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قــــرار وزاري
رقــم 2015/108
ب�شـ�أن حتديــد قواعــد وو�سائــل و�إجــراءات ور�ســوم
الدعايــة االنتخابيــة النتخابـــات �أع�ضـــــاء جملـــ�س ال�شــورى
ا�سـتن ــادا �إىل قانـ ـ ــون انتخابـ ــات �أع�ض ــاء جملـ ــ�س ال�شـ ــورى ال�صـ ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطان ـ ــي
رق ـ ـ ــم ، 2013/58
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل ب�ش ـ�أن قواعــد وو�سائــل و�إجــراءات الدعايــة االنتخابيــة النتخابــات �أع�ضــاء جملــ�س
ال�شــورى وفق ــا للملح ــق املرف ــق .
املــادة الثانيــــة
يحدد مبلغ (100ر.ع) مائة ريال عماين كر�سم للدعاية االنتخابية لكل مر�شح  ،وملرة واحدة .
كما يحدد مبلغ (150ر.ع) مائة وخم�سني رياال عمانيا كت�أمني على الدعاية االنتخابية ،
وي�سرتد فـي حالة �إزالة و�سائل الدعاية االنتخابية قبل اليوم ال�سابق على اليوم املحدد
للت�صويت .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  7 :مـن �شعبـــــــــــــان 1436هـ
الموافــق  26 :مـن مايــــــــــــــــــو 2015م
حمـود بن في�صـل البو�سعيـدي
وزيـ ـ ـ ـ ــر الداخلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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ملحــــق بالقـــرار الــوزاري رقـــم 2015/108
ب�شــ�أن قواعـــد وو�سائـــل و�إجـــراءات
الدعايـة االنتخابيـة النتخابـــات �أع�ضـــاء جملـــ�س ال�شـــورى
�أوال :ا�ستخــدام اللوحــات الإعالنيــــة :
 - 1يقدم طلب و�ضع لوحات �إعالنية �إىل رئي�س جلنة االنتخابات فـي الوالية  ،مرفقا
ب ــه موافق ــة البلدي ــة املخت�ص ــة عل ــى ال�شك ــل املقتــرح للوحــة واملواد والعبارات
املراد ت�ضمينها فيها .
 - 2يقت�صر و�ضع اللوحات الإعالنية للمر�شح فـي نطاق الوالية املرت�شح عنها .
 - 3تقت�صر املواد والعبارات فـي اللوحة الإعالنية على �صورة املر�شح ال�شخ�صية
وا�سمــه كامــال وعنوان ــه و�سريت ــه الذاتيــة وم�ؤهالتــه العلميــة والعمليــة املثبتـة
من اجلهات املخت�صة  ،ور�ؤيته خلدمة الوالية � -إن رغب  -فـي حدود اخت�صا�صات
جمل�س ال�شورى .
 - 4يوقع املر�شح تعهدا ب�إزالة املل�صقات والإعالنات الدعائية واللوحات الإعالنية
التي قام برتكيبها قبل يوم من الت�صويت على نفقته .
 - 5على جلنة االنتخابات البت فـي طلب اللوحات الإعالنية فـي مدة ال تتجاوز
( )5خم�سة �أيام من تاريخ تقدمي الطلب مع حتديد املكان الذي تو�ضع فيه تلك
اللوحات .
 - 6حتدد عدد اللوحات الإعالنية لكل مر�شح مبا ال يزيد على ( )20ع�شرين لوحة
وذلــك ح�س ــب املوا�صف ــات واال�شرتاط ــات الفني ــة املو�ضوع ــة مــن قبــل البلديــة
ف ــي الواليــة .
 - 7يعتمــد فـي حتدي ــد حجــم املل�ص ــق املثبــت على اللوحــة حجــم اللوحات الإعالنية
القائم ــة فـي نط ــاق الوالي ــة واملوا�صف ــات واال�شرتاط ــات الت ــي حتدده ــا البلدي ــة ,
�أمــا ف ــي حالــة عــدم توفـ ــر هـ ــذه اللوحــات ف�إنـ ــه يتعيــن �أال يزيــد حجــم املل�صــق
على مقا�س ( 3طول ×  2عر�ض) مرت  ،ومبا يتفق مع املوا�صفات واال�شرتاطات
التي حتددها البلدية املخت�صة .
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 - 8االلتزام برتكيب اللوحات الإعالنية فـي املواقع املحددة  ،والتي يتم املوافقة
عليها من جلنة االنتخابات بالوالية .
 - 9عــدم تركيــب اللوحــات علــى �أر�صفــة امل�شــاة �أو �أماكــن جتبــر امل�شــاة عــلى اخلــروج
من تلك الأر�صفة .
 - 10مراعاة �أال تقل امل�سافة بني حافة كل لوحة  ،وبداية كتف الطريق عن (� )7سبعة
�أمتار  ،وتثبيت تلك اللوحات على م�سافة ال تقل عن ( )250مائتني وخم�سني
مرتا من التقاطعات الرئي�سية .
� - 11أال تقل امل�سافة بني اللوحات و�أي تقاطع �أو دوار عن ( )100مائة مرت  ،و�أن تكون
الإ�ضاءة باللوحات من �أعلى �إىل �أ�سفل .
 - 12يلتـ ــزم طالــب الإع ــالن باالتف ــاق مــع ال�شركـ ــات امل�ستغلــة للمن�صــات الإعالنيــة
على ال�شوارع العامة فـي حال رغبته فـي ا�ستئجارها .
ثانيــا  :و�ضـع مــواد �إعالنيـة (املطبوعـات) :
 - 1للمر�شــح �أن يعــرف بنف�ســه عــن طريــق ن�شــر املــواد الإعالنيــة فــي املطبوعــات
علــى �أن تقت�صــر علــى �صــورة املر�شــح وا�سمــه كامــال وعنوانــه و�سريتــه الذاتيــة
وم�ؤهالتــه العلميــة والعمليــة املثبتـة مـن اجلهــات املخت�صــة  ،ور�ؤيتــه خلدمــة
الواليــة � -إن رغــب  -فـي حــدود اخت�صا�صــات جملـ�س ال�شــورى .
 - 2يحظ ــر و�ض ــع املـ ــواد الإعالنيـ ــة (املطبوعـ ــات) �أو �أي ن ــوع م ــن �أنـ ــواع الكتاب ــة
�أو الر�سوم وال�صور على املركبات بكافة �أنواعها .
 - 3يحظــر ا�ستخــدام ال�شع ــارات للم�ؤ�س�ســات وال�شركــات اخلا�ص ــة ف ــي الدعايــة
االنتخابي ــة .
 - 4يقدم طلب الرتخي�ص بن�شر مواد �إعالنية فـي املطبوعات �إىل رئي�س جلنة
االنتخابات فـي الوالية  ،مرفقا به ال�شكل املقرتح للمطبوعة وم�ضمون املواد
والعبارات املراد �إعالنها .
 - 5على جلنة االنتخابات فـي الوالية البت فـي الطلب فـي مدة ال تتجاوز ()5
خم�سة �أيام من تاريخ تقدمي الطلب .
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ثالثــا  :االلتقــاء بالناخبيــن :
 - 1ميكــن للمر�شحي ــن االلتقــاء بالناخبيــن فــي مقــار الأندي ــة وجمعيــات املــر�أة
العمانية بعد موافقة اجلهات امل�س�ؤولة عنها  ،على �أن تكون هذه اللقاءات
فردية للمر�شح  ،وعدم عقد لقاءات جماعية لعدد من املر�شحني .
 - 2يقــدم طلــب الرتخيــ�ص بااللتقــاء بالناخبيــن �إىل رئيــ�س جلنـة االنتخابــات
فـي الوالية قبل �أ�سبوع على الأقل من موعد عقد اللقاء  ،مرفقا به ما يفيد
موافقة اجلهة املخت�صة بالنادي �أو اجلمعية والأيام املقرتحة للقاء الناخبني .
 - 3للمر�شح احلق فـي اقرتاح مكان خا�ص للدعاية االنتخابية  ،ومن ذلك :
( اخليام  ،املزارع  ،املجال�س العامة  ،القاعات املتخ�ص�صة  ،الأمالك اخلا�صة
باملر�شح �أو �أحد املواطنني )  ،ويجب �أن يقدم طلب الرتخي�ص بذات الإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي البنود ال�سابقة .
 - 4على جلنة االنتخابات فـي الوالية البت فـي الطلب فـي موعد �أق�صاه �أ�سبوع
من تاريخ تقدمي الطلب .
 - 5فـي حالة تغيري مكان �أو تاريخ اللقاء املقرتح يجب على املر�شح تقدمي طلب
كتابــي بـذلــك �إىل رئي ــ�س جلن ــة االنتخاب ــات فــي الواليــة علـى �أن يتــم البــت
فـي الطلب فـي مدة ال تتجاوز ( )5خم�سة �أيام من تاريخ تقدمي الطلب .
 - 6يتعني �أن يكون حديث املر�شح فـي �إطار الدعاية االنتخابية .
 - 7يحظــر ا�ستخــدام مكبــرات ال�صــوت اخلارجيــة حفاظــا علـى ال�سكينــة العامــة
وعــدم �إزعــاج الآخريــن .
رابعــا  :ن�شـر الإعـالنات فـي ال�صحـف املحليـة :
ي�سمح للمر�شحني بن�شر �إعالنات فـي ال�صحف املحلية وفق الآتي :
 - 1يقت�صــر الإع ــالن بال�صحاف ــة املحلي ــة على ا�ســم املر�شــح و�صورتـ ــه ونبـ ــذة
تعريفيــة عنــه وعن ر�ؤيته خلدمة الوالية � -إن رغب  -فـي حدود اخت�صا�صات
جمل�س ال�شورى .
 - 2يتحمل املر�شح تكلفة الإعالن الراغب فـي ن�شره وامل�س�ؤولية عن حمتواه .
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خام�سا  :الن�شر فـي و�سائل االت�صاالت :
ي�سمح بالن�شر فـي و�سائل االت�صاالت الإلكرتونية الآتية :
 - 1الر�سائل الإلكرتونية الق�صرية والو�سائط الإلكرتونية بالهاتف املتنقل العاملي .
 - 2ال�شبكة العاملية للمعلومات (الإنرتنت) .
 - 3و�سائل الإعالم اخلا�صة املرئية وامل�سموعة .
 - 4يقت�صر الن�شر فـي و�سائل االت�صاالت على ا�سم املر�شح و�صورته ونبذة تعريفية
عنه وعن ر�ؤيته خلدمة الوالية � -إن رغب  -فـي حدود اخت�صا�صات جمل�س
ال�شورى .
 - 5يتحمل املر�شح تكلفة الإعالن الراغب فـي ن�شره  ،وامل�س�ؤولية عن حمتواه .
�ساد�سا  :قواعـــد عامـــة:
 - 1يجب التقيد بالفرتة امل�سموح بها للقيام بالدعاية االنتخابية  ،وهي من تاريخ
�إعالن القوائم النهائية للمر�شحني  ،وت�ستمر لليوم ال�سابق مبا�شرة لليوم
املحدد لإجراء االنتخابات الذي يحظر فيه القيام ب�أي نوع من �أنواع الدعاية
االنتخابية  ،وتعترب ممار�سة �أي �شكل �أو و�سيلة من الدعاية االنتخابية
خمالفا للقانون �إذا ما متت خارج املدة القانونية .
 - 2يحظر ممار�سة الدعاية االنتخابية فـي جميع مباين و�إحرامات امل�ؤ�س�سات
واجلهات احلكومية وامل�ساجد .
 - 3يحظر على النقابات واجلمعيات والأندية دعم الدعاية االنتخابية ب�أي �صورة
كانت .
 - 4يحظــر علــى املر�شــح  -خــالل قيامــه بالدعاي ــة االنتخابيــة ولقائــه بالناخبــني
 �أن يقدم �أو يع ــد بتقديـ ــم هدايـ ــا �أو تربعـ ــات �أو م�ساعـ ــدات نقدي ــة �أو عينيـ ــة�أو غي ــر ذل ــك مـ ــن املنافـ ــع ل�شخـ ـ ــ�ص طبيعـ ــي �أو اعتبـ ــاري ب�صـ ــورة مبا�شـ ـ ــرة
�أو بوا�سط ــة الغي ــر .
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� - 5أال يخــرج املر�شــح عنــد ممار�ســة دعايت ــه االنتخابي ــة عــن التعريــف بنف�ســه
وعــن اخت�صا�صــات جملــ�س ال�شــورى  ،وال يجــوز �أن تت�ضمــن و�سائ ــل دعايتــه
االنتخابية وعودا �أو برامج تخرج عن دور ع�ضو املجل�س ومهامه و�صالحياته .
 - 6ال يجـ ــوز ا�ستخـ ــدام �شعــار الدول ــة الر�سم ــي �أو علمهــا �أو أ�ح ــد ال�شعــارات
احلكوميـ ــة �أو الإ�ش ــارات والرم ــوز الديني ــة �أو التاريخي ــة �أو القبلي ــة �أو �أ�سمــاء
�أو �صور ال�شخ�صيات العامة فـي و�سائل الدعاية االنتخابية .
 - 7يج ـ ــوز للمر�شــح التعاق ـ ــد م ــع امل�ؤ�س�سـ ــات وال�شركـ ــات املتخ�ص�صـ ــة لت�صمي ـ ــم
متطلبــات دعايتـ ــه االنتخابيـ ــة .
 - 8يجب �أن تكون بيانات و�سائل الدعاية االنتخابية املطبوعة بلغة عربية وا�ضحة
و�أال تت�ضمن عبارات �أو �صورا �أو رموزا تخل بالنظام العام .
 - 9يكون متويل الدعاية االنتخابية عن طريق املر�شح �شخ�صيا  ،وال ي�سمح بغري
ذلك �أيا كان م�صدره .
 - 10يحظر على املر�شحني القيام ب�أي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبني
�أو التدليــ�س عليهــم �أو ا�ستخــدام �أ�سلــوب التجريــح �أو الت�شهيــر باملر�شحــني
الآخري ــن .
 - 11ال يجوز االعتداء على و�سائل الدعاية االنتخابية امل�سموح بها ب�أي ت�صرف
�سواء بال�شطب �أو التمزيق �أو غري ذلك .
 - 12للمر�شح �أن يقدم طلبا �إىل رئي�س جلنة االنتخابات فـي الوالية يت�ضمن جدوال
زمنيا بكل و�سائل الدعاية االنتخابية التي يريد �أن ي�ستخدمها  ،مع مراعاة
ما ورد بكل و�سيلة من تلك الو�سائل على حدة  ،ويتم الرد على مقدم الطلب
خالل ( )5خم�سة �أيام من تقدمي طلبه .
 - 13يجب مراعاة املحافظة على املظهر والنظافة العامة عند ممار�سة الدعاية
االنتخابية وجلهات االخت�صا�ص احلق فـي �إ�صدار قرار ب�إزالة �أي لوحة
�إعالنية عند ثبوت �أي خمالفة دون احلاجة �إىل �إنذار املر�شح  ،مع �إلزامه
بتحمل م�صاريف الإزالة .
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