؤخرا على الأجور املحددة والبدلت املدفوعة وذلك 
املقاول  قبل  من  التغيريات  هذه  مثل  خ�سم  اأو  بدفع  القيام  قبل 

.............)ب(.............
هذه  تخ�سع  اأن  على  التفاقية  ذات  من   )2.38( املادة  وتن�ص 

التفاقية وتف�سر وفقاً للقوانني املعمول بها يف �سلطنة عمان .
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ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العمل  قانون  من   )50( املادة  وتن�ص 
“ي�سع جمل�ص الوزراء احلد الأدنى لالأجور وفقا  اأن  رقم 2003/35 على 
ملا تقت�سيه الظروف القت�سادية وله اأن ي�سع حدا اأدنى لأجور فئة بذاتها 
العمل  اأو طبيعة  اأو مهن تقت�سى ظروف  ال�ساغلني لوظائف  العمال  من 

بها هذا التحديد.
وي�سدر باحلد الأدنى لالأجور قرار من الوزير.”

اإنه بتاريخ 2011/2/15م �سدر قرار جمل�ص الوزراء املوقر  وحيث 
اخلا�ص،  القطاع  يف  الوطنية  العاملة  القوى  لأجور  الأدنى  احلد  برفع 
وبتاريخ 2011/2/19م �سدر قرار وزير القوى العاملة رقم 2011/77 ب�ساأن 
اخلا�ص،  القطاع  يف  الوطنية  العاملة  القوى  لأجور  الأدنى  احلد  حتديد 
ون�ص يف املادة الأوىل منه على اأن “ يكون احلد الأدنى لأجر القوى العاملة 
النحو  �سهريا موزعة على  ريال عماين  القطاع اخلا�ص )200( مائتي  يف 
اأ�سحاب الأعمال  اأنه على  الآتي .......”، ون�ص يف املادة الثانية منه على 
رفع الأجر الأ�سا�ص للقوى العاملة الوطنية وفقا للمادة الأوىل من هذا 
منهم  للموجودين  امل�ستحقة  العالوات  مبقدار  الإخالل  عدم  مع  القرار 
 “ اأن  على  منه  اخلام�سة  املادة  يف  ون�ص  �سدوره”،  قبل  العمل  راأ�ص  على 
الأول من  اعتباراً من  به  الر�سمية، ويعمل  القرار يف اجلريدة  ين�سر هذا 

مار�ص 2011م” . 
كما تن�ص املادة )2.54( من ذات التفاقية على اأن ل�ساحب العمل 
احلق يف متديد فرتة التفاقية لفرتة ق�سوى اثنتي ع�سر)12( �سهر بنف�ص 
اأ�سعار وبنود و�سروط التفاقية، ويف حالة التمديد يجب على �ساحب العمل 

اإخطار املقاول قبل �ستني )60( يوم من اإكمال التفاقية.
باملر�سوم  ال�سادر  املناق�سات  قانون  من   )42( للمادة  ووفقاً 
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تغيريية  اأوامر  اإ�سدار  املعنية  للجهات  “يجوز   2008/36 رقم  ال�سلطاين 
موا�سفات  اأو  كميات  اأو  نوع  اأو  قيمة  اأو  مدة  يف  النق�سان  اأو  بالزيادة 
اأو اخلدمات حمل العقد وذلك خالل فرتة �سريان  اأو الأعمال  الأ�سناف 
نف�ص  هي  التغيريية  الأوامر  اأ�سعار  تكون  اأن  �سريطة   ............ العقد 

الأ�سعار التي وافق عليها املجل�ص”.
�سورة  على  الطالع  من  الثابت  كان  وملا  تقدم  ما  هدي  وعلى   
التفاقية املربمة بني الهيئة العامة ............. وال�سركة ............. فاإن 
اإرادتيهما التقتا على تنفيذ الأعمال املتعاقد عليها وفقاً لالأ�سعار الواردة 
الأ�سعار  هذه  تعديل  جواز  على  �سراحة  التفاق  مت  اأنه  اإل  بالتفاقية 
لتغطية اأي زيادة قد تطراأ على �سلم الأجور والعالوات وفقاً لقرار وزاري 
التفاقية  ............... احلق يف متديد فرتة  الهيئة  اإىل منح  بالإ�سافة 

بنف�ص الأ�سعار التي مت التفاق عليها .
العقد  اأن  وق�ساء  فقها  عليها  امل�ستقر  القاعدة  وكانت  ذلك  كان  وملا 
�سريعة املتعاقدين، فمن ثم فاإن زيادة رواتب املوظفني العمانيني يف حمطات 
اإىل  بالإ�سافة  القانون  اإليها جاء متفقا مع �سحيح وحكم  امل�سار  املياه  حتلية 
يف  الواردة  الأ�سعار  بنف�ص  التفاقية  فرتة  متديد  يف   .......... الهيئة  اأحقية 

التفاقية الأ�سل .

لذلك انتهى الراأي اإىل جواز زيادة رواتب املوظفني العاملني باتفاقية 
اأحقية الهيئة يف متديد فرتة التفاقية  اإليها واإىل  امل�سار  الت�سغيل وال�سيانة 
الأ�سل،  التفاقية  يف  عليها  التفاق  مت  التي  الأ�سعار  بنف�ص  اللتزام  �سريطة 

وذلك ح�سبما ورد بالأ�سباب. 

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



- 331 -

قوانين تنظيم الهيئات والمؤسسات 
العامة للدولة

فتاوى المادة رقم )45(

الفتوى االأوىل :

  فبالإ�سارة اإىل الكتاب رقم .... فى �ساأن طلب الإفادة بالراأي حول ما 
اإذا كان تقدمي �سمان ح�سن التنفيذ يقت�سر على العقود الناجتة عن املناق�سات 
، طبقا للمادة )45 ( من نظام املناق�سات ، اأم ي�سمل كذلك العقود الناجتة عن 
الإ�سناد املبا�سر ، وما اإذا كان تقدمي هذا ال�سمان يقت�سر على اأعمال ال�سيانة 
واأعمال املباين والأعمال املدنية الأخرى اأم اأنه ي�سمل باقي العقود مثل عقود 

التوريد وغريها من العقود التي ل تتطلب اأعمال �سيانة . 
 84/86 رقم  ال�سلطانى  باملر�سوم  ال�سادر  املناق�سات  نظام  باأن  نفيد    
حدد الأ�ساليب التي يجب على الوحدة احلكومية اتباع اأحدها لختيار املتعاقد 
 ، تطلبها  التي  تقدمي اخلدمات  اأو  الأ�سناف  توريد  اأو  الأعمال  لتنفيذ  معها 
وتتمثل هذه الأ�ساليب فى املناق�سة ، �سواء اأكانت عامة اأم حمدودة ، دولية اأم 
حملية ، واملمار�سة والأمر املبا�سر ، كما و�سع هذا النظام الأحكام العامة التي 
ت�ستوي فيها هذه الأ�ساليب جميعا وكذلك الأحكام اخلا�سة بكل اأ�سلوب منها 
، ومن بني الأحكام العامة التي و�سعها ما تق�سى به املادة ) 45( منه من اأن 
» على �ساحب العطاء املقبول اأن يقدم �سمانا م�سرفيا ي�ساوى 5% من قيمه 
ما ر�سا عليه تاأمينا ل�سمان ح�سن التنفيذ ..«  فتقدمي �سمان ح�سن التنفيذ 
ي�ستوى فيه اأن يكون اختيار من �سيجرى التعاقد معه جرى بطريق املناق�سة 
اأو املمار�سة اأو الأمر املبا�سر ، كما ي�ستوى فيه اأن يكون حمل التعاقد هو توريد 

اأ�سناف اأو تنفيذ اأعمال معينة اأو القيام باأعمال ال�سيانة اأو جميعها . 
اأن حكم تقدمي �سمان ح�سن التنفيذ ي�سرى  اإىل  لذلك انتهى الراأى 
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التوريد  عقود  على  ي�سرى  اأنه  كما  املبا�سر  الإ�سناد  عن  الناجتة  العقود  على 
وغريها من العقود التي ل تتطلب اأعمال �سيانة . 

فتوى رقم ) و �ص ق / م و / 970/1/10 / 2001 فى 2001/7/7 م 

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

الفتوى الثانية :

نفيد باأن املادة )45( من نظام املناق�سات تن�ص على اأنه« على �ساحب 
العطاء املقبول اأن يقدم �سمانا م�سرفيا ي�ساوى )5%(  من قيمة ما ر�سا عليه 

تاأمينا ل�سمان ح�سن التنفيذ ......«.
واإذا كانت املادة )45( امل�سار اإليها قد ن�ست على مبلغ ال�سمان وحددته 
مبا ي�ساوى )5%( من قيمة العقد فاإنه ليجوز التفاق على حجز مبالغ جتاوز 
اأية مبالغ اإ�سافية حتجز بجانب  هذه الن�سبة املن�سو�ص عليها. وبالتاىل فاإن 
مبلغ )5%( من قيمة العقد ك�سمان حل�سن تنفيذ العقد تكون خمالفة ل�سحيح 

حكم القانون .
على اأنه – واإن كان الأمر كما تقدم– فاإن مبلغ )5ر2%( الذى يحجز 
لدى  املقاول  م�ستحقات  من  حقيقته  فى  يعترب  ال�سيانة  فرتة  انتهاء  لغاية 
فيجب  ال�سيانة،   فرتة  انتهاء  بعد  يرد  اإ�سافيا  تاأمينا  ولي�ص  العمل  �ساحب 
التفريق بني مبلغ ال�سمان الذى يقدمه املقاول عند قبول عطائه وبني املبالغ 
بـ )5%( من قيمة  العقد املوحد  املقاول الذى حدده  املحتجزة من م�ستحقات 
ومبلغ  الأعمال  اإكمال  عند  )5ر%2(  مبلغ  يرد  فرتتني  على  ت�سرتد   ، العقد 

)5ر2% ( عند انق�ساء فرتة ال�سيانة.
العقد يعترب من  فاإن مبلغ )5ر2%( من قيمة  وبالبناء على ما تقدم 
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تنفيذ  حل�سن  اإ�سافيا  �سمانا  ولي�ص  العمل  �ساحب  لدى  املقاول  م�ستحقات 
الـ )5%( املن�سو�ص عليها باملادة )45( ،الأمر الذى ل يتعار�ص  العقد بجانب 

مع اأحكام القانون .

 ) فتوى رقم و �ص ق / 98/1349/1/10 فى 1998/12/13 م (

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

فتاوى المادة رقم )47(

 املادة ) 33 ( من نظام املناق�سات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86 
/ 84 تن�ص على اأنه : » يبقى العطاء نافذ املفعول من وقت ت�سديره مبعرفة 
مقدم العطاء بغ�ص النظر عن ميعاد ا�ستالمه مبعرفة جمل�ص املناق�سات حتى 
الواردة  الأ�سعار  على  خف�ص  باأي  يعمل  ذلك  ومع  العطاء  �سريان  مدة  نهاية 

بالعطاء ي�سل قبل امليعاد املعني لفتح املظاريف » .
الفرع  اأحكام  » مع مراعاة   : اأنه  النظام على  ( من  املادة ) 47  وتن�ص 
الثاين من الف�سل الثالث من هذا النظام ، اإذا مل يقم �ساحب العطاء املقبول 
بتقدمي �سمان ح�سن التنفيذ فى املدة املحددة جاز للوحدة احلكومية املعنية 
مبوجب اإخطار بكتاب م�سجل ـ ودون حاجة اإىل اأية اإجراءات ـ اأن تلغى الرت�سية 
العطاءات  اأحد مقدمي  بوا�سطة  العملية  تنفذ  اأن  اأو  املوؤقت  التاأمني  وت�سادر 
التى تلي عطاءه بعد التن�سيق مع جمل�ص املناق�سات وكل ذلك دون م�سا�ص بحق 
الوحدة املعنية فى املطالبة باخل�سائر والأ�سرار التى ل يتي�سر لها ا�سرتدادها 

من التاأمني املوؤقت .
اأن مقدم العطاء يلتزم بعطائه من وقت  القاعدة هى  اأن  ومفاد ذلك 
ت�سديره اإىل نهاية املدة املحددة يف العطاء ، وا�ستثنى امل�سرع من ذلك حالة جواز 
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تعديل العطاء اإذا ا�ستمل على خف�ص اأ�سعاره وو�سل اجلهة املعنية قبل املوعد 
املحدد لفتح املظاريف ، مبا موؤداه اأنه منذ اأن ي�سدر مقدم العطاء عطاءه يظل 
ملتزما به ول يكون له اإل اأن يخف�ص ما ورد به من اأ�سعار قبل املوعد املحدد 
لفتح املظاريف ومن ثم فال يكون له اأن يعدل عن عطائه بعد فتح املظاريف لأن 
هذه احلالة ل تندرج �سمن ال�ستثناء امل�سار اإليه واإن هذا العدول ـ اإن حتقق ـ ل 
يكون له اثر من حيث حتلل مقدمه من التزاماته القانونية على النحو املقرر 
باملادة ) 47 ( من نظام املناق�سات امل�سار اإليها والتي اأجازت للجهة املعنية اتخاذ 
اأحد اإجراءين وذلك مبوجب كتاب م�سجل ودون حاجة لإجراءات اأخرى ، اإما 
اأن تلغى الرت�سية وت�سادر التاأمني املوؤقت واإما اأن تنفذ العملية بوا�سطة مقدم 
العطاء الذى يليه دون امل�سا�ص بحقها فى املطالبة مبا قد تتحمله من خ�سائر 

