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اجلريدة الر�سمية العدد )889(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2009/35    

بتحديد اخت�سا�سات وزارة الإعالم

�سلطان عمان .  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

وعلى قانون تنظيم اجلهاز الإدارى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 75/26 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 97/51 باعتماد الهيكل التنظيمى لوزارة الإعالم ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى : حتدد اخت�سا�سات وزارة الإعالم وفقا للملحق املرفق .

املــادة الثـانيـــة : يلغى كل ما يخالف امللحق املرفق اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الثـالثـــة : ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فى : 16 من جمادى الثانية  �سنة 1430هـ

املـوافـــق : 10 من يــــــونيـــــــــــــــو   �سنة 2009م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان  
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اخت�سا�سات وزارة الإعـــــالم

على  وعر�سها  للدولة  العامة  وال�سيا�سة  يتفق  مبا  لالإعالم  العامة  ال�سيا�سة  اقرتاح   - 1

، وو�سع  اإىل املقام ال�سامى لالإعتماد  جمل�ض الوزراء لدرا�ستها ورفع تو�سيته ب�ساأنها 

اخلطط الإعالمية والربامج الكفيلة بتنفيذها ومتابعتها .

، والعمل  الوزارة  املتعلقة مبجالت عمل  اللوائح  القوانني واإ�سدار  اقرتاح م�سروعات   - 2

على ح�سن تنفيذها . 

اإ�ســــدار املطبــوعـــات واإعــداد الدرا�ســـات والبحـــوث ذات ال�سلـــة باملجــــــالت الإعالميـــــــة   - 3

مبا يخدم اأهداف ال�سيا�سة العامة لالإعالم واخلطط الإعالمية . 

الداخلية  والأحداث  التطورات  عن  الكافية  باملعلومات  املواطنني  تزويد  على  العمل   - 4

واخلارجية والتنمية التى ت�سهدها ال�سلطنة وذلك من خالل و�سائل وو�سائط الإعالم 

فى اإطار من ال�سدق واملو�سوعية . 

ال�سلطنة  �سيا�سات  عليها  تقوم  التى  بالأ�س�ض   ، العاملى  العام  الراأى  تنوير  على  العمل   - 5

، ومواقفها جتاه  ت�سهدها  التى  والتطور  التقدم  ، ومعامل  اإليها  ت�ستند  التى  واملبادئ 

الق�سايا والأحداث املحلية والإقليمية والعاملية .  

العمل على بث الوعى واملعرفة وتوظيف الر�سالة الإعالمية لتحقيق الوعى والنفتاح   - 6

الثقافى من خالل و�سائل الإعالم مع �سمان حرية الراأى والتعبري وفقا للقانون . 

العمل على ا�ستمرارية التواجد العمانى فى الو�سائط الإعالمية .  - 7

رعاية ال�سحافة الوطنية وتقدمي ما ميكن من ت�سهيالت فى �سبيل اأداء مهامها .  - 8

دعم املواهب املبدعة والعمل على �سقلها فى املجالت الإعالمية .  - 9

دعــم وتطويـــر التعـــاون مع املنظمـــات واملوؤ�س�ســــات الإقليميــة والدوليــة فى املجـــــالت   -10 

ذات  والدولية  الإقليمية  واملوؤمترات  الجتماعات  فى  ال�سلطنة  ومتثيل   ، الإعالمية 

ال�سلة مبجالت عمل الوزارة .

11- كافة الخت�سا�سات الأخرى املعقودة للوزارة مبوجب القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .

12- العمل على تاأهيل الكوادر الإعالمية لرفع م�ستوى اأدائهم وكفاءاتهم .


