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اجلريدة الر�سمية العدد )922(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/108

باإن�ساء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون واإ�سدار نظامها

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

 " والتلفزيــــون  العامـــة لالإذاعــــة  الهيئــة   " ت�سمـــى  تن�ساأ هيئـــة عامة   : الأولــــى  املــادة 

العامة  ال�سلطة  بامتيازات  وتتمتع  العتبارية  ال�سخ�سية  لها  تكون 

وبال�ستقالل املاىل والإدارى ويكون لها اأهلية اإدارة اأموالها والت�سرف 

فيها ، وتخ�سع لإ�سراف وزير الإعالم ، وتبا�سر ن�ساطها وفق الأ�س�س 

التجارية ، ويعمل فى �ساأنها باأحكام هذا املر�سوم والنظام املرفق .

املــادة الثـانيــــة : يكـــون مقــر الهيئـــة حمافظــة م�سقــط ، ويجــوز اإن�ساء فــروع لهــا داخــل 

ال�سلطنة اأو مكاتب خارجها ح�سب مقت�سيات امل�سلحة العامة ، وذلك 

بقرار من جمل�س اإدارتها .

الهيئة  اإىل  توؤول  املر�سوم  هذا  من  الرابعة  املادة  اأحكام  مراعاة  مع  املــادة الثالـثــــة : 

العامة لالإذاعة والتلفزيون جميع احلقوق واللتزامات واملخ�س�سات 

واملتعلقات الإدارية واخلدمية والأ�سول الراأ�سمالية اخلا�سة باملديرية 

العامة لالإذاعة واملديرية العامة للتلفزيون واملديرية العامة للهند�سة 

الإذاعـــى  بالعمـــل  يتعلـــق  مــا  كـــل  اإليها  يوؤول  كما   ، الإعالم  بوزارة 

والتلفزيونى من مقومات مادية ومعنوية .
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املــادة الرابعــة : ينقــل اإىل الهيئــة العامــة لالإذاعــة والتلفزيــون املوظفــون باملديريــات 

الإعـالم  وزارة  موظفى  من  وغريهم  ال�سابقة  املادة  فى  اإليها  امل�سار 

الذين يتم اختيارهم من قبل الوزارة وفق �سوابط مو�سوعية ي�سدر 

وخم�س�ساتهم  درجاتهم  بذات  وذلك   ، الإعالم  وزير  من  قرار  بها 

املوظفني  و�سوؤون  واملالية  الإدارية  اللوائح  �سدور  حني  اإىل  املالية 

العاملني  املوظفني  من  غريهم  يحتفظ  اأن  على   ، بالهيئة  اخلا�سة 

بتلك املديريات ممن مل يتم اختيارهم للعمل بالهيئة املذكورة بذات 

درجاتهم املالية ب�سفة �سخ�سية اإىل حني ت�سكينهم على وظائف بوزارة 

الإعالم تتنا�سب وموؤهالتهم وخرباتهم .

ت�سرى على الهيئة اأحكام القوانني والأنظمة الإدارية واملالية و�سوؤون  املــادة الخام�سة : 

املوظفني املعمول بها فى اجلهاز الإدارى للدولة اإىل اأن ت�سدر لوائحها 

اخلا�سة .

املــادة ال�ساد�سة : يلغـــى كـــل مـــا يخالــــف هـــذا املر�ســـوم والنظــــام املرفــــق اأو يتعـار�س مــع 

اأحكامهما .

بــه بعــد ثالثــة  ، ويعمــل  املر�ســـوم فى اجلريــدة الر�سميــة  املــادة ال�سابعـة : ين�سر هذا 

اأ�سهر من تاريخ ن�سره ، وملجل�س الوزراء متديد هذا امليعاد ملدة اأو ملدد 

مماثلة اإذا دعت احلاجة اإىل ذلك .