اأو اأ�سرار ل يغطيها التاأمني املوؤقت .
 .......... املوؤ�س�سة  اأن   ، املذكور  الكتاب  من  الثابت  اأن  حيث  ومن 
كانت قد تقدمت بعطاء فى املناق�سة رقم 161 / 2002 لتنفيذ العملية امل�سار 
اإليه هو  امل�سار  العطاء  اأن  اإىل  بالوزارة  العرو�ص  وانتهت جلنة حتليل   ، اإليها 
املوؤ�س�سة  اإخطار  املعنية  فاإنه يتعني على اجلهة   ، العطاءات ومقبول فنيا  اأقل 
املذكورة بر�سو العملية عليها دون العتداد بر�سالتها بالعتذار ما دام عطاوؤها 
كان �ساريا وقت البت فى املناق�سة ، فاإن تقاع�ست عن التنفيذ كان للجهة املعنية 
اتخاذ اأحد اإجراءين اإما اإلغاء الرت�سية وم�سادرة التاأمني املوؤقت ، واإما تنفيذ 
العملية على ح�ساب املوؤ�س�سة باإ�سنادها للعطاء الذى يليها مع حتميلها بكل ما 
اأ�سرار ل يغطيها التاأمني املوؤقت وذلك فى  اأو  قد تتكبده الوزارة من خ�سارة 
التعليم  تنظيم مرفق  على  القائمة  اجلهة  بح�سبانها  الوزارة  تقدره  ما  �سوء 

واملنوط بها ت�سيريه .
ولذلك انتهى الراأي اإىل وجوب اإخطار موؤ�س�سة.......... بر�سو العملية 
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عليها، فاإن امتنعت عن التنفيذ فللوزارة احلق اإما فى اإلغاء الرت�سية وم�سادرة 
التاأمني املوؤقت ، واإما تنفيذ العملية على ح�سابها باإ�سنادها اإىل العطاء التايل 

لعطائها على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ) و �ص ق / م و / 5 / 1 / 329 / 2003م بتاريخ 12 / 3 / 2003م (

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

فتاوى المادة رقم )66(

 فبالإ�سارة اإىل الكتاب رقم ........ بتاريخ ...... ب�ساأن طلب الراأى حول اإمكانية 
املياه  والبيئة وموارد  الإقليمية  البلديات  بوزارة  دائمة  ت�سكيل جلنة ممار�سة 
فى �سوء ن�ص املادة )66( من نظام املناق�سات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

 . 84/86
نفيد باأن املادة )66( من نظام املناق�سات امل�سار اإليه تن�ص على اأن » .....   
ت�سكل جلنة املمار�سة فى الوحدات احلكومية برئا�سة وكيل وزارة اأو من ينوب 
تتنا�سب وظيفة كل منهما ودرجته  قانونا وع�سوية موظفني خمت�سني  عنه 

وخربته الفنية مع اأهمية املناق�سات ونوعها » . 
وي�ستفاد من هذا الن�ص اأن ت�سكيل جلنة املمار�سة مرتبط اأ�سا�سا باأهمية 
مع  تتنا�سب  اأن  يجب  املالية  ودرجته  اللجنة  فوظيفة ع�سو  ونوعها  املمار�سة 
اأهميه املمار�سة ، كما اأنه يجب اأن يكون من ذوى الخت�سا�ص واخلربة الفنية 
فى مو�سوعها، الأمر الذى ل ي�ستقيم معه اإن�ساء جلنة ممار�سة دائمة بالوزارة 
اإىل تنوع الأعمال التى تعر�ص للممار�سة وفقا ملا جاء بالكتاب  وذلك بالنظر 
الأعمال  تلك  من  نوع  لكل  الفنية  اخلربة  اإىل  احلاجة  ثم  ومن   ، اإليه  امل�سار 
للممار�سة  دائمة  ت�سكيل جلنه  املعرو�سة  فاإنه ل يجوز فى احلالة  وبالتاىل   ،
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واأهمية ونوع  املمار�سة فى منا�سبة كل حالة مبا يتنا�سب  واإمنا ت�سكل جلنه   ،
املمار�سة، مبا يكفل توافر ال�سروط املن�سو�ص عليها فى املادة امل�سار اإليها .

لذلك انتهى الراأى اإىل عدم جواز ت�سكيل جلنة ممار�سة دائمة بوزارة 
البلديات الإقليمية والبيئة وموارد املياه . 

فتوى رقم ) و �ص ق / م و / 10 / 1244/ 2001 م فى 2001/9/1م(

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



قانون 
ضريبة الدخل





المبادئ الصادرة عن أحكام 
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من عام 2006م اإىل 2012م
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جل�سة يوم االأربعاء الموافق 2008/6/4م
الطعن رقم 2008/18م تجاري عليا
�سريبة دخل “الدخل االإجمالي”

تكون  اأن   . �سرطه   . لل�سركة  الإجمايل  الدخل  من  التكاليف  خ�سم 
التكاليف فعلية اأو حقيقية، لزمة اأو �سرورية. تقدمي �سمانة بنكية للقرو�ص 
القت�سادية  التبعية  مبداأ  ذلك.   علة   . اخل�سم  الواجبة  التكاليف  من  لي�ص 
الناجت  ارتباط  �سرطه.  لل�سريبة.  خا�سع  عمان  خارج  النا�سئ  الدخل  اعترب 

بن�ساط ال�سركة.
ل يجوز خ�سم اأي تكاليف من الدخل الإجمايل لل�سركة ما مل تتوافر 
لزمة  تكون  واأن  حقيقية  اأو  فعلية  التكاليف  تكون  اأن  اأهمها  �سروط  فيها 
البنكية  ال�سمانة  كانت  وملا  الإجمايل  دخلها  ال�سركة  حتقق  حتى  و�سرورية 
مقابل احل�سول على قر�ص ح�سلت عليه ال�سركة ل�ستثمار القر�ص يف �سركة 
تابعة وكانت تلك ال�سركة الأخرية قد حققت خ�سائر ومن ثم نال القر�ص من 
امل�سروفات  من  بالتايل  ويعد  املدعية  ال�سركة  من  املقدمة  البنكية  ال�سمانة 
التي مل تتوفر فيها ال�سروط الواردة باملادة )1/13( ال�سالفة الذكر اإذ اإنه مل 
يلزم لإنتاج اإجمايل وبالتايل ل يعد من ا لتكاليف الواجبة اخل�سم من الدخل 

الإجمايل.
ق�ساء املحكمة العليا درج اآخذا مببداأ التبعية القت�سادية على اعتبار 
ارتباط  ناجتا عن  كان  لل�سريبة متى  ُعمان يخ�سع  النا�سئ خارج  الدخل  اأن 
لن�ساط ال�سركة اإعماًل للقواعد العامة يف القانون ال�سريبي وهو ما توفر يف 

توزيعات الأرباح النقدية ال�سالفة البيان. 
-----------------------------------------------
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جل�سة االأربعاء 2009/10/28م
الطعن رقم 2009/11م تجاري عليا

�سريبة دخل  
�سركة  مع  الواقع  ال�سريبي  الربط  على  والعرتا�ص  الدعوى  رفع 
م�سجلة بغري ا�سم ال�سركة املعرت�سة، دون اإثبات ح�سول واقعة الدمج وانتقال 
ذمتها اإليها. ماآلها الرف�ص. لرفعها من غري ذي �سفة. تقدمي �سهادة الدمج 
لأول مرة اأمام املحكمة العليا م�سريها الرف�ص. لعدم جواز تقدمي اأي وثيقة 

اأو م�ستند اأمامها مل ي�سبق للخ�سوم اأن اطلعوا عليها يف املراحل ال�سابقة.
اإجراءات  اأنه ي�سرتط يف مبا�سرة  العليا  املقرر يف ق�ساء املحكمة   من 

الدعوى التي ترفع اأن تكون مقدمة من ذي �سفة. 
وحيث اإنه ملا كان ذلك وكان يبني من اأوراق الدعوى ال�سريبية املاثلة 
وال�سادر عن  ، 1998م   1997 ، ال�سريبية 1996  لل�سنوات  ال�سريبي  الربط  اأن 
الأمانة العامة لل�سرائب بتاريخ 2003/2/15م مت مع �سركة املحفظة الأهلية 
الربط  ذلك  على  اعرتا�ساً  با�سمها  رفعت  ال�سركة  هذه  واأن  املالية  لالأوراق 
ال�سريبي اأمام الأمني العام لل�سرائب ثم اأنها طعنت يف الربط ال�سريبي اأمام 
جلنة �سريبة الدخل على ال�سركات بذات ال�سم و�سدر �سدها القرار ال�سريبي 
 ، با�سمها  ال�سريبة  �سداد  اأنه �سدر عنها طلب وقف  ثم  با�سمها  فيه  املطعون 
ال�سريبية  الدعوى  رفع  ال�سفة يف  للطاعنة  لي�ص  اأنه  منه  يبني  الذي  الأمر 
اأي عالقة باإجراءات الربط ال�سريبي التي متت بكاملها با�سم �سركة املحفظة 
للطاعنة  لي�ص  اأنه  قرر  ما  واحلالة  عنه  يرتتب  مبا  املالية  لالأوراق  الأهلية 
املاثلة مبا اأنها مل تكن طرفاً يف تلك الإجراءات ال�سريبية وبالإ�سافة اإىل ذلك 
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يف  املالية  لالأوراق  الأهلية  املحفظة  �سركة  دمج  واقعة  ح�سول  تثبت  مل  اأنها 
ا�سمها وانتقال ذمتها اإليها ومل تقدم اأية وثيقة اأمام ق�ساء املو�سوع بدرجتيها 
وبالتايل  ل�سفتها  واإثباتاً  ت�سحيحاً  ذلك  على  دالة  وال�ستئنافية  البتدائية 
�سهادة  واأن  املاثلة خا�سة  الدعوى  رفع  ال�سفة يف  نتيجة لذلك عدمية  تكون 
الدمج التي قدمتها يف هذا الطور ل تغري من الأمر �سيئاً بناًء على اأنه ل يجوز 
اطلعوا  اأن  ي�سبق للخ�سوم  املحكمة مل  اأمام هذه  اأو م�ستند  اأي وثيقة  تقدمي 
عليها يف املراحل ال�سابقة مبا ي�سحى معه واحلالة هذه اأن ما ق�سى به احلكم 
اأ�ساب  قد  �سفة  ذي  غري  من  لرفعها  الدعوى  قبول  عدم  من  فيه  املطعون 
�سحيح القانون لتاأ�سي�سه على اأ�سباب �سائغة واقعاً وقانوناً واأ�سحى النعي عليه 

ب�سببي الطعن على غري اأ�سا�ص تعني رف�سه .
-----------------------------------------------

جل�سة االأربعاء 2009/10/28م
الطعن رقم 2009/177م تجاري عليا

�سريبة. دخل
الدخل الذي حتققه �سركة ما، من ن�ساط لها خارج اإقليم الدولة فاإن 
للدولة حق فر�ص �سريبة الدخل عليه. �سرطه. اإن كان حتققه امتداد للن�ساط 

القائم يف اإقليمها.
امل�ستقر عليه يف الفقه ال�سريبي اأنه يحق للدولة اأن تفر�ص ال�سريبة 
وهذا  الدولة  اإقليم  لها خارج  ن�ساط  ما من  �سركة  الذي حتققه  الدخل  على 
الدولة  اإقليم  القائم يف  لن�ساطها  الدخل قد حتقق من ن�ساط يعترب امتداداً 
النا�سئ خارج  الدخل  اأن  بح�سبان  ال�سريبة  اإقليمية  وهذا ل يخرج عن مبداأ 
اإقليم الدولة نتج عن امتداد لن�ساط ال�سركة وتطبيقاً ملبداأ التبعية القت�سادية 
واملتحقق  اخلارج  يف  النا�سئ  الدخل  على  ال�سريبة  فر�ص  فاإن  البيان  �سالف 
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داخل اإقليم الدولة يظل يف اإطار مبداأ اإقليمية ال�سريبة، وهذا ما ا�ستقر عليه 
ق�ساء املحكمة العليا بناًء على ثبوت تعاطي املطعون �سدها لن�ساط ال�ستثمار 

باخلارج .   
-----------------------------------------------

جل�سة يوم االأربعاء الموافق 2012/1/18م
الطعن رقم 2010/496م تجاري عليا

�سريبية على الدخل

الأرباح التي حت�سل عليها ال�سركة نتيجة م�ساهمتها يف راأ�ص مال �سركة 
اأخرى عمانية اأو اأجنبية تعمل داخل ال�سلطنة اأو خارجها ل تخ�سع لل�سريبة 

على الدخل - املادة )8( مكرر من قانون �سريبة الدخل على ال�سركات.

