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قــــرار وزاري 

رقــم 2015/108 

ب�سـاأن حتديــد قواعــد وو�سائــل واإجــراءات ور�ســوم

الدعايــة االنتخابيــة النتخابـــات اأع�ســـــاء جملـــ�س ال�ســورى

ا�سـتنـــادا اإىل قانــــــون انتخابــــات اأع�ســـاء جملــــ�س ال�ســــورى ال�ســــادر باملر�ســــوم ال�سلطانـــــي 

رقـــــــم 2013/58 ،

واإىل موافقة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

يعمــل ب�ســاأن قواعــد وو�سائــل واإجــراءات الدعايــة االنتخابيــة النتخابــات اأع�ســاء جملــ�س 

ال�ســورى وفقـــا للملحـــق املرفـــق . 

املــادة الثانيــــة

يحدد مبلغ )100ر.ع( مائة ريال عماين كر�سم للدعاية االنتخابية لكل مر�سح ، وملرة واحدة .

 ، الدعاية االنتخابية  كما يحدد مبلغ )150ر.ع( مائة وخم�سني رياال عمانيا كتاأمني على 

املحدد  اليوم  على  ال�سابق  اليوم  قبل  االنتخابية  الدعاية  و�سائل  اإزالة  فـي حالة  وي�سرتد 

للت�سويت .

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي :   7  مـن �سعبـــــــــــــان 1436هـ

الموافــق : 26 مـن مايــــــــــــــــــو 2015م

حمـود بن في�سـل البو�سعيـدي

                                                                                          وزيــــــــــر الداخليـــــــــــــــــة
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ملحــــق بالقـــرار الــوزاري رقـــم 2015/108

 ب�ســاأن قواعـــد وو�سائـــل واإجـــراءات 

الدعايـة االنتخابيـة النتخابـــات اأع�ســـاء جملـــ�س ال�ســـورى

اأوال: ا�ستخــدام اللوحــات االإعالنيــــة :  

1 - يقدم طلب و�ضع لوحات اإعالنية اإىل رئي�س جلنة االنتخابات فـي الوالية ، مرفقا 

والعبارات  واملواد  للوحــة  املقتــرح  ال�ضكـــل  علـــى  املخت�ضـــة  البلديـــة  بـــه موافقـــة 

املراد ت�ضمينها فيها .

2 - يقت�ضر و�ضع اللوحات االإعالنية للمر�ضح فـي نطاق الوالية املرت�ضح عنها .

ال�ضخ�ضية  املر�ضح  �ضورة  على  االإعالنية  اللوحة  فـي  والعبارات  املواد  تقت�ضر   -  3

وا�ضمــه كامــال وعنوانـــه و�ضريتـــه الذاتيــة وموؤهالتــه العلميــة والعمليــة املثبتـة 

من اجلهات املخت�ضة ، وروؤيته خلدمة الوالية - اإن رغب - فـي حدود اخت�ضا�ضات 

جمل�س ال�ضورى .

4 - يوقع املر�ضح تعهدا باإزالة املل�ضقات واالإعالنات الدعائية واللوحات االإعالنية 

التي قام برتكيبها قبل يوم من الت�ضويت على نفقته .

تتجاوز  فـي مدة ال  االإعالنية  اللوحات  فـي طلب  البت  االنتخابات  - على جلنة   5

)5( خم�ضة اأيام من تاريخ تقدمي الطلب مع حتديد املكان الذي تو�ضع فيه تلك 

اللوحات .

6 - حتدد عدد اللوحات االإعالنية لكل مر�ضح مبا ال يزيد على )20( ع�ضرين لوحة 

وذلــك ح�ضـــب املوا�ضفـــات واال�ضرتاطـــات الفنيـــة املو�ضوعـــة مــن قبــل البلديــة 

فـــي الواليــة .