�سـدر فى : 10 من ذى القعدة �سنة 1431هـ

املـوافـــق : 19 من اأكتوبــــــــر �سنة 2010م

قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان 
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نظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

الف�سل الأول

تعاريف واأحكام عامة

املـــادة ) 1 ( : يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�س 

�سياق الن�س معنى اآخر :

الوزيـــــــــــــــــــــــــر : وزير الإعــــــــالم .

الهيئـــــــــــــــــــــــــة : الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون .

املجلـــــــــــــــــــــــ�س : جمل�س اإدارة الهيئة .

الرئي�س التنفيذى : الرئيــ�س التنفيــذى للهيئـــة والذى ي�سدر بتعيينه 

وحتديد خم�س�ساتـــه املاليــة مر�سـوم �سلطانى .

املـــادة ) 2 ( : ت�ســرى على الهيئـــة فيمـــا مل يـــرد ب�ساأنـــه نــ�س خــا�س فــى اللوائــح التــى 

ي�سدرها جمل�س اإدارتها ومبا ل يتعار�س مع طبيعتها ، اأحكام القوانني 

والنظم املعمول بها فى وحدات اجلهاز الإدارى للدولة .

الف�سل الثانى

اأهـــداف الهيئـــة

املـــادة ) 3 ( : تهدف الهيئة فى حتقيق ر�سالتها الإعالمية ، اإىل الرتقاء بالوعى العام ، 

وتر�سيخ القيم النبيلة ، وجت�سيد انتماء املواطن لوطنه وتراثه ونه�سته 

بالعالـــم  معرفته  وتعزيز  املجالت  �ستى  فى  قدراته  وتنمية   ، احلديثة 

التى  وبالكيفية  بال�سكل   ، ومتغريات  اأحداث  من  يجرى  وما  اخلارجى 

يحددها جمل�س الإدارة ، وب�سفة خا�سة الآتى :

1 - اإبــراز �سيا�ســة الدولــة فى �ستــى القطاعــات واملجالت باإعالم املواطنني 

مبرتكزاتها ، وتعريف الراأى العام بتوجهاتها الأ�سا�سية .

2 - �سرح اأهــداف اخلــطط التنمويـــة والإمكانيــــات املتاحــة لهـــا والنتائــج 

املرجوة منها ، والأدوار التى يجب اأن يقوم بها املواطنون للم�ساهمة 

فى اإجنازها .



- 4 -

اجلريدة الر�سمية العدد )922(

3 - مواكبــــة الأحــداث والن�ساطــــات العمانيــة والعربيــة والعامليــة علــى كــل 

ال�سعــــد والنفتـــاح الواعـــى على الثقافــــات العامليـــــة واإبـــراز الإجنـــــازات 

الأدبية والفنية والعلمية .

4 - الهتمام باإحياء التــراث العمانــى الغنائى واملو�سيقــى وتطويره دون اأن 

يفقده ذلك التطوير �سخ�سيته وطابعه الأ�سيل ، والهتمام مبجالت 

الرتفيه والريا�سة . 

الف�سل الثالث

اخت�سا�ســات الهيئــة

املـــادة ) 4 ( : تتوىل الهيئـة فى �سبيـل حتقيـق الأهـداف التـى اأن�سئت مـن اأجلهــا ما يلى : 

1 - ت�سغيــــل واإدارة القنــــوات الإذاعيـــــة والتلفزيونيـــــة باأ�ساليـــــب التقنيـــــــة 

احلديثة وو�سائل البث املختلفة باللغة العربية وباللغات الأخرى .

2 - اإنتــاج وبـث البـرامــج وامل�سـل�ســالت وغيــرهـــا ، الإذاعيـــــــة والتلفزيونيــــة 

وت�سويقها داخل ال�سلطنة اأو خارجها ، وبث الإعالنات التجارية .

3 - عقـــــد اتفاقيــــات تعـــاون واإنتـــاج وبـــث براجمـــى واإخبـــارى مـع اجلهــــات 

واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة داخل ال�سلطنة اأو خارجها .