حيث اإن النعي على احلكم املطعون فيه ب�سببي الطعن املتداخلني فيما 
بينهما وال�سالف اإيرادهما تف�سياًل ب�سدر هذا احلكم �سديد ذلك اأّن املادة )8 
ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  على  الدخل  �سريبة  قانون  مكرر( من 
رقم 1981/47م وتعديالته ين�ص على اأنه )ا�ستثناء من حكم املادة )8( من هذا 

القانون ل ت�سري ال�سريبة على ما ياأتي :
اأو  اأ�سهم  ال�سركة عما متلكه من  التي حت�سل عليها  الأرباح  توزيعات 

ح�س�ص اأو م�ساهمة يف راأ�ص مال اأي �سركة اأخرى.
وموؤدى ذلك اأن الأرباح التي حت�سل عليها ال�سركة نتيجة م�ساهماتها 
يف راأ�ص مال اأي �سركة اأخرى �سواء كانت ُعمانّية اأم اأجنبّية تعمل داخل ال�سلطنة 
اأو خارجها ل تخ�سع لل�سريبة باعتبار اأن الن�ّص جاء عاًما مطلًقا وبالتايل فال 

يجوز تخ�سي�سه اأو تقييده بغري خم�س�ص اأو قيد.
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الفتاوى القانونية الصادرة عن 
وزارة الشؤون القانونية

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

الفتوى االأوىل :

�سبق اأن ا�ستطلعت وزارة املالية ، مبوجب الكتاب رقم ....... بتاريخ........ ، راأى 
ال�سوؤون القانونية فى مدى جواز فر�ص ال�سريبة على الدخل اأو الأرباح من 
اأحكام قانون �سريبة الأرباح  املهن التي يبا�سرها الأفراد بال�سلطنة فى �سوء 
على املوؤ�س�سات التجارية وال�سناعية ، ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 77 / 89 
على حالت اأربع ، الأوىل : حالة طبيب اأن�ساأ عيادة طبية وميار�ص مهنته بنف�سه 
والثانية : حالة طبيب   ، مل�ساعدته  اآخرين  اأو موظفني  اأي طبيب  ول يوظف 
اأن�ساأ عيادة طبية واأحلق بها موظف ا�ستقبال وفني اأ�سعة وخمترب طبي ....... 
الخ ، والثالثة : نف�ص احلالة الأوىل اإ�سافة اإىل اأن الطبيب هنا يوظف اأطباء 
اآخرين مل�ساعدته فى عمله ، والرابعة : قيام فرد لي�ص طبيبا فى الأ�سل باإن�ساء 
عيادة طبية وتوظيف اأطباء وم�ساعدين طبيني اآخرين بها وهو يجنى اأرباحا 
 99 /  366 / 1  / القانونية رقم 10  ال�سوؤون  كتاب  ، وخل�ص  الن�ساط  من هذا 
بتاريخ 24 / 3 / 99 ، ملا قام عليه من اأ�سباب ، اإىل اأن قانون �سريبة الأرباح على 
املوؤ�س�سات التجارية وال�سناعية ل ي�سرى اإل على احلالة الرابعة دون غريها .

ال�سوؤون  جمل�ص  رئي�ص  نائب   ، الوطني  القت�ساد  وزير  معايل  كتاب  ورد 
رقم......   ، املوقرة  املالية  وزارة  على  امل�سرف  الوزير   ، الطاقة  وموارد  املالية 
باملر�سوم  ال�سادر  التجارة  اأنه فى �سوء حتديد قانون  بتاريخ........ مت�سمنا 
بها  يقوم  التي  الأعمال  باأنها  التجارية  لالأعمال   90  /  55 رقم  ال�سلطاين 
وال�سناعة  التجارة  وزارة  فاإن  تاجر  غري  كان  ولو  امل�ساربة  بق�سد  ال�سخ�ص 
اأكدت بكتابها رقم ....... بتاريخ ...... حول مو�سوع عيادة ...... جتارية العمل 
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موؤهلني  اأطباء  وي�ستاأجر  طبيبا  العيادة  مالك  فيها  يكون  التي  احلالة  فى 
للعمل بالعيادة نظري اأجر ، فاإن جتارية هذا العمل اأكيدة كون اأن العمل اتخذ 
ب�سبب  التجاري  بال�سجل  ت�سجيله  اإلزامية  وبالتايل   ، التجاري  امل�سروع  �سكل 
اأن العمل الذى قام به ال�سخ�ص هو بق�سد الربح وامل�ساربة ، وهو املتبع حاليا 
بوزارة التجارة ال�سناعة ب�ساأن ت�سنيف الأعمال التجارية اأو املهنية ، حيث تلزم 
اإذا  فيما  النظر  بغ�ص  التجاري  بال�سجل  بالت�سجيل  اخلا�سة  املدار�ص  الوزارة 
ال�سخ�ص  ، وذلك لتعذر  اأو عدمه  املمار�ص من قبل �سخ�ص مهني  العمل  كان 
املهني القيام مبهام العمل باملدر�سة مبفرده ، وي�ستطلع معاليه الراأي فيما اإذا 
كانت الأعمال التي يقوم بها ال�سخ�ص املهني الذى ي�ستعني باأ�سخا�ص مهنيني 
اآخرين فى نف�ص امل�سروع تعترب من الأعمال التجارية بالتطبيق لأحكام قانون 
هو  وما   ،  89  /  77 رقم  وال�سناعية  التجارية  املوؤ�س�سات  على  الأرباح  �سريبة 
الراأي فيما اإذا اتخذ امل�سروع �سكل �سركة مكونة من �سخ�سني مهنيني اأو اأكرث 
، وكان العن�سر الأ�سا�سي فيها هو العمل الذى يقوم على املمار�سة ال�سخ�سية 
باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات،  على  الدخل  �سريبة  قانون  لأحكام  بالتطبيق   ،

ال�سلطاين رقم 47 / 81 . 

الراأي :
ي�ستعني  الذى  املهني  ال�سخ�ص  بها  يقوم  التي  الأعمال  اإىل  بالن�سبة   -  1
قانون  )1( من  املادة  فاإن   ، امل�سروع  نف�ص  فى  اآخرين  باأ�سخا�ص مهنيني 
باملر�سوم  ال�سادر   ، وال�سناعية  التجارية  املوؤ�س�سات  على  الأرباح  �سريبة 
ال�سلطاين رقم )77 /89( تن�ص على اأن : " تفر�ص ال�سريبة على الدخل 
ال�سريبي الذى يكون قد حتقق اأو ن�ساأ فى عمان اأو الذى يفرت�ص مدير 
�سوؤون ال�سرائب اأنه حتقق اأو ن�ساأ فيها لأية موؤ�س�سة جتارية اأو �سناعية 
ميلكها اأو ي�ستغلها �سخ�ص طبيعي مبفرده ، وذلك عن كل �سنة �سريبية 
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اأو  ن�ساط جتارى  القانون كل  اأحكام هذا  ـ فى تطبيق  باملوؤ�س�سة  ويق�سد 
�سناعي يهدف اإىل الك�سب ، ميار�ص فى عمان على وجه ال�ستقالل " .

والبني من �سريح هذا الن�ص اأن مناط فر�ص ال�سريبة ، طبقا لأحكام هذا   
القانون، هو كون الن�ساط جتاريا اأو �سناعيا يهدف اإىل الك�سب ، ويعترب 
الن�ساط كذلك اإذا قام به �سخ�ص بق�سد امل�ساربة ، ولو كان غري تاجر ، 
ذلك اأن معيار جتارية العمل، طبقا لن�ص املادة ) 8 ( من قانون التجارة 
امل�ساربة وحتقيق  ، هو ق�سد   90  /  55 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر 
، فاملقرر  اإىل املهن احلرة  ، وبالن�سبة  ، ولو كان القائم غري تاجر  الربح 
فقها وق�ساء اأنها ل تعترب من الأعمال التجارية ، اإذ  اأن القائم بها اإمنا 
ي�ستثمر ملكاته الفكرية وما اكت�سبه من علم وفن وخربة ، واملهن احلرة 
، ويدخل فيها : املحاماة والطب  بهذا املعنى حتددها العادات والتقاليد 
والهند�سة واملحا�سبة والتعليم واملهن امل�ساعدة للق�ساء ، كاأعمال اخلرباء 
وامل�سفني ووكالء التفلي�سة ، لأن من ميار�ص هذه املهن ل يجنى اأرباحا ، 
بل مقابل اأتعاب اخلدمات التي يقدمها اأو يوؤديها ، كما تقوم هذه املهن فى 
معظم الأحيان على الثقة ال�سخ�سية بني من ميار�سها وعمالئه ، ولهذه 
املهن طابعان : الأول ، اأنها ل تتطلب اإل عمال ذهنيا حم�سا ، فى حني اأن 
التجارة تتطلب عمال ماديا فى جزء منها ، كنقل الب�سائع وحتويل املواد 
. والثاين ، اأن الربح لي�ص هو العتبار الرئي�سي فيها ، كما هو ال�ساأن فى 
التجارة ، وعلى هذا فاإن عمل الطبيب ل يعترب جتاريا ولو باع الأدوية 
ا�ستعان فيها   ، للنقاهة  دارا  اأو  اأو م�ست�سفى  اأن�ساأ م�سحة  ولو   ، لعمالئه 
ـ بعدد من الأطباء لقاء اأجر ، لأنه ولئن كان يقوم فى هذه  ـ بال�سرورة 
احلالة باأعمال جتارية هي �سراء الأدوية والأغذية وبيعها لعمالئه ، اإل 
ن�ساطه  وي�ستوعبها  القانونية  �سفتها  تفقد  التجارية  الأعمال  هذه  اأن 
الرئي�سي كطبيب ، وهو عمل مدين بحت ، وعلى العك�ص من ذلك يعترب 
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، بحالتها  الأدوية لبيعها  ال�سيديل جتاريا لأنه ينح�سر فى �سراء  عمل 
ـ  اأو غري معلم  ـ معلما كان  املدر�سة اخلا�سة  ، و�ساحب  اأو بعد جتهيزها 
ل يقوم بعمل جتارى، ولو كان يزود التالميذ بامل�سكن والغذاء والكتب ، 
لأن مهمته الأ�سلية هي التعليم ، وهو عمل مدين بطبيعته ، واملهند�ص 
املعماري ل يعترب عمله جتاريا اإذا اقت�سر على عمل الت�سميمات ومراقبة 

تنفيذ اأعمال البناء.
على اأنه اإذا وجد بجانب املهنة احلرة ن�ساط جتارى ي�ساويها اأو يجاوزها ،   -  2
مثل قيام الطبيب ببيع اأدوية وم�ستح�سرات طبية على نطاق وا�سع ولغريه 
عمالئه، فاإن عمله يعترب جتاريا ، ومثله الطبيب الذى ي�ستغل م�سحة 
الأهمية  وتغذيتهم من  املر�سى  اإيواء  على  امل�ساربة  وكانت  م�ست�سفى  اأو 
اإذا  املعماري  واملهند�ص   ، الثانية  املرتبة  فى  املهنة احلرة  اأ�سبحت  بحيث 
التعهد  اإىل  التنفيذ  ومراقبة  والر�سوم  الت�سميمات  و�سع  دائرة  تعدى 
باإقامة املباين ، اإذ اأن مقاولت الت�سييد والإن�ساءات عمل جتارى ) م 9 / 
20 من قانون التجارة ( ، و�ساحب املدر�سة اخلا�سة ـ معلما كان اأو غري 
معلم ـ اإذا كانت امل�ساربة على تعليم التالميذ من الأهمية بحيث اأ�سبحت 
املهنة احلرة فى املرتبة الثانية . على اأن �ساحب العيادة اأو امل�ست�سفى اأو 
املدر�سة اخلا�سة : اإذا مل يكن طبيبا اأو معلما ، فاإنه تقوم قرينة على اأن 
عن�سر امل�ساربة على عالج املر�سى اأو تعليم التالميذ ، فى هذه احلالة ، 
هو الغالب فيعترب الن�ساط جتاريا ويخ�سع من ثم لقانون �سريبة الأرباح 
على املوؤ�س�سات التجارية وال�سناعية ، امل�سار اإليه ، على نحو ما انتهت اإليه 
فتوى ال�سوؤون القانونية بكتابها املوؤرخ 24 / 3 / 99 ، ال�سالف الذكر ، مع 
مالحظة اأنها قرينة قابلة لإثبات العك�ص ، باأن يثبت غري الطبيب اأو غري 
املعلم اأن اإقامته عيادة اأو م�ست�سفى خا�سة لي�ص بق�سد امل�ساربة على عالج 
بق�سد  واإمنا   ، وراء ذلك  الربح من  التالميذ وحتقيق  تعليم  اأو  املر�سى 
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تقدمي امل�ساعدة للنا�ص .
اأو  امل�سروع �سكل �سركة مكونة من �سخ�سني مهنيني  اتخاذ  اإىل  بالن�سبة   -  3
املمار�سة  على  يقوم  الذى  العمل  هو  فيها  الأ�سا�سي  العن�سر  وكان  اأكرث 
ال�سخ�سية بالتطبيق لأحكام قانون �سريبة الدخل على ال�سركات ، ال�سادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 47 / 81 وتعديالته ، طبقا لأحكام املادتني ) 2 / 
4 ( و ) 8 ( من قانون �سريبة الدخل على ال�سركات ، امل�سار اإليه ، واملادة ) 1 
( من قانون �سريبة الأرباح على املوؤ�س�سات التجارية وال�سناعية ، املذكور 
، فاإن مناط خ�سوع ال�سركة لأحكام قانون �سريبة الدخل على ال�سركات 
 ، اأو �سناعيا  ال�سركة جتاريا  الذى متار�سه  الن�ساط  بكون مو�سوع  ، هو 
بالتحديد ال�سابق بيانه ، اأي بكونها اإحدى ال�سركات التجارية املن�سو�ص 
عليها فى قانون ال�سركات التجارية لعام 1974 ، ولو كانت �سركة حما�سة 
، اأما ال�سركة التي تنعقد بني مهنيني ويكون العن�سر الأ�سا�سي فيها هو 
�سركة من  تعترب  فاإنها ل   ، ال�سخ�سية  املمار�سة  على  يقوم  الذى  العمل 
 ، اإليه  امل�سار   ، التجارية  ال�سركات  قانون  فى  عليها  املن�سو�ص  ال�سركات 
واإمنا تعترب ـ باعتبار مو�سوع الن�ساط الذى تقوم به ـ �سركة مدنية ، ومن 
اأمثلتها ال�سركة املدنية للمحاماة املن�سو�ص عليها فى املادة اخلام�سة من 
قانون املحاماة، ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 108 / 96 ، ومن ثم فال 

تخ�سع لأحكام قانون �سريبة الدخل على ال�سركات امل�سار اإليه .