7 - يعتمــد فـي حتديـــد حجــم املل�ضـــق املثبــت على اللوحــة حجــم اللوحات االإعالنية 

 ، القائمـــة فـي نطـــاق الواليـــة واملوا�ضفـــات واال�ضرتاطـــات التـــي حتددهـــا البلديـــة 

اأمــا فـــي حالــة عــدم توفــــر هــــذه اللوحــات فاإنــــه يتعيــن اأال يزيــد حجــم املل�ضــق 

على مقا�س )3 طول × 2 عر�س( مرت ، ومبا يتفق مع املوا�ضفات واال�ضرتاطات 

التي حتددها البلدية املخت�ضة .
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املوافقة  يتم  والتي   ، املحددة  املواقع  فـي  االإعالنية  اللوحات  االلتزام برتكيب   -  8

عليها من جلنة االنتخابات بالوالية .

9 - عــدم تركيــب اللوحــات علــى اأر�سفــة امل�ســاة اأو اأماكــن جتبــر امل�ســاة عــلى اخلــروج 

من تلك االأر�سفة .

10 - مراعاة اأال تقل امل�سافة بني حافة كل لوحة ، وبداية كتف الطريق عن )7( �سبعة 

وخم�سني  مائتني   )250( عن  تقل  ال  م�سافة  على  اللوحات  تلك  وتثبيت   ، اأمتار 

مرتا من التقاطعات الرئي�سية .

11 - اأال تقل امل�سافة بني اللوحات واأي تقاطع اأو دوار عن )100( مائة مرت ، واأن تكون 

االإ�ساءة باللوحات من اأعلى اإىل اأ�سفل .

12 - يلتــــزم طالــب االإعـــالن باالتفـــاق مــع ال�سركــــات امل�ستغلــة للمن�ســات االإعالنيــة 

على ال�سوارع العامة فـي حال رغبته فـي ا�ستئجارها .

ثانيــا : و�سـع مــواد اإعالنيـة )املطبوعـات( :

1 - للمر�ســح اأن يعــرف بنف�ســه عــن طريــق ن�ســر املــواد االإعالنيــة فــي املطبوعــات 

علــى اأن تقت�ســر علــى �ســورة املر�ســح وا�سمــه كامــال وعنوانــه و�سريتــه الذاتيــة 

وموؤهالتــه العلميــة والعمليــة املثبتـة مـن اجلهــات املخت�ســة ، وروؤيتــه خلدمــة 

الواليــة - اإن رغــب - فـي حــدود اخت�سا�ســات جملـ�س ال�ســورى .

2 - يحظـــر و�ســـع املــــواد االإعالنيــــة )املطبوعــــات( اأو اأي نـــوع مـــن اأنــــواع الكتابـــة 

اأو الر�سوم وال�سور على املركبات بكافة اأنواعها . 

الدعايــة  فـــي  وال�سركــات اخلا�ســـة  للموؤ�س�ســات  ال�سعـــارات  ا�ستخــدام  - يحظــر   3

االنتخابيـــة .

رئي�س جلنة  اإىل  املطبوعات  فـي  اإعالنية  مواد  بن�سر  الرتخي�س  يقدم طلب   -  4

االنتخابات فـي الوالية ، مرفقا به ال�سكل املقرتح للمطبوعة وم�سمون املواد 

والعبارات املراد اإعالنها .

البت فـي الطلب فـي مدة ال تتجاوز )5(  5 - على جلنة االنتخابات فـي الوالية 

خم�سة اأيام من تاريخ تقدمي الطلب .
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ثالثــا : االلتقــاء بالناخبيــن :

1 - ميكــن للمر�سحيـــن االلتقــاء بالناخبيــن فــي مقــار االأنديـــة وجمعيــات املــراأة 

اللقاءات  هذه  تكون  اأن  على   ، عنها  امل�سوؤولة  اجلهات  موافقة  بعد  العمانية 

فردية للمر�سح ، وعدم عقد لقاءات جماعية لعدد من املر�سحني .