4 - التعاقد مع ال�سركات املتخ�س�سـة لإنتــاج برامــج ذات اأهــداف واأغرا�س 

حمددة .

5 - التعاقــــــد مع الوكـــالت الإخباريـــــة التـــى تـــــزود الإذاعــــــة والتلفزيـــــون 

بالأخبار امل�سورة وغري امل�سورة .

6 - التعاقد مع الأ�سخا�س من الكفاءات واخلربات املحليـة والعاملية للعمل 

فى الهيئة ح�سب اللوائح التى ت�سدرها فى هذا ال�ساأن .

7 - القيام ببحوث وا�ستطالعات لآراء امل�ستمعني وامل�ساهدين ملعرفة الراأى 

العام جتاه براجمها الإذاعية والتلفزيونية .

8 - اإن�ساء مراكز التدريب الالزمة لتنمية قدرات العاملني لديها .
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9 - القيـــام بالبحـــوث والدرا�ســات التى تعمــل على تطويـــر الأداء الإذاعــى 

م�سار  وتبني  تخدم  التى  املطبوعات  واإ�سدار   ، ون�سرها  والتلفزيونى 

واأداء العمل فى الإذاعة والتلفزيون ب�سكل عام بعد الرتخي�س بذلك 

من اجلهات املخت�سة .

10 - متثيــــــــل ال�سلطنـــــــة فى الجتماعــــات الدوليـــــــة والإقليميـــــــة املتعلقـــــــة 

بالإذاعة والتلفزيون ، بالتن�سيق مع وزارة الإعالم .

الف�سل الرابع

اإدارة الهيئـــــــة

املـــادة ) 5 ( : يتوىل اإدارة الهيئة جمل�س اإدارة برئا�سة الوزير وع�سوية كل من :

1 - الرئي�س التنفيذى .

2 - ممثل عن كل من اجلهـات التالية ل تقل درجته عن مدير عام ، ي�سدر 

بت�سميته قرار من ال�سلطة املخت�سة بهذه اجلهات كل ثالث �سنوات :

اأ - الأمانة العامة ملجل�س الوزراء .  

ب - املكتب ال�سلطانـى .

جـ - وزارة املالية .

د - وزارة الإعـالم .

3 - اأحـــد ال�سخ�سيـــات العامـــة من ذوى اخلبـــرة فى املجـــالت الإعالميــة 

يتم تعيينه ب�سفته ال�سخ�سية بقرار من جمل�س الوزراء برت�سيح من 

الوزير ، وتكون مدة ع�سويته فى املجل�س ثالث �سنوات قابلة للتجديد 

ملدة اأو ملدد مماثلة بناء على طلب الوزير .

اأغلبية  وبح�سور   ، رئي�سه  برئا�سة  اإل  املجل�س �سحيحا  انعقاد  يكون  ول 

اأع�سائه على الأقل ، على اأن يكون بينهم اثنان من املمثلني املذكورين ، 

يرجح  الأ�سوات  ت�ساوى  وفى حالة   ، املطلقة  بالأغلبية  قراراته  وت�سدر 

اجلانب الذى فيه الرئي�س .
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جل�ساته  حل�سور  الهيئة  خارج  من  بخرباء  ال�ستعانة  للمجل�س  ويجوز 

اتخاذ  عند  معدود  �سوت  لهم  يكون  اأن  دون  مداولته  فى  وال�سرتاك 

القرار .

املـــادة ) 6 ( : يقوم املجل�س بت�سريــف �ســوؤون الهيئة واتخاذ ما يلـزم لتحقيــق اأهدافهـا ، 

وعلى الأخ�س الآتى :

1 - اإعداد الهيكل التنظيمى للهيئة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة .

2 - و�سع النظــام املالــى والإدارى اخلــا�س بالهيئــة بالتن�سيــق مع اجلهــات 

املخت�سة .

3 - اإ�ســدار اللوائـــح الإدارية واملاليــــة و�ســوؤون املوظفيــن وغـيــر ذلـــك من 

اللوائح التى تتطلبها جمالت العمـــل املختلفة فى الهيئة .