لذلك انتهى الراأى اإىل الآتي : 
ل زالت ال�سوؤون القانونية عند فتواها املوؤرخة 24 / 3 / 99 ، على التف�سيل   -  1

ال�سابق بيانه.
الأ�سا�سي  العن�سر  ويكون  تنعقد بني مهنيني  التي  ال�سركة  عدم خ�سوع   -  2
قانون  لأحكام   ، ال�سخ�سية  املمار�سة  على  يقوم  الذى  العمل  هو  فيها 
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�سريبة الدخل على ال�سركات ، ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 47 / 81 
وتعديالته .

)فتوى رقم و �ص ق / م و / 20 / 1 / 1180 / 2000 فى 14 / 8 / 2000( 

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

الفتوى الثانية :

بالإ�سارة اإىل الكتاب رقم م �ص / م و م / ت / 397 / 37 بتاريخ 6 / 3 / 1999م 
ب�ساأن مدى جواز فر�ص ال�سريبة على الدخل اأو الأرباح من املهن التى يبا�سرها 
الأفراد بال�سلطنة فى �سوء اأحكام قانون �سريبة الأرباح على املوؤ�س�سات التجارية 

وال�سناعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 89/77 على احلالت الآتية :

احلالة الأوىل :-

طبيب اأن�ساأ عيادة طبية واأحلق بها موظف ا�ستقبال وفني اأ�سعة وخمترب طبي 
..... الخ .

احلالة الثانية :-

طبيب اأن�ساأ عيادة طبية وميار�ص مهنته بنف�سه ول يوظف اأي طبيب اأو موظفني 
اآخرين مل�ساعدته فى عمله .

احلالة الثالثة :-

اآخرين  اأطباء  اأي�سا  يوظف  هنا  الطبيب  اأن  اإىل  اإ�سافة  الأوىل  احلالة  نف�ص 
مل�ساعدته فى عمله .

احلالة الرابعة :-
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قيام فرد لي�ص طبيبا فى الأ�سل باإن�ساء عيادة طبية وتوظيف اأطباء وم�ساعدين 
طبيني اآخرين بها وهو يجنى اأرباحا من هذا الن�ساط .

ال�سادر  وال�سناعية  التجارية  املوؤ�س�سات  الأرباح على  قانون �سريبة  باأن  نفيد 
اأن تفر�ص  املادة الأوىل منه على  ال�سلطانى رقم 77 / 89 ين�ص فى  باملر�سوم 
اأو  ميلكها  �سناعية  اأو  جتارية  موؤ�س�سة  لأية  ال�سريبي  الدخل  على  ال�سريبة 
هذا  اأحكام  تطبيق  فى  باملوؤ�س�سة  ويق�سد  مبفرده  طبيعي  �سخ�ص  ي�ستغلها 
القانون كل ن�ساط جتارى اأو �سناعي يهدف اإىل الك�سب ميار�ص فى عمان على 

وجه ال�ستقالل .

الأعمال   90/55 رقم  ال�سلطانى  باملر�سوم  ال�سادر  التجارة  قانون  حدد  وقد 
التجارية وعرفها باأنها الأعمال التى يقوم بها ال�سخ�ص بق�سد امل�ساربة ولو 

كان غري تاجر .

وبالنظر اإىل الطبيعة القانونية للمهن احلرة فاإنها ل تعترب من قبيل الأعمال 
التجارية فهى من يبا�سرها الأ�سخا�ص ويكون العن�سر الأ�سا�سي فيها العمل 
من  مينع  ول  والفنون،  العلوم  لبع�ص  ال�سخ�سية  املمار�سة  على  يقوم  الذى 
اعتبارها كذلك اأن يكون الربح فيها خمتلطا ونتيجة ا�ستثمار راأ�ص املال والعمل 
متى كان العمل هو م�سدره الأول والغالب، فالقائمون بهذه املهن ي�ستثمرون 
ما اكت�سبوه من علم وفن وخربة ول يح�سلون فى احلقيقة على اأرباح بل على 
احلرة  املهن  نطاق  فى  ويدخل  باأدائها  يقومون  التى  للخدمات  اأتعاب  مقابل 

املحاماة والطب والهند�سة والتعليم واملحا�سبة . 

وبتطبيق ذلك على احلالت ال�سابقة يبني اأن احلالت الثالث الأوىل ل تختلف 
فى كونها عمال يتمثل فى ممار�سة طبيب ملهنته، فبينما يكتفي الطبيب فى 
احلالة الأوىل مبزاولة ن�ساطه بنف�سه يقوم بال�ستعانة باآخرين مبا تقت�سيه 
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�سرورة العمل من فنيني اأو اأطباء م�ساعدين فى احلالتني الثانية والثالثة اأما 
فى احلالة الرابعة فالعمل جتارى ملا يهدف اإليه من ك�سب ناجت عن م�ساربة 

وبالتاىل يخ�سع لل�سريبة على اأرباح املوؤ�س�سات التجارية وال�سناعية .

لذلك نخل�ص مما �سبق اإىل اأن قانون �سريبة الأرباح على املوؤ�س�سات التجارية 
وال�سناعية ل ي�سرى اإل على احلالة الرابعة دون غريها .

)فتوى رقم و �ص ق / م و / م / 20 / 1 / 366 / 99 فى 23 / 3 / 1999 م(

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

الفتوى االأوىل :

هـ   1415 الثاين  جمادى   24 بتاريخ   608/2/22/6 رقم  الكتاب  اإىل  بالإ�سارة 
املوافق 28 نوفمرب 1994 م فى �ساأن ال�سريبة امل�ستحقة على �سركات امل�ساهمة 

اململوكة بالكامل لعمانيني بعد اأن ت�ساهم فيها �سركات م�ساهمة اأخرى  .

م  املوؤرخ 28 فرباير 1994  بكتابها  انتهت  اأن  القانونية  لل�سوؤون  �سبق  اأنه  يبني 
اإىل اأن �سركة امل�ساهمة العامة اململوكة بالكامل لعمانيني  وقد �سدر املر�سوم 
ال�سلطانى رقم 94/61 بتاريخ 1994/6/21 باإ�سافة فقرة جديدة اإىل املادة )4 
املوؤ�س�سات التجارية وال�سناعية رقم 89/77  ( من قانون �سريبة الأرباح على 
لعمانيني  بالكامل  اململوكة  العامة  امل�ساهمة  �سركات  ت�ستمر  اأن  على  وتن�ص 
خا�سعة للمعدلت ال�سريبية املقررة عليها فى حالة �سراء بع�ص اأ�سهمها من 
وفقا  م�سجلة  خمتلطة  �سركة  قبل  من  املالية  لالأوراق  م�سقط  �سوق  خالل 
املر�سوم  بهذا  ويعمل  الأجنبي  املال  راأ�ص  وا�ستثمار  الأجنبية  احلرف  لقانون 

اعتبارا من ال�سنة ال�سريبية 1994 التى تبداأ من اأول يناير 1994 م .

الأمني  اإىل  املر�سل   1994/8/21 املوؤرخ  بكتابها  والقت�ساد  املالية  وزارة  واأبدت 
العمانية  ال�سركات املختلطة  اإحدى  اأنه يتعني فى حالة قيام  العام لل�سرائب 
اجلن�سية ب�سراء بع�ص اأ�سهم �سركة م�ساهمة عامة مملوكة بالكامل لعمانيني 
من خالل �سوق م�سقط لالأوراق املالية قبل ال�سنة ال�سريبية 1994 م ) تاريخ 
لهذه  ال�سريبية  املعاملة  ت�ستمر  اأن   )  94/61 رقم  ال�سلطانى  باملر�سوم  العمل 
ال�سركة الأخرية بعد �سراء الأ�سهم على اأ�سا�ص اأنها ل تزال مملوكة للعمانيني 
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النظر فى  اإرجاء  القانونية فيمكن  ال�سوؤون  اأبدته  الذى  الراأى  اإىل  وبالن�سبة 
اإليه  انتهت  فيما  النظر  لإعادة  عليها  املو�سوع  عر�ص  درا�سة  حلني  تطبيقه 
ذاتها وهى  املختلطة  ال�سركة  الأ�سهم مت مبعرفة  �سراء  اأن  اإىل  ا�ستنادا  وذلك 
�سركة عمانية ومل يتم مبعرفة ال�سركاء الأجانب املوؤ�س�سني لها ولأن ال�سركة 
املوؤ�س�سني  ال�سركاء  �سخ�سية  عن  منف�سلة  م�ستقلة  معنوية  ب�سخ�سية  تتمتع 

لها،

 و املطلوب اإبداء الراأى فى املو�سوع . 

اأنه طبقا لقانون ال�سركات التجارية وقانون ا�ستثمار راأ�ص املال  ونفيد ابتداء 
كانت  �سواء   ، ال�سفة  بهذه  ت�سجل  و   ، عمانية  ال�سركات  جميع  فاإن  الأجنبي 
مملوكة بالكامل لعمانيني اأو كان ي�سارك فى راأ�ص مالها اأفراد غري عمانيني 
النزاع فى حتديد  . ومقطع  قانون ح�سب حالتها  كل  ، مع خ�سوعها لأحكام 
املعدلت ال�سريبية التى تخ�سع لها ال�سركة هو ما اإذا كانت مملوكة بالكامل 
لعمانيني اأم اأنه يدخل فى راأ�ص مالها غري عمانيني �سواء كانوا اأفرادا اأم �سركات 
اإذ يخ�سع كل نوع للن�سب املقررة لل�سريبة فى كل حالة على حدة ، فاملناط هو 
اأن يوؤثر فى ذلك و�سف ال�سركة  ، دون  اأو عدم وجودها  وجود ملكية لأجنبي 

باأنها عمانية اأو بانف�سال �سخ�سية ال�سركة عن �سخ�سية امل�ساهمني فيها   .

ال�سريبية  ال�سنة  اعتبارا من  ال�سلطانى رقم 61 /94 ي�سرى  املر�سوم  وملا كان 
1994 التى تبداأ من اأول يناير 1994 ،لذلك فاإنه ل ي�سرى عند املحا�سبة على 
ال�سنوات ال�سريبية ال�سابقة وتكون املحا�سبة عن ال�سنوات ال�سريبية ال�سابقة 
اإليه ال�سوؤون القانونية بكتابها املوؤرخ 28  لعام 1994 طبقا للراأي الذى انتهت 

/2 /1994 م .

و نخل�ص مما �سبق اإىل اأن املناط فى حتديد املعدلت ال�سريبية هو ح�سب راأ�ص 
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مال ال�سركة وما اإذا كان مملوكا بالكامل لعمانيني اأم ي�ساهم فيه غري عمانيني 
، وت�سرى اأحكام املر�سوم ال�سلطانى رقم 61 /94 اعتبارا من ال�سنة ال�سريبية 
الذى  الراأى  �سوء  فى  عليها  املحا�سبة  فتتم  ال�سابقة  ال�سنوات  واأما   ، م   1994

انتهت اإليه ال�سوؤون القانونية بكتابها املوؤرخ 28 /2 /1994 م .

)فتوى رقم : و �ص ق /م و /94/1310/7/22 فى 1994/12/18 م (

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

الفتوى الثانية :

بالإ�سارة اإىل الكتاب رقم م �ص / ن – ت 1084 / 262 / بتاريخ 1996/5/8م فى 
�ساأن جواز معاملة �سركة ....... �سريبيا ك�سركة مملوكة بالكامل للمواطنني 

العمانيني .

– اأن �سركة  اإليه  – ح�سبما يبني من الكتاب امل�سار  وحا�سل عنا�سر املو�سوع 
 ... �سندوق  راأ�سمالها  فى  ي�ساهم  عامة  عمانية  م�ساهمة  �سركة  وهى   .......
فيه  تلتم�ص  بطلب  وتقدمت   ، منهما  لكل   %  12،5 تعادل  بح�سة   .... والبنك 
اأن  اأ�سا�ص  بالكامل ملواطنني عمانيني على  معاملتها �سريبيا ك�سركة مملوكة 
ال�سركات اململوكة بالكامل لعمانيني  �سندوق ........ يعامل �سريبيا معاملة 

واأن البنك .... معفى من ال�سرائب طبقا للمادة 59 من اتفاقية اإن�سائه .

وتطلبون الإفادة بالراأي حول مدى اأحقية ال�سركة املذكورة فيما تطالب به .

اأو  عمان،  �سلطنة  فى  ين�ساأ  اأو  يتحقق  الذى  الدخل  باأن  نفيد  ذلك  على  وردا 
من  ل�سركة  فيها،  ن�ساأ  اأو  حتقق  اأنه  ال�سرائب  �سوؤون  مدير  يفرت�ص  الذى 
ال�سركات ومن بينها بطبيعة احلال �سركات امل�ساهمة يخ�سع ل�سريبة الدخل 
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على ال�سركات املقررة مبوجب القانون ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 81/47 
.

 يبد اأن معدل �سريان هذه ال�سريبة اأو الن�سبة التى حتدد بها يختلف باختالف 
طبيعة تلك ال�سركة من حيث كونها من ال�سركات املختلطة التى ميلك املواطنون 
ال�سركات  اأو كونها من  الن�سيب  راأ�سمالها بح�سب ذلك  العمانيون ن�سيبا فى 
اململوكة بالكامل ملواطنني عمانيني، فت�سرى ال�سريبة على ال�سركات الأخرية 
املوؤ�س�سات  على  الأرباح  �سريبة  قانون  من   4 املادة  حكم  مقت�سى  على  نزول 
تقل  مبعدلت   89/77 رقم  ال�سلطانى  باملر�سوم  ال�سادر  وال�سناعية  التجارية 
كثريا عن املعدلت التى ت�سري بها على ال�سركات املختلطة،  وفى هذا ال�ساأن 
جتدر الإ�سارة اإىل اأن ال�سركات اململوكة بالكامل ملواطني دول جمل�ص التعاون 
تاأخذ حكم ال�سركات اململوكة بالكامل للمواطنني العمانيني وذلك فى حدود 
ما يتم ممار�سته من اأن�سطة اقت�سادية م�سموح بها وفقا لالتفاقية القت�سادية 
للمادة  اإعمال  وذلك  التعاون  جمل�ص  لدول  الأعلى  املجل�ص  وقرارات  املوحدة 
الأوىل من قرار نائب رئي�ص الوزراء لل�سوؤون املالية والقت�سادية رقم 18 / 89 .

الذى   .... البنك  اإن�ساء  اتفاقية  من   51 املادة  ا�ستعرا�ص  من  الثابت  كان  وملا 
دولية  موؤ�س�سة  يعد  البنك  اأن  حالتها  املعرو�سة  ال�سركة  راأ�سمال  فى  ي�ساهم 
م�ستقلة ويتمتع بال�سخ�سية املعنوية والأهلية القانونية الكاملة ومن ثم فاإنه 
ل يعد من مواطني دول جمل�ص التعاون،  لذلك ل تعترب ال�سركة التى ي�ساهم 
بالكامل  اململوكة  ال�سركات  من  ال�سريبية  املعاملة  جمال  فى  راأ�سمالها  فى 

للمواطنني العمانيني اأو ملواطني دول جمل�ص التعاون .

وبناء عليه فاإن �سركة ... امل�سار اإليها تناأى عن جمال �سريان معدلت �سريبة 
ملواطنني  بالكامل  اململوكة  ال�سركات  بها  تنفرد  التى  ال�سركات  على  الدخل 
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عمانيني.

ول حجة- بغية الو�سول اإىل غري ذلك – فى القول باأن املادة 59 من اتفاقية 
اإن�ساء ذلك البنك تعفى دخله وعملياته و�سفقاته من ال�سرائب ومن اأي التزام 
اأن ذلك الإعفاء  اإىل  اأو ر�سوم بالنظر  اأي �سريبة  اأو حت�سيل  اأو اقتطاع  يدفع 
م�ستقل،  معنوي  ك�سخ�ص  البنك  يحققه  الذى  الدخل  على  جماله  يقت�سر 
اإذا  فال ينب�سط اإىل الدخل الذى حتققه ال�سركات التى ي�ساهم فى راأ�سمالها 
اأنها تتمتع بال�سخ�سية العتبارية التى ت�سعها فى عداد املخاطبني ا�ستقالل 

باأحكام قانون �سريبة الدخل على ال�سركات �سالف البيان .

املعاملة  .... �سريبيا بذات  اأنه ل يجوز معاملة �سركة  اإىل  ونخل�ص من ذلك 
املقررة لل�سركات اململوكة بالكامل ملواطنني عمانيني .

 ) فتوى رقم : و �ص ق / م و / م / 20 / 1 / 768 / 96 فى 25 / 6 / 1996 (

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





قانون 
حماية المال العام 
وتجنب تضارب 

المصالح





الفتاوى الصادرة عن وزارة 
الشؤون القانونية

من عام 2000م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )11(

الفتوى االأوىل :

املادة )2( من قانون املناق�سات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/36 
اأحكام هذا  » ت�سري  اأنه  ال�سلطاين رقم 2011/19 تن�ص على  معدلة باملر�سوم 
العامة  واملوؤ�س�سات  والهيئات  للدولة  الإداري  اجلهاز  وحدات  على  القانون 
للحكومة  بالكامل  اململوكة  امل�ستقلة  العتبارية  ال�سخ�سية  ذات  وال�سركات 
با�ستثناء وحدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون اخلا�ص بالنظام 
با�ستثنائها  اأخرى يرد  اأية جهة حكومية  اأو  ال�سلطاين  البالط  املايل لديوان 

ن�ص يف اأي قانون اآخر«.

وتن�ص املادة )6( من ذات القانون  معدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/120 
على اأنه«ل يجوز للعاملني يف اجلهات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون واأزواجهم 
مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  ب�سورة  يتقدموا  اأن  الثانية  الدرجة  حتى  واأقاربهم 
بعطاءات اأو عرو�ص لتلك اجلهات ، كما ل يجوز التعاقد معهم ل�سراء اأ�سناف 
بقانون  الإخالل  اأو تقدمي خدمات وذلك مع عدم  اأعمال  بتنفيذ  تكليفهم  اأو 
رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  امل�سالح  ت�سارب  وجتنب  العام  املال  حماية 
2011/112، وي�ستثنى من ذلك  ـ يف حالة ال�سرورة  ـ �سراء موؤلفاتهم واأعمالهم 
املعنية  اجلهة  رئي�ص  م�سبب من  بقرار  وذلك   ، بها  للقيام  تكليفهم  اأو  الفنية 
فيما ل يجاوز خم�سة اآلف ريال عماين ومن جمل�ص املناق�سات فيما يزيد على 

ذلك، وب�سرط األ ي�ساركوا باأية �سورة من ال�سور يف اإجراءات التكليف«.

وتن�ص املادة )1( من قانون حماية املال العام وجتنب ت�سارب امل�سالح 
هذا  اأحكام  تطبيق  »يف  اأنه  على   2011  /112 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر 
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املو�سح قرين كل منها ما مل  املعنى  الآتية  والعبارات  للكلمات  يكون  القانون 
.................................................: اآخر  الن�ص معنى  �سياق  يقت�ص 

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

يتوىل  اأو  حكومياً،  من�سباً  ي�سغل  �سخ�ص  كل   : احلكومي  امل�سوؤول 
عماًل ب�سفة دائمة اأو موؤقتة يف اإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبقابل 
عمان،  جمل�ص  اأع�ساء  احلكومي  امل�سوؤول  حكم  يف  ويعترب  مقابل،  بدون  اأو 
للحكومة  اململوكة  بال�سركات  والعاملون  ال�سركات،  يف  احلكومة  وممثلو 
راأ�سمال )40%(من  على  تزيد  بن�سبة  فيها  ت�ساهم  التي  تلك  اأو  بالكامل 

ها........................................................... ».

اأنه« ل يجوز لأي م�سوؤول  القانون  على  املادة  )11( من ذات  وتن�ص 
حكومي  اأو اأبنائه الق�سر، اأن يكون له ح�سة يف اأي �سركة اأو موؤ�س�سة اأو عمل 

يهدف اإىل الربح، و يت�سل بجهة عمله بطريقة مبا�سرة. 

هذا  باأحكام  العمل  قبل  احل�سة  تلك  اكت�سب  من  ذلك  من  وي�ستثنى 
القانون.«

نطاق  ح�سر  اأن  بعد  امل�سرع  اأن  الذكر  �سالفة  الن�سو�ص  ومفاد 
املخاطبني باأحكام قانون املناق�سات يف وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات 
واملوؤ�س�سات العامة وال�سركات اململوك راأ�سمالها بالكامل للحكومة - با�ستثناء 
وحدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون اخلا�ص بالنظام املايل 
مبوجب  امل�ستثناة  الأخرى  احلكومية  والوحدات  ال�سلطاين  البالط  لديوان 
واأقاربهم  واأزواجهم  بتلك اجلهات  العاملني  اآخر - حظر على  قانون  ن�ص يف 
حتى الدرجة الثانية اأن يتقدموا لها ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة بعطاءات 
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اأو عرو�ص، كما حظر على تلك اجلهات كاأ�سل عام التعاقد مع املذكورين ل�سراء 
ي�ستثن  ، ومل  لها  اأو تقدمي خدمات  اأعمال  بتنفيذ  تكليفهم  اأو  اأ�سناف منهم 
من هذا الأ�سل �سوى التعاقد يف حالت ال�سرورة ل�سراء موؤلفاتهم واأعمالهم 

الفنية اأو تكليفهم بالقيام بها.

كما اأن امل�سرع ورغبة منه يف حماية املال العام فقد و�سع يف املادة )1( من 
قانون حماية املال العام وجتنب ت�سارب امل�سالح امل�سار اإليه من نطاق تعريف 
امل�سوؤول احلكومي بحيث �سمل العاملني يف اجلهات امل�سار اإليها وبع�ص الفئات 
احلكومي  امل�سوؤول  على  القانون  هذا  من   )11( املادة  يف  حظر  كما   ، الأخرى 
اأو عمل  موؤ�س�سة  اأو  �سركة  اأي  يف  منهم ح�سة  لأى  يكون  اأن  الق�سر  اأبنائه  اأو 
يهدف اإىل الربح ويت�سل بجهة عمله بطريقة مبا�سرة ، مامل يكن اكت�ساب تلك 

احل�سة �سابقاً على العمل باأحكام هذا القانون.

بلدية  اأن  الأوراق  من  الثابت  وكان   ، تقدم  ما  هدي  على  اأنه  وحيث 
النارية  بالألعاب  اخلا�سة   2012/45 رقم  املناق�سة  بطرح  ..........قامت 
يف  بعطاءاتها  �سركات  خم�ص   )5( وتقدمت  ...........2012م،  مهرجان  لفرتة 
العطاءات  لهذه  واملايل  الفني  التحليل  اإجراء  بعد  تبني  واأنه   ، املناق�سة  هذه 
املعايري  بح�سب  العطاءات  اأف�سل  هو   ............ �سركة  املقدم من  العطاء  اأن 
ال�سركة  ال�سركاء يف هذه  اأن لأحد  اأنه تبني  اإل  �سعراً،  واأقلها  املتبعة  والأ�س�ص 
 - اإليه  امل�سار  ال�سريك  وكان  كان ذلك  ملا   ،............. بلدية  يعملون يف  اأخوة 
 ........... بلدية  - قريب لأحد موظفي  الراأى  ح�سبما يبني من كتاب طلب 
من الدرجة الثانية ، فمن ثم فاإنه واإن كان واحلال كذلك ينح�سر عنه تطبيق 
امل�سار  امل�سالح  ت�سارب  وجتنب  العام  املال  حماية  قانون  من   )11( املادة  ن�ص 
اإليه بح�سبانه لي�ص م�سوؤول حكوميا اأو اأحد اأبنائه الق�سر، اإل اأنه يندرج �سمن 
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املخاطبني باأحكام املادة )6( من قانون املناق�سات امل�سار اإليه لكونه قريب لأحد 
موظفي بلدية .......... من الدرجة الثانية ، وبالتايل ل يجوز تر�سية املناق�سة 

امل�سار اإليها عليه ، وذلك لتوافر مناط احلظر املن�سو�ص عليه يف هذه املادة.

ول ينال من ذلك القول باأن اأقارب �ساحب العطاء امل�سار اإليه بالبلدية 
لي�ص لهم اأي عالقة باإجراءات املناق�سة ، بح�سبان اأن احلظر املن�سو�ص عليه 
يف املادة )6( من قانون املناق�سات امل�سار اإليه قد ورد عاما ، دون اأن يق�سر نطاق 
تطبيقه على الأ�سخا�ص الذين لهم عالقة باإجراءات املناق�سة ، كما اأن عبارات 
اإليه �سريحة وقاطعة يف احلظر على الأ�سخا�ص املذكورين فيه  الن�ص امل�سار 
للجهات  عرو�ص  اأو  بعطاءات  مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  ب�سورة  يتقدموا  اأن 
اإليه يف  اإليه ، واإذا كان تقدمي العر�ص امل�سار  اخلا�سعة لأحكام القانون امل�سار 
احلالة املعرو�سة قد مت من خالل �سركة فاإنه ل يعدو اأن يكون تقدميا للعر�ص 
بطريق غري مبا�سر ، فمن ثم فاإنه يندرج �سمن نطاق احلظر املن�سو�ص عليه 

يف هذا الن�ص . 

وجدير بالذكر اأن العمل قد ا�ستقر يف وزارة ال�سوؤون القانونية على اأن 
يكون طلب الراأي القانوين بكتاب موجه اإىل معايل وزير ال�سوؤون القانونية من 
رئي�ص الوحدة طالبة الراأي القانوين انطالقا من �سفته القانونية يف متثيلها 
وذلك مراعاة للتعميم رقم )2012/5( ال�سادر من وزارة ال�سوؤون القانونية اإىل 

كافة وحدات اجلهاز الإداري للدولة ، الأمر الذى يرجى مراعاته م�ستقبال.

اإىل  اإ�سناد املناق�سة رقم 2012/45  اإىل عدم جواز  لذلك انتهى الراأي 
�سركة.......... ،على النحو املبني بالأ�سباب.