اإىل رئيــ�س جلنـة االنتخابــات  بالناخبيــن  2 - يقــدم طلــب الرتخيــ�س بااللتقــاء 

فـي الوالية قبل اأ�سبوع على االأقل من موعد عقد اللقاء ، مرفقا به ما يفيد 

موافقة اجلهة املخت�سة بالنادي اأو اجلمعية واالأيام املقرتحة للقاء الناخبني .

3 - للمر�سح احلق فـي اقرتاح مكان خا�س للدعاية االنتخابية ، ومن ذلك :

     ) اخليام ، املزارع ، املجال�س العامة ، القاعات املتخ�س�سة ، االأمالك اخلا�سة 

باملر�سح اأو اأحد املواطنني ( ، ويجب اأن يقدم طلب الرتخي�س بذات االإجراءات 

املن�سو�س عليها فـي البنود ال�سابقة .

4 - على جلنة االنتخابات فـي الوالية البت فـي الطلب فـي موعد اأق�ساه اأ�سبوع 

من تاريخ تقدمي الطلب .

5 - فـي حالة تغيري مكان اأو تاريخ اللقاء املقرتح يجب على املر�سح تقدمي طلب 

كتابــي بـذلــك اإىل رئيـــ�س جلنـــة االنتخابـــات فــي الواليــة علـى اأن يتــم البــت 

فـي الطلب فـي مدة ال تتجاوز )5( خم�سة اأيام من تاريخ تقدمي الطلب .

6 - يتعني اأن يكون حديث املر�سح فـي اإطار الدعاية االنتخابية .

7 - يحظــر ا�ستخــدام مكبــرات ال�ســوت اخلارجيــة حفاظــا علـى ال�سكينــة العامــة 

وعــدم اإزعــاج االآخريــن .

رابعــا : ن�سـر االإعـالنات فـي ال�سحـف املحليـة :  

ي�سمح للمر�سحني بن�سر اإعالنات فـي ال�سحف املحلية وفق االآتي : 

ونبــــذة  و�سورتــــه  املر�ســح  ا�ســم  على  املحليـــة  بال�سحافـــة  االإعـــالن  يقت�ســر   -  1

اإن رغب - فـي حدود اخت�سا�سات  تعريفيــة عنــه وعن روؤيته خلدمة الوالية - 

جمل�س ال�سورى .

2 - يتحمل املر�سح تكلفة االإعالن الراغب فـي ن�سره وامل�سوؤولية عن حمتواه .
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خام�صا : الن�صر فـي و�صائل االت�صاالت : 

ي�صمح بالن�صر فـي و�صائل الت�صالت الإلكرتونية الآتية :

1 - الر�صائل الإلكرتونية الق�صرية والو�صائط الإلكرتونية بالهاتف املتنقل العاملي .

2 - ال�صبكة العاملية للمعلومات )الإنرتنت( .

3 - و�صائل الإعالم اخلا�صة املرئية وامل�صموعة .

4 - يقت�صر الن�صر فـي و�صائل الت�صالت على ا�صم املر�صح و�صورته ونبذة تعريفية 

عنه وعن روؤيته خلدمة الولية - اإن رغب - فـي حدود اخت�صا�صات جمل�س 

ال�صورى .

5 - يتحمل املر�صح تكلفة الإعالن الراغب فـي ن�صره ، وامل�صوؤولية عن حمتواه .

�صاد�صا : قواعـــد عامـــة:

1 - يجب التقيد بالفرتة امل�صموح بها للقيام بالدعاية النتخابية ، وهي من تاريخ 

لليوم  ال�صابق مبا�صرة  لليوم  ، وت�صتمر  للمر�صحني  النهائية  القوائم  اإعالن 

املحدد لإجراء النتخابات الذي يحظر فيه القيام باأي نوع من اأنواع الدعاية 

النتخابية  الدعاية  من  و�صيلة  اأو  �صكل  اأي  ممار�صة  وتعترب   ، النتخابية 

خمالفا للقانون اإذا ما متت خارج املدة القانونية .