4 - اعتماد املوازنة املالية ال�سنوية للهيئة بالتن�سيق مع اجلهات املالية .

5 - اعتمــاد تقاريــر التدقيـق املاىل والإدارى عن �سري اأعمــال الهيئــة وفــق 

القواعد املالية املعتمدة .

6 - املوافقة على عقد القرو�س بعد اأخذ راأى اجلهات املخت�سة .

7 - املوافقة على التفاقيات التى تعقدها الهيئة مع الغري .

8 - ت�سكيل اللجان املتخ�س�سة من اأع�ساء املجل�س ومن الكفاءات واخلربات 

العاملة بالهيئة اأو خارجها .

املـــادة ) 7 ( : ين�سئ املجل�س مكتبا فنيا يقوم بتنظيم اأعماله ومواعيد انعقاده ، على اأن 

ي�سم مديرا وعددا كافيا من املوظفني ، واأن يت�سمن قرار اإن�سائه كيفية 

العمل به وتكون تبعيته لرئي�س املجل�س مبا�سرة .

املـــادة ) 8 ( : الرئي�س التنفيذى هو الذى ميثل الهيئة فى عالقاتهـا مع الغري واأمــام 

الق�ساء ، ويتوىل ال�سالحيات الآتية :

1 - و�سع الربامج التنفيذية التى تكفل حتقيق الأهداف العامة للهيئة .

2 - اإعداد املوازنــة ال�سنوية واخلطط اخلم�سية للهيئة ، واقتــراح اللوائـح 

الإدارية واملالية و�سوؤون املوظفني .
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3 - الإ�سراف على موظفى الهيئة ومتابعة تنفيذ قرارات املجل�س .

4 - حتديد اخت�سا�سات روؤ�ساء القطاعات .

5 - تنفيذ قرارات املجل�س .

6 - رفع التقارير ال�سنوية والدورية عن ن�ساط الهيئة اإىل املجل�س وذلك 

لإقرارها ورفعها اإىل جمل�س الوزراء .

الف�سل اخلام�س

ماليــــة الهيئـــــة

املـــادة ) 9 ( : تكون للهيئة موازنة م�ستقلة وتعترب اأموالها اأموال عامة ، وتبداأ ال�سنــة 

املالية من اليوم الأول من �سهر يناير وتنتهى فى احلادى والثالثني من 

�سهر دي�سمرب ، على اأن تبداأ ال�سنة الأوىل من تاريخ نفاذ هذا النظام حتى 

اآخر �سهر دي�سمرب من ال�سنة التالية .

املـــادة )10( : تتكون املوارد املالية للهيئة من :

اأ - العتمادات اجلارية والراأ�سمالية والإمنائية املخ�س�سة للهيئة �سمن 

املوازنة العامة للدولة .

ب - ح�سيلة الإعالنات .

ج - عائد ت�سويق الربامج واإنتاجها .

وفقا  نظامه  فى  امل�سرتكني  من  والتلفزيونى  الإذاعـى  البـث  عائـد   - د 

للقواعد التى ت�سدر فى هذا ال�ساأن من املجل�س .

هـ - اأية عائدات اأخرى حتققها الهيئة من ا�ستثماراتها واأن�سطتها .

املـــادة )11( : يعيــن املجلـــ�س مراقبــا للح�سـابـات مرخ�ســـا لـه فى مزاولـــة املهنة ، يتوىل 

بالهيئة طبقا لالأ�سول  املالية اخلا�سة  الأمور  و�سائر  تدقيق احل�سابات 

تقدمي  وعليه   ، ال�ساأن  هذا  فى  بها  املعمول  والنظم  املعتمدة  املحا�سبية 

تقرير �سنوى اإىل املجل�س عن نتائج تدقيق احل�سابات املذكورة واأية تقارير 

اأخرى يطلب تقدميها منه .