فتوى رقم و �ص ق/ م و/2012/1161/1/19 بتاريخ 2012/6/13م
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---------------------
الفتوى الثانية :

املادة )2( من قانون املناق�سات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 2008/36 واملعدل 
القانون  اأحكام هذا  »ت�سري  اأن  تن�ص على  رقم 2011/19  ال�سلطاين  باملر�سوم 
على وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات واملوؤ�س�سات العامة وال�سركات ذات 
وحدات  با�ستثناء  للحكومة  بالكامل  اململوكة  امل�ستقلة  العتبارية  ال�سخ�سية 
الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان 
البالط ال�سلطاين اأو اأية جهة حكومية اأخرى يرد با�ستثنائها ن�ص يف اأي قانون 

اآخر«.

وتن�ص املادة )1( من قانون حماية املال العام وجتنب ت�سارب امل�سالح ال�سادر 
القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  »يف  اأنه  على   2011/112 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 
يقت�ص  مل  ما  منها  كل  قرين  املو�سح  املعنى  الآتية  والعبارات  للكلمات  يكون 

�سياق الن�ص معنى اآخر : ...........

امل�سوؤول احلكومي : كل �سخ�ص ي�سغل من�سباً حكومياً، اأو يتوىل عمال ب�سفة 
دائمة اأو موؤقتة يف اإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبقابل اأو بدون مقابل، 
ويعترب يف حكم امل�سوؤول احلكومي اأع�ساء جمل�ص عمان، وممثلو احلكومة يف 
ال�سركات، والعاملون بال�سركات اململوكة للحكومة بالكامل اأو تلك التي ت�ساهم 

فيها بن�سبة تزيد على )40%( من راأ�سمالها«.

وتن�ص املادة )11( من ذات القانون على اأنه »ل يجوز لأي م�سوؤول حكومي اأو 
اإىل  اأو عمل يهدف  اأو موؤ�س�سة  اأي �سركة  اأن يكون له ح�سة يف  اأبنائه الق�سر، 

الربح، ويت�سل بجهة عمله بطريقة مبا�سرة.
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وي�ستثنى من ذلك من اكت�سب تلك احل�سة قبل العمل باأحكام هذا القانون«.

وي�ستفاد من الن�سو�ص �سالفة الذكر اأن امل�سرع ويف �سبيل حتقيق اأكربقدر من 
احلماية للمال العام حظر على امل�سوؤول احلكومي اأو اأحد اأبنائه الق�سر امتالك 
اأي ح�سة يف اأي �سركة اأو موؤ�س�سة اأو اأي عمل يهدف اإىل الربح ويت�سل بجهة 
عمله بطريقة مبا�سرة من خالل العقود التي تربمها اجلهة التي يعمل بها 
مل�سلحته اأو مل�سلحة اأحد اأبنائه الق�سر، وذلك بهدف اإبعاد امل�سوؤول احلكومي 
عن حتقيق م�سلحة �سخ�سية له اأو لأحد اأبنائه الق�سر عن طريق ما يجريه 
العامة  امل�سلحة  ح�ساب  وعلى  احلكومي  عمله  ب�سميم  تتعلق  معامالت  من 
امل�سالح  النفوذ وت�سارب  ا�ستغالل  �سبهة  �ساأنه يف هذه احلالة  �ستتوافر يف  اإذ 
حتى واإن مل ميار�ص املعاملة الر�سمية بنف�سه اأو ي�سرف عليها اإذ اأن وجوده يف 
اأو قد ي�سوب يف  اأمور تف�سيلية  الإدارية قد ميكنه من الطالع على  الوحدة 
�ساأن التعامل معه �سبهة حماباة اأو غري ذلك مما يتنافى مع طبيعة املال العام 

وحرمته.

احلكومي  امل�سوؤول  عرف  فقد  العام  املال  حماية  لأهمية  امل�سرع  من  واإدراكاً 
ب�سيغة عامة بحيث ي�سمل جميع �ساغلي املنا�سب احلكومية بوحدات اجلهاز 
الإداري للدولة �سواء اأكان �سغل املن�سب اأو الوظيفة بطريقة دائمة اأو موؤقتة 
الإداري  بوحدات اجلهاز  يعمل  الذي  املوظف  على  يقت�سر  امل�سرع مل  اأن  بل   ،
اأدرج يف ذلك حكماً من مل ينطبق عليهم ذلك كاأع�ساء جمل�ص  للدولة واإمنا 
اململوكة بالكامل  ال�سركات والعاملون بال�سركات  عمان، وممثلو احلكومة  يف 
للحكومة وال�سركات التي ت�ساهم احلكومة فيها بن�سبة تزيد على )40%( من 

راأ�سمالها.

واملراكز  الأو�ساع  ا�ستقرار  �سبيل  ويف  امل�سرع  فاإن  تقدم  ما  كان  ولئن  اأنه  اإل 



- 371 -

الــقــــوانــــيـــن المــــالــيـــة

للقانون  واملبا�سر  الفوري  لالأثر  واإعماًل  زعزعتها  وعدم  القائمة  القانونية 
من  القانون  باأحكام  املخاطبني  متكن  انتقالية  مرحلة  و�سع  رجعيته  وعدم 
ترتيب اأو�ساعهم مبا يتفق مع �سحيح حكمه وبالقدر الالزم لعدم زعزعة تلك 
احلقوق النا�سئة قبل تطبيقه ، فقرر ا�ستثناء من الأ�سل العام املقرر مبوجب 
قبل  املوؤ�س�سة  اأو  ال�سركة  يف  احل�سة  اكت�سب  من  اإليها  امل�سار   )11( املادة  حكم 
العمل باأحكام هذا القانون ، مبا موؤداه ال�ستمرار يف العقد املربم بني الوحدة 
اأو العمل  اأو املوؤ�س�سة  الإدارية التي يعمل بها امل�سوؤول احلكومي وبني ال�سركة 
الذي ميتلك ح�سة فيه اإىل نهاية مدته املحددة �سريطة اأن يكون تاريخ اإبرام  
العام  املال  حماية  بقانون  العمل  تاريخ  على  �سابق  احل�سة  وامتالك  العقد 
وجتنب ت�سارب امل�سالح امل�سار اإليه ، كما اأن امل�سرع قد ا�ستثنى الوحدات التي 
تطبق القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين ـ ومنها �سوؤون 
البالط ال�سلطاينـ  من تطبيق قانون املناق�سات بدءاً من تاريخ العمل باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم 2011/19 بتعديل قانون املناق�سات اأي من تاريخ 2011/3/2م.

ومن حيث اإن املادة الثالثة من مر�سوم اإ�سدار قانون حماية املال العام وجتنب 
 « اأن  تن�ص على  رقم 2011/112  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  امل�سالح  ت�سارب 
لتاريخ  التايل  اليوم  به من  ويعمل  الر�سمية،  اجلريدة  املر�سوم يف  هذا  ين�سر 
ن�سره« وحيث اإن هذا القانون قد ن�سر يف عدد اجلريدة الر�سمية رقم )949( 
ال�سادر بتاريخ 2011/10/29م فاإنه يعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره اأي 

2011/10/30م.

امل�سالح  ت�سارب  وجتنب  العام  املال  حماية  قانون  اأحكام  وبتطبيق   
كان  وملا  املعرو�سة  احلالت  على   2011/112 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر 
قام  ال�سلطاين  البالط  �سوؤون  اأن  الأوىل  للحالة  بالن�سبة  الأوراق  الثابت من 
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م�ستلزمات  لتوريد   ) فرد  تاجر   (  ........... موؤ�س�سة  على  مناق�سة  باإر�ساء 
للخيالة ال�سلطانية ب�سوؤون البالط ال�سلطاين، وحيث اأن هذه املوؤ�س�سة مملوكة 
لأحد امل�سوؤولني احلكوميني ب�سوؤون البالط ال�سلطاين، وحيث اأن ذلك ل ريب 
النفوذ  ا�ستغالل  �سبهة  توافر  بح�سبان  مبا�سرة  بطريقة  عمله  بجهة  يت�سل 
وبالتايل ت�سارب امل�سلحة ال�سخ�سية مع امل�سلحة العامة، وملا كان تاريخ اإ�سناد 
املناق�سة هو 2011/12/11م وهو تاريخ لحق على تاريخ العمل بقانون حماية 
املال العام وجتنب ت�سارب امل�سالح )2011/10/30م(، بالتايل فاإن هذا الإ�سناد 

خمالف ل�سحيح حكم القانون.

وملا كان من امل�ستقر عليه اأنه ل اجتهاد مع �سراحة الن�ص واأن احلرمان   
ل يكون اإل بن�ص يقرره فاإن احلظر الوارد باملادة )11( ي�سمل امل�سوؤول احلكومي 

واأبناءه الق�سر دون اأن ميتد اإىل الأقرباء.

ومن ناحية ثانية وملا كان الثابت من الأوراق بالن�سبة للحالة الثانية   
اأن �سوؤون البالط ال�سلطاين قام بتاريخ 2011/12/21م باإ�سناد مناق�سة تاأمني 
.............. )�سركة م�ساهمة عمانية عامة( ملدة  التابعة له ل�سركة  املركبات 
ثالث �سنوات اعتباراً من 2012/1/1م حتى 2014/12/31م، وكان من بني اأع�ساء 
ال�سلطاين،  امل�سوؤولني احلكوميني ب�سوؤون البالط  اأحد  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص 
وبالتايل يتوافر يف �ساأن هذه احلالة �سبهة ا�ستغالل النفوذ وت�سارب امل�سالح 
نظراً لت�سال ذلك بجهة عمله بطريقة مبا�سرة ، وملا كان تاريخ اإ�سناد املناق�سة 
هو 2011/12/21م وهو تاريخ لحق على تاريخ العمل بقانون حماية املال العام 
وجتنب ت�سارب امل�سالح امل�سار اإليه 2011/10/30م فاإنه ل يجوز ال�ستمرار يف  

التعاقد مع ال�سركة املذكورة ملخالفة ذلك �سحيح حكم القانون.

وملا كان الثابت من الأوراق بالن�سبة للحالة الثالثة اأن �سوؤون البالط   
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ال�سلطانية  املزارع  اإحدى  يف  تك�سري احلجارة  مناق�سة  باإر�ساء  قام  ال�سلطاين 
على موؤ�س�سة ............ للتجارة )تاجر فرد(، وملا كان مالك هذه املوؤ�س�سة اأب 
ملوظف ـ م�سوؤول حكومي ـ يعمل باحلدائق واملزارع ال�سلطانية ب�سوؤون البالط 
ال�سلطاين ، وكان حظر التعامل يقت�سر على امل�سوؤول احلكومي واأبناءه الق�سر 
العالقة  اأن  كما  الن�ص،  ل�سراحة  وفقاً  الأقرباء  من  غريهم  اإىل  ميتد  ول 
املبا�سرة بني امل�سوؤول احلكومي وال�سركة اأو املوؤ�س�سة تكون منقطعة ، ول توجد 
�سبهة ا�ستغالل نفوذ اأو ت�سارب تقت�سي حظر التعامل، وعليه فاإن التعاقد يف 
هذه احلالة ل يندرج �سمن احلظر املن�سو�ص عليه يف املادة )11( ومن ثم فاإنه 

يكون متفقاً مع �سحيح حكم القانون.

           اأما بالن�سبة للحالة الرابعة وحيث اإن املادة )4( من قانون حماية املال 
تن�ص  رقم 82/39  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  امل�سالح  ت�سارب  العام وجتنب 
اأي م�سروع  اأو تتعامل مع  تتعاقد  اأن  اأية جهة حكومية  اأنه »يحظر على  على 
جتاري يكون مملوكاً مل�سئول حكومي اأو له م�سلحة فيه مع علمها بذلك دون 
احل�سول على ترخي�ص م�سبق منا اإذا كان امل�سئول احلكومي وزيرا ومن رئي�ص 

الوحدة لغريه من امل�سئولني احلكوميني«.

ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املناق�سات  قانون  من   )6( املادة  اإن  كما            
رقم 2008/36 - قبل تعديلها باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/120 - تن�ص على 
اأنه »ل يجوز للعاملني يف اجلهات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون اأن يتقدموا 
ل  كما   ، اجلهات  لتلك  عرو�ص  اأو  بعطاءات  مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  ب�سورة 
يجوز التعاقد معهم ل�سراء اأ�سناف اأو تكليفهم بتنفيذ اأعمال اأو تقدمي خدمات 

وذلك مع عدم الإخالل باملر�سوم ال�سلطاين رقم 82/39 وتف�سريه ، ..... «.

         وتن�ص املادة )1/12( من لئحة امل�سرتيات واملناق�سات واملزايدات ـ اإحدى 
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اللوائح التنفيذية للقانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين ـ 
على اأنه »ل يجوز �سراء اأ�سناف من موظفي الديوان اأو تكليفهم بتنفيذ اأعمال 
وذلك مع عدم الإخالل باملر�سوم ال�سلطاين رقم 82/39 وتعديالته وتف�سريه 
يف حماية املال العام وجتنب ت�سارب امل�سالح ومع ذلك يجوز قبول العطاءات 
العرو�ص من  اأف�سل  هو  املقدم  العر�ص  كون  حالة  ويف   ، اأحدهم  املقدمة من 
على  املخت�سة  املناق�سات  جلنة  تو�سية  عر�ص  يتم  وال�سعرية  الفنية  الناحية 

الوزير للح�سول على موافقته على التعاقد«.

وملا كان الثابت من الأوراق اأن �سوؤون البالط ال�سلطاين قام بالتعاقد 
كان  ولـما    ، للتجديد  قابلة  معينـة  ملدة  منزله  ل�ستئجار  موظفيه  اأحد  مع 
العقد قد اأبرم يف ظل قانون حماية املال العام وجتنب ت�سارب امل�سالح ال�سادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 82/39 وقانون املناق�سات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 2008/36، فاإن هذا التعاقد قد اأبرم بناء على قرار اإ�سناد �سدر باملخالفة 
ل�سحيح حكم القانون ، ول ينال من ذلك ما ورد بالئحة امل�سرتيات واملناق�سات 
يف  التعاقد  على  باملوافقة  ا�ستثناء  الوزير  تخويل  من  اإليها  امل�سار  واملزايدات 
حال كون العر�ص املقدم هو اأف�سل العرو�ص من الناحية الفنية وال�سعرية بناء 
على تو�سية جلنة املناق�سات املخت�سة بح�سبان اأن اإعمال هذا ال�ستثناء منوط 
بعدم خمالفته ل�سريح ن�ص قانون حماية املال العام وجتنب ت�سارب امل�سالح 
واإذ ا�ستبان هذا التعار�ص بني الن�سني فاإن اإعمال حكم القانون مقدم على ذلك  

الن�ص الالئحي .

لذلك انتهى الراأي اإىل : 

عدم �سحة قرار الإ�سناد يف احلالة الأوىل.. 1
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عدم �سحة قرار الإ�سناد يف احلالة الثانية.. 2

البالط . 3 �سوؤون  بني  املربم  للعقد  بالن�سبة  م�سالح  ت�سارب  وجود  عدم 
ال�سلطاين وموؤ�س�سة ر�سوان بن �سفوان بن عبداهلل اأولد ثاين للتجارة 
)تاجر فرد( ، يف احلالة الثالثة، دون الإخالل مبا ع�ساه يكون مقرراً يف 

قوانني واأنظمة اأخرى.

  عدم �سحة قرار الإ�سناد يف احلالة الرابعة.. 4

       وذلك على النحو الوارد بالأ�سباب.

فتوى رقم و �ص ق /م و/2012/1078/11/22 بتاريخ 2012/6/2م

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





قانون 
سوق رأس المال





المبادئ الصادرة عن أحكام 
محكمة القضاء األداري

من عام 2000م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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المادة )48(

اللجنة التاأديبية بالهيئة العامة ل�سوق المال – اخت�سا�ساتها بالن�سبة لمخالفات 
ال�سركة العاملة فى مجال االأوراق المالية والتابعين لها وال�سركات المدرجة 

اأوراقها المالية بال�سوق :

تن�ص املادة )107( من قانون ال�سركات التجارية رقم )74/4( على اأن : » ... كما 
ل يجوز لع�سو جمل�ص الإدارة وموظفي ال�سركة الرئي�سيني اأن ي�ستغل ما ي�سل 
اإليه من معلومات بحجة من�سبه اأو وظيفته من حتقيق م�سلحة له اأو لأولده 
الق�سر اأو لأحد اأقاربه حتى الدرجة الرابعة نتيجة التعامل يف الأوراق املالية 
اأو غري مبا�سرة  اأن يكون لأي منهم م�سلحة مبا�سرة  . كما ل يجوز  لل�سركة 
مع اأي جهة تقوم بعلميات يراد بها اإحداث تاأثري يف اأ�سعار الأوراق املالية التي 

اأ�سدرتها ال�سركة ... » .

وحـيث تن�ص املادة )48( من قانون �سوق راأ�ص املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم )98/80( على اأن : “ تتوىل الهيئة – اأي الهيئة العامة ل�سوق املال – ما 

يلي : 

تنظيم وترخي�ص ومراقبة اإ�سدار الأوراق املالية وتداولها .

الإ�سراف على �سوق م�سقط لالأوراق املالية .

الإ�سراف على جميع ال�سركات العاملة يف جمال الأوراق املالية . 

الإ�سراف على �سركات امل�ساهمة العامة “ . 

وحيث تن�ص املادة )49( من ذات القانون على اأن من اأهداف الهيئة :
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“1- الرتقاء بكفاءة �سوق املال وحماية امل�ستثمرين من املمار�سات غري العادلة 
وغري ال�سليمة .

الوراق  هذه  اأ�سعار  حتديد  بهدف  والطلب  العر�ص  عوامل  تفاعل  �سمان 
والعادل  ال�سليم  التعامل  اأ�س�ص  تر�سيخ  امل�ستثمرين من خالل  �سغار  وحماية 

بني خمتلف فئات امل�ستثمرين . 

الو�سطاء  بني  والن�سباط  الذاتية  والرقابة  املهني  ال�سلوك  قواعد  تر�سيخ 
والعاملني يف جمال التعامل بالأوراق املالية ..” . 

وحيث جاء بن�ص املادة )60( فقرة )اأ( اأنه : “ للهيئة �سالحية اإجراء التحقيقات 
كلما راأت ذلك �سرورياً عند وقوع خمالفة من اأي �سخ�ص لأحكام القانون اأو 

اللوائح الداخلية والعليمات التي ت�سدرها .. “ . 

باملر�سوم  تعديلها  مت  مثلما  القانون  ذات  من  )ا(  فقرة   )63( املادة  اإن  وحيث 
ي�سكل   “  : اأن  على  ن�ست  2002/3/2م  بتاريخ   )2002/18( رقم  ال�سلطاين 
جمل�ص اإدارة الهيئة من بني اأع�سائه جلنة من رئي�ص وع�سوين تتوىل الف�سل 
فيما ي�سند لل�سركات العاملة يف جمال الأوراق املالية ووكالئها والتابعني لها 
واللوائح  للقانون  خمالفات  من  بال�سوق  املالية  اأوراقها  املدرجة  وال�سركات 

والقرارات والتعليمات املنفذة له وتوقيع اأي من اجلزاءات الآتية : 

التنبيه . 2- الإنذار . 3- غرامة ل تزيد عن )5000 ر.ع( . 4- الوقف عن العمل 
ع�سوية  من  النهائي  ال�سطب   -5  . اأ�سهر  ثالثة  عن  تزيد  ل  ملدة  ال�سوق  يف 
ال�سوق ويف جميع الأحوال تقرر اللجنة رد مبلغ الفائدة الناجتة عن املخالفة 

للمت�سرر منها ويف حالة عدم وجود مت�سرر توؤول للهيئة “ . 
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العامة  بالهيئة  اأناط  امل�سرع  اأن  ذكرها  ال�سالف  الن�سو�ص  من  يبني  وحيث 
ل�سوق املال دوراً اأ�سا�سياً يف جمال تنظيم وترخي�ص ومراقبة التعامل بالأوراق 
وذلك  املجال  املتدخلني يف هذا  الإ�سراف على جميع  لها مهمة  واأ�سند  املالية 
بهدف الرتقاء بكفاءة �سوف املال وتاأمني احلماية الالزمة لكافة امل�ستثمرين 
جناح  اأن  التاأكيد  عن  وغني  ال�سليمة  وغري  العادلة  غري  املمار�سات  وحماربة 
الهيئة يف النهو�ص بدورها الرقابي اإمنا ينبغي اأن يت�سدر �سنام اأهدافها ملا له 
من تاأثري على تر�سيخ قواعد التعامل ال�سليم يف جمال الأوراق املالية يف اإطار 

ت�سوده النزاهة وال�سفافية . 

وحيث يبني من م�ساق وقائع املنازعة املاثلة اأن اللجنة التاأديبية بالهيئة العامة 
ل�سوق املال بادرت فور ح�سول علمها ب�سراء عدد )1850 �سهماً من اأ�سهم �سركـة 
�سناعات الكابـالت العمانية( من قبل الفا�سل/ م�سطفى بن خمتار بن علي 
اللواتي رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�سركة املذكورة وذلك ل�سالح ح�ساب ورثة / علي 
بن خمتار بن علي اللواتي الذي يديره – بادرت باإثارة تتبعات تاأديبية �سده 
عامة  م�ساهمة  �سركة  وهي  العمانية  الكابالت  �سناعة  ل�سركة  تابعاً  ب�سفته 
ال�سركة  هذه  يف  موقعه  ا�ستغالل  اإليه  نا�سبة  املالية  الأوراق  جمال  يف  تعمل 
الأ�سهم  �سراء  بعملية  قام  كونه  حالة  يديره  الذي  للح�ساب  منافع  لتحقيق 
بتاريخ 2006/7/11م قبل الإف�ساح عن النتائج املالية ل�سركة �سناعة الكابالت 
اإطالعه على الأرباح  امل�ستثمر يف تاريخ 2006/7/17م م�ستغاًل �سابق  جلمهور 
رئي�ص  اإدانة  ثبوت  من  اللجنة  حتقق  اإثر  وعلى   ، ال�سركة  هذه  حققتها  التي 
قرارها  اإ�سدار  اإىل  انتهت  العمانية  الكابالت  �سناعة  �سركة  الإدارة  جمل�ص 
املطعون فيه مت�سمناً يف بنده الأول » توقيع غرامة على ح�ساب ورثة / علي 
بن خمتار بن عـلي اللواتي مببلغ )1000 ر.ع( ويف بنده الثاين : باإلزام مالكي 
مت  التي  الأ�سهم  فوائد  مقابل  )63559/511ر.ع(  وقدره  مبلغ  برد  احل�ساب 
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�سراوؤها ل�سالح احل�ساب املذكور . 

املال  راأ�ص  املادة )63( من قانون �سوق  الفقرة )ا( من  وحيث يت�سح من ن�ص 
�سالفة الذكر اأن امل�سرع ميز يف خ�سو�ص ال�سلطات املخولة للجنة التاأديبية بني 
�سلطتها التقديرية يف حتديد اجلزاء الذي تختار توقيعه على مرتكب املخالفة 
وبني �سلطتها املقيدة باإ�سدار قرار – يف جميع الأحوال – برد مبلغ الفائدة 
الناجتة عن املخالفة من ال�سخ�ص الذي ح�سل على تلك الفائدة �سواء كانت 
مرتكب املخالفة ذاته اأو الغري و�سواء كان هذا الغري من الأ�سخا�ص العاملة يف 

جمال الأوراق املالية اأم ل . 

غري  طبيعيون  – اأ�سخا�ص  �سدهم  – امل�ستاأنف  املدعني  اأن  خالف  وحيث ل 
مدير  ارتكبها  التي  املخالفة  واأن  املال  راأ�ص  �سوق  قانون  باأحكام  خماطبني 
اأن  باعتبار  الأخري  هذا  مكان  عليهم  عقوبة  توقيع  للهئة  جتيز  ل  ح�سابهم 
مـا  معـه  يغدو  الذي  الأمر  املالية  ذمته  بداهة عن  ت�ستقل  اإمنا  املالية  ذمتهم 
القانون  ل�سند �سحيح من  القرار املطعون فيه فاقداً  البـند -1- من  ت�سمنـه 
وتعني لذلك احلكم بعدم �سحته على اأن مـا تقدم ذكره ل يحول على اأية حال 
دون حق الهيئة يف ممار�سة �سلطتها التاأديبية جتاه مرتكب املخالفة �سخ�سياً 
باعتباره من التابعني ل�سركة �سناعة الكابالت العمانية . اأما ورد بالبند )2( 
من ذات القرار فيجد �سنده على النحو ال�سالف ذكره فيما ن�ست عليه اأحكام 
الفقرة )ا( من املادة )63( ب�ساأن اأحقية الهيئة يف ا�سرتداد الفائدة الناجتة عن 
املخالفة �سواًء كان املنتفع بها من الأ�سخا�ص العاملة يف جمال الأوراق املالية اأو 
غريها مما يكون القرار املطعون فيه من هذه الناحية قائماً على �سند �سحيح 

من القانون .

املطعون  القرار  �سحة  بعدم  ق�ست  واإذ  حكمها  يف  املطعون  الدائرة  اإن  وحيث 
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اإلغاء حكمها  لذلك  واجته  القانون  تنكبت �سحيح حكم  قد  تكون  برمته  فيه 
والق�ساء جمدداً بعدم �سحة البند )اأ( من القرار املطعون فيه فيما ق�سى به 
من توقيع غرامة مببلغ )1000 ر.ع( على ح�ساب ورثة/ علي بن خمتار بن على 

اللواتي ورف�ص الدعوى مو�سوعاً فيما زاد على ذلك . 

)حكم محكمة الق�ساء االإداري في اال�ستئناف رقم 356 ل�سنة 8 ق �ص ال�سادر 
بجل�سة2008/12/1 ، مج �سنة 2008-2009 �ص77(  





الفتاوى الصادرة عن وزارة 
الشؤون القانونية 

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

ب�ساأن طلب   ... املوافق   ..... بتاريخ   .... رقم  كتاب معاليكم  اطلعنا على  فقد 
اإبداء الراأي حول مدى التزام وزارة ال�سحة بتقدمي العالج املجاين للعاملني 
غري العمانيني ب�سوق م�سقط لالأوراق املالية ، بعد اأن طلب ال�سوق من وزارة 

ال�سحة تقدمي العالج املجاين لهوؤلء العاملني .

وردا على ذلك نفيد باأن املادة ) 9 ( من قانون �سوق راأ�ص املال ال�سادر باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم 98/80 تن�ص على اأنه " يتم قيد وتداول الأوراق املالية يف �سوق 
ي�سمى ) �سوق م�سقط لالأوراق املالية ( وتتمتع ال�سوق بال�سخ�سية العتبارية 

ويكون مقرها الرئي�سي مدينة م�سقط وتتبع ال�سوق الهيئة " .

وتن�ص املادة ) 11 ( من هذا القانون على اأن " يقوم على اإدارة ال�سوق وتنظيم 
الالزمة  الإجراءات  واتخاذ  اأمورها  بت�سريف  يخت�ص  اإدارة  جمل�ص  �سوؤونها 
للهيئة  العامة  ال�سيا�سة  حدود  يف  اأجلها  من  اأن�سئت  التي  الأهداف  لتحقيق 

ويتوىل على الأخ�ص ما يلي:
اعتماد الهيكل التنظيمي لل�سوق وحتديد الدوائر والأق�سام وغريها .  - 1

لتنظيم  الالزمة  والتعليمات  الداخلية  والأنظمة  اللوائح  م�ساريع  اإعداد   -  2
ال�سوق وعر�سها على جمل�ص اإدارة الهيئة لعتمادها.

3- و�سع املوازنة ال�سنوية التقديرية لإيرادات ال�سوق ونفقاته قبل بداية ال�سنة 
املالية، ول تكون هذه املوازنة نافذة اإل بعد ت�سديق جمل�ص اإدارة الهيئة 

عليها  ......".

وتن�ص املادة ) 14 ( من القانون املذكور على اأنه " تتكون موارد ال�سوق مما يلي 
:
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العتمادات التي تخ�س�سها لها الدولة ..... " .  - 1

عام  مدير  من  بقرار  " يجوز  اأنه  على  القانون  ذات  من   )  18  ( املادة  وتن�ص 
ال�سوق وقف عرو�ص وطلبات التداول التي تعقد باملخالفة لأحكام القوانني اأو 
التي تتم ب�سعر ل مربر له ، كما يكون له اإلغاء العمليات التي تعقد باملخالفة 

لأحكام القوانني والقرارات ال�سادرة تنفيذا لها " .

وتن�ص املادة ) 46 ( من القانون ال�سالف ذكره على اأنه " تن�ساأ هيئة عامة ت�سمى  
) الهيئة العامة ل�سوق املال ( يكون مقرها مدينة م�سقط وتتبع وزير التجارة 

وال�سناعة(.

وتن�ص املادة ) 48 ( من هذا القانون على اأن " تتوىل الهيئة ما يلي :
تنظيم وترخي�ص ومراقبة اإ�سدار الأوراق املالية وتداولها.  - 1 

الإ�سراف على �سوق م�سقط لالأوراق املالية ...... " .  - 2 

وتن�ص املادة ) 50 ( من القانون امل�سار اإليه على اأنه " يقوم باإدارة �سوؤون الهيئة 
الإجراءات  واتخاذ  اأمورها  بت�سريف  يخت�ص  اإدارة  جمل�ص  اأعمالها  وتنظيم 

الالزمة لتحقيق الأهداف التي اأن�سئت من اأجلها وعلى الأخ�ص ما يلي :
..... 3 – اعتماد اللوائح املنظمة لأعمال الهيئة ولأعمال �سوق الأوراق املالية 
اأو  التنظيمي  بالهيكل  يتعلق  فيما  �سواء  احلكومية  بالنظم  التقيد  دون 

بنظام املوظفني اأو ال�سوؤون الإدارية واملالية اأو غريها . 

وت�سدر اللوائح امل�سار اإليها بقرار من الوزير .
اإيقاف التعامل باأية ورقة مالية مدرجة بال�سوق للمدة التي يراها وله اأن   - 4

يفو�ص الرئي�ص التنفيذي يف ذلك .
وقف ن�ساط ال�سوق ...... " .  - 5
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وتن�ص املادة )56( من القانون امل�سار اإليه على اأنه " تتكون موارد الهيئة مما 
ياأتي :

.... 12 – فائ�ص امليزانية ال�سنوية ل�سوق م�سقط لالأوراق املالية " . 

 وتن�ص املادة  ) 59 ( من القانون �سالف الذكر على اأنه " يكون ملوظفي الهيئة 
وال�سوق الذين ي�سدر بتحديد اأ�سمائهم اأو وظائفهم قرار من الوزير ، �سفة 
ال�سبطية الق�سائية يف اإثبات املخالفات لأحكام هذا القانون ولئحته التنفيذية 

. " .....

كما ين�ص البند ) 6 ( من العقود التي تربمها �سوق م�سقط لالأوراق املالية مع 
اأ�سرته  واأفراد  الثاين هو  الطرف  " يتمتع  اأنه  العمانيني على  املوظفني غري 
املقيمني معه يف ال�سلطنة بالعالج واخلدمات الطبية املجانية وذلك يف حدود 
الإمكانيات املتوفرة يف امل�ستو�سفات وامل�ست�سفيات احلكومية داخل ال�سلطنة " .

  ومن حيث اأن امل�ستفاد من هذه الن�سو�ص ، اأن �سوق م�سقط لالأوراق املالية 
تتمتع بال�سخ�سية العتبارية وتتبع الهيئة العامة ل�سوق املال ، ويقوم على اإدارة 
ال�سوق جمل�ص اإدارة عهد اإليه باتخاذ الإجراءات الالزمة لتحقيق اأهدافها يف 
حدود ال�سيا�سة العامة للهيئة وعلى الأخ�ص اعتماد الهيكل التنظيمي لل�سوق 
وحتديد الدوائر والأق�سام واإعداد م�ساريع اللوائح والأنظمة الداخلية املنظمة 
لأعمال ال�سوق وعر�سها على جمل�ص اإدارة الهيئة لعتمادها على اأن ت�سدر تلك 
اللوائح بقرار من الوزير ، وتتكون املوارد املالية لل�سوق من عدة موارد ، اأهمها ، 
العتمادات التي تخ�س�سها لها الدولة ، ويجوز بقرار من مدير عام ال�سوق وقف 
عرو�ص وطلبات التداول واإلغاء العمليات التي تعقد باملخالفة لأحكام القوانني 
اأو وظائفهم  اأ�سمائهم  ، ويكون لبع�ص موظفي ال�سوق الذين ي�سدر بتحديد 
قرار من الوزير �سفة ال�سبطية الق�سائية يف اإثبات املخالفات لأحكام القانون 
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اإليه ولئحته التنفيذية ، وتتوىل الهيئة ال�سالف ذكرها الإ�سراف على  امل�سار 
وتداولها ويخت�ص  املالية  الأوراق  اإ�سدار  وترخي�ص ومراقبة  وتنظيم  ال�سوق 
باأية  التعامل  اإيقاف  التي من �سمنها  الإجراءات  باتخاذ  الهيئة  اإدارة  جمل�ص 
 ، ال�سوق  ن�ساط  وقف  واأي�سا  يراها  التي  للمدة  بال�سوق  مدرجة  مالية  ورقة 
....................... ، ومن ثم فاإن �سوق م�سقط لالأوراق املالية تعترب وحدة 
اإدارية ذات �سخ�سية اعتبارية تابعة للهيئة العامة ل�سوق املال وتتوافر ب�ساأنها 
للدولة  الإداري  اجلهاز  منها  يتكون  التي  العام  القانون  اأ�سخا�ص  مقومات 
يتولون  الذين  العموميني  املوظفني  من  بال�سوق  العاملون  يعترب  وبالتايل   ،

القيام مبهام وم�سوؤوليات وظائف عامة .

  واإذا ا�ستبان ذلك ، وكان الثابت اأن العقود التي تربمها �سوق م�سقط لالأوراق 
بالعالج  بتمتعهم  يق�سى  بندا  تت�سمن  العمانيني  غري  املوظفني  مع  املالية 
واخلدمات الطبية املجانية وذلك يف حدود الإمكانيات املتوفرة يف امل�ستو�سفات 
املوظفني  من  باعتبارهم  وذلك   ، ال�سلطنة  داخل  احلكومية  وامل�ست�سفيات 
مبظلة  ي�ستظلون  الذين  للدولة  الإداري  اجلهاز  وحدات  باإحدى  العموميني 
العالج املجاين الذي تقدمه وزارة ال�سحة ، ومن ثم فاإنه ل يجوز حرمانهم 

من هذا احلق .

لذلك انتهى الراأي اإىل التزام وزارة ال�سحة بتقدمي العالج املجاين للعاملني 
غري العمانيني ب�سوق م�سقط لالأوراق املالية .

)فتوى رقم ) و �ص ق / م و /2005/43/1/7 م ( بتاريخ2005/1/10 م(

---------------------
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فتاوى المادة رقم )62(

" يكون حل املنازعات بني املتعاملني فى جمال الأوراق املالية بطريق التحكيم 
طبقا لأحكام قانون التحكيم فى املنازعات املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم " 47 / 97 "

التي  املنازعات  حلل  اإلزاميا  طريقا  التحكيم  من  يجعل  ل  املادة  هذه  وحكم 
تثور بني املتعاملني فى جمال الأوراق املالية ، واإمنا حقيقته اأن حل املنازعات 
 " التحكيم  قانون  "لأحكام  طبقا  يتم  التحكيم  بطريق  املتعاملني  هوؤلء  بني 
فى  املتعاملني  بني  املنازعات  حل  " يكون  لعبارة  متممة  تعد  بالن�ص  الواردة 
جمال الأوراق املالية بطريق التحكيم " ال�سابقة عليها ، فالأمر ل يتعلق بلزوم 
التحكيم كطريق حلل املنازعات واإمنا يتعلق بلزوم الحتكام اإىل قانون التحكيم 
فى املنازعات املدنية والتجارية ، وملا كان هذا القانون يقوم على ركيزة اأ�سا�سية 
تتمثل فى اأن التحكيم م�سدره التفاق ، فال يكون اإجباريا يذعن اإليه الأطراف 
اإنفاذا لقاعدة قانونية اآمرة ل يجوز التفاق على خالفها ، ومن ثم فاإن حل 
املنازعات بني املتعاملني فى جمال الأوراق املالية بطريق التحكيم وفقا للمادة 
�سالفة البيان ل يكون اإل اإذا اتفق اأطراف النزاع على ذلك ، وفى غيبة مثل هذا 
التفاق ل ينحجب الخت�سا�ص باحلكم فى هذه املنازعات عن جهة الق�ساء " 

املحكمة " التي يحددها القانون .

 يوؤيد ذلك الأعمال التح�سريية لقانون �سوق راأ�ص املال ، اإذ الثابت من كتاب 
 /  9 و / 4 / 12 / 1100 / 98م فى 26 /  م   / و �ص ق  القانونية رقم  ال�سوؤون 
1998 اإىل وزارة التجارة وال�سناعة فى �ساأن مالحظات ال�سوؤون القانونية على 
املنازعات فى  اأكدت على ترك حل  اأنها  اإليها  " امل�سار   62 " املادة  م�سروع ن�ص 
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والتجارية  املدنية  املنازعات  فى  التحكيم  قانون  لأحكام  املالية  الأوراق  جمال 
الذى ي�ستلزم لإحالة املنازعات اإىل التحكيم اأن يوجد اتفاق بني الطرفني على 

ذلك ، وبناء عليه و�سعت ال�سياغة امل�سار اإليها للمادة املذكورة . 

ول ينال من ذلك ما ق�ست به املحكمة التجارية فى الدعوى رقم " 284 / 99 
اأن قانون  اإىل  ا�ستنادا  الدعوى  ، من عدم اخت�سا�سها بنظر  " جزئي م�سقط 
 62 " �سوق راأ�ص املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80 / 98 مبوجب املادة 
الأوراق  املتعاملني فى جمال  املنازعات بني  التحكيم طريقا حلل  " منه حدد 
، اإذ اأنه اأيا ما كان وجه الراأي فى الأ�سا�ص الذى قام عليه ذلك احلكم التزاما 
تخل  اأطرافه فال  على  تقت�سر  فاإن هذه احلجية  ؛  به من حجية  يتمتع  مبا 
واإ�سدار  القانوين  الراأي  اإبداء  فى  القانونية  لل�سوؤون  املعقود  بالخت�سا�ص 
ال�سلطانية  للمرا�سيم  ال�سلطنة  فى  املعتمدة  الر�سمية  والتف�سريات  الفتاوى 

والقوانني والقرارات واللوائح الوزارية خارج نطاق تلك احلجية .

وملا كان الثابت على ما �سبق اأن املادة " 62 " من قانون �سوق راأ�ص املال ال�سادر 
التحكيم دون غريه طريقا حلل  / 98 ل توجب  رقم 80  ال�سلطاين  باملر�سوم 
املنازعات بني املتعاملني فى جمال الأوراق املالية ، بل جتعل اللجوء اإليه رهينا 
مبا يرت�سيه اأطراف النزاع ، ومن ثم فاإن هذه املادة ل تكون قد انطوت على 
القانون  مبوجب  التجارية  للمحكمة  املعقودة  الخت�سا�سات  من  انتقا�ص 
امل�سريف ، كما اأنها ل ت�سكل فى ذات الوقت خروجا على اأحكام املادة " 25 " من 
" التي   96 / 101 " النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

تق�سى باأن التقا�سي حق م�سون ومكفول للنا�ص كافة .

لذلك انتهى الراأي اإىل اأن حل املنازعات بني املتعاملني فى جمال الأوراق املالية 
بطريق التحكيم وفقا ملا تق�سي به املادة " 62 " من قانون �سوق راأ�ص املال ل 
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يكون اإل اإذا اتفق اأطراف النزاع على ذلك .

) فتوى و �ص ق رقم / م و / 9 / 24 / 435 / 2000 فى 2 / 4 / 2000 م (

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