املوؤ�ص�صات  واإحرامات  مباين  جميع  فـي  النتخابية  الدعاية  ممار�صة  يحظر   -  2

واجلهات احلكومية وامل�صاجد .

3 - يحظر على النقابات واجلمعيات والأندية دعم الدعاية النتخابية باأي �صورة 

كانت .

4 - يحظــر علــى املر�صــح - خــالل قيامــه بالدعايـــة النتخابيــة ولقائــه بالناخبــني 

- اأن يقدم اأو يعـــد بتقديــــم هدايــــا اأو تربعــــات اأو م�صاعــــدات نقديـــة اأو عينيــــة 

اأو غيـــر ذلـــك مــــن املنافــــع ل�صخــــــ�س طبيعــــي اأو اعتبــــاري ب�صــــورة مبا�صــــــرة 

اأو بوا�صطـــة الغيـــر .
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5 -  اأال يخــرج املر�ســح عنــد ممار�ســة دعايتـــه االنتخابيـــة عــن التعريــف بنف�ســه 

وعــن اخت�سا�ســات جملــ�س ال�ســورى ، وال يجــوز اأن تت�سمــن و�سائـــل دعايتــه 

االنتخابية وعودا اأو برامج تخرج عن دور ع�سو املجل�س ومهامه و�سالحياته .

ال�سعــارات  اأحـــد  اأو  علمهــا  اأو  الر�سمـــي  الدولـــة  �سعــار  ا�ستخــــدام  يجــــوز  ال   -  6

احلكوميــــة اأو االإ�ســـارات والرمـــوز الدينيـــة اأو التاريخيـــة اأو القبليـــة اأو اأ�سمــاء 

اأو �سور ال�سخ�سيات العامة فـي و�سائل الدعاية االنتخابية .

7 - يجـــــوز للمر�ســح التعاقـــــد مـــع املوؤ�س�ســــات وال�سركــــات املتخ�س�ســــة لت�سميـــــم 

متطلبــات دعايتــــه االنتخابيــــة . 

8 - يجب اأن تكون بيانات و�سائل الدعاية االنتخابية املطبوعة بلغة عربية وا�سحة 

واأال تت�سمن عبارات اأو �سورا اأو رموزا تخل بالنظام العام .

9 - يكون متويل الدعاية االنتخابية عن طريق املر�سح �سخ�سيا ، وال ي�سمح بغري 

ذلك اأيا كان م�سدره . 

10 - يحظر على املر�سحني القيام باأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبني 

باملر�سحــني  الت�سهيــر  اأو  التجريــح  اأ�سلــوب  ا�ستخــدام  اأو  عليهــم  التدليــ�س  اأو 

االآخريـــن . 

ت�سرف  باأي  بها  امل�سموح  االنتخابية  الدعاية  و�سائل  على  االعتداء  يجوز  - ال   11

�سواء بال�سطب اأو التمزيق اأو غري ذلك .

12 - للمر�سح اأن يقدم طلبا اإىل رئي�س جلنة االنتخابات فـي الوالية يت�سمن جدوال 

زمنيا بكل و�سائل الدعاية االنتخابية التي يريد اأن ي�ستخدمها ، مع مراعاة 

ما ورد بكل و�سيلة من تلك الو�سائل على حدة ، ويتم الرد على مقدم الطلب 

خالل )5( خم�سة اأيام من تقدمي طلبه .

الدعاية  العامة عند ممار�سة  والنظافة  املظهر  املحافظة على  - يجب مراعاة   13

لوحة  اأي  باإزالة  قرار  اإ�سدار  فـي  احلق  االخت�سا�س  وجلهات  االنتخابية 

اإلزامه  مع   ، املر�سح  اإنذار  اإىل  احلاجة  دون  خمالفة  اأي  ثبوت  عند  اإعالنية 

بتحمل م�ساريف االإزالة .
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