مر�ســــوم �ســــلطانى
رقـــم 2010/108
ب�إن�شاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون و�إ�صدار نظامها
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان .

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 96/101
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولــــى  :تن�ش�أ هيئ ــة عامة ت�سم ــى " الهيئــة العام ــة للإذاعـ ــة والتلفزيـ ــون "
تكون لها ال�شخ�صية االعتبارية وتتمتع بامتيازات ال�سلطة العامة
وباال�ستقالل املاىل والإدارى ويكون لها �أهلية �إدارة �أموالها والت�صرف
فيها  ،وتخ�ضع لإ�شراف وزير الإعالم  ،وتبا�شر ن�شاطها وفق الأ�س�س
التجارية  ،ويعمل فى �ش�أنها ب�أحكام هذا املر�سوم والنظام املرفق .
املــادة الثـانيــــة  :يك ــون مقــر الهيئ ــة حمافظــة م�سقــط  ،ويجــوز �إن�شاء فــروع لهــا داخــل
ال�سلطنة �أو مكاتب خارجها ح�سب مقت�ضيات امل�صلحة العامة  ،وذلك
بقرار من جمل�س �إدارتها .
املــادة الثالـثــــة  :مع مراعاة �أحكام املادة الرابعة من هذا املر�سوم ت�ؤول �إىل الهيئة
العامة للإذاعة والتلفزيون جميع احلقوق وااللتزامات واملخ�ص�صات
واملتعلقات الإدارية واخلدمية والأ�صول الر�أ�سمالية اخلا�صة باملديرية
العامة للإذاعة واملديرية العامة للتلفزيون واملديرية العامة للهند�سة
بوزارة الإعالم  ،كما ي�ؤول �إليها ك ــل مــا يتعل ــق بالعم ــل الإذاع ــى
والتلفزيونى من مقومات مادية ومعنوية .
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املــادة الرابعــة  :ينقــل �إىل الهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون املوظفــون باملديريــات
امل�شار �إليها فى املادة ال�سابقة وغريهم من موظفى وزارة الإعـالم
الذين يتم اختيارهم من قبل الوزارة وفق �ضوابط مو�ضوعية ي�صدر
بها قرار من وزير الإعالم  ،وذلك بذات درجاتهم وخم�ص�صاتهم
املالية �إىل حني �صدور اللوائح الإدارية واملالية و�ش�ؤون املوظفني
اخلا�صة بالهيئة  ،على �أن يحتفظ غريهم من املوظفني العاملني
بتلك املديريات ممن مل يتم اختيارهم للعمل بالهيئة املذكورة بذات
درجاتهم املالية ب�صفة �شخ�صية �إىل حني ت�سكينهم على وظائف بوزارة
الإعالم تتنا�سب وم�ؤهالتهم وخرباتهم .
املــادة الخام�سة  :ت�سرى على الهيئة �أحكام القوانني والأنظمة الإدارية واملالية و�ش�ؤون
املوظفني املعمول بها فى اجلهاز الإدارى للدولة �إىل �أن ت�صدر لوائحها
اخلا�صة .
املــادة ال�ساد�سة  :يلغ ــى ك ــل م ــا يخالـ ــف ه ــذا املر�س ــوم والنظـ ــام املرفـ ــق �أو يتعـار�ض مــع
�أحكامهما .
املــادة ال�سابعـة  :ين�شر هذا املر�س ــوم فى اجلريــدة الر�سميــة  ،ويعمــل بــه بعــد ثالثــة
�أ�شهر من تاريخ ن�شره  ،وملجل�س الوزراء متديد هذا امليعاد ملدة �أو ملدد
مماثلة �إذا دعت احلاجة �إىل ذلك .
�صـدر فى  10 :من ذى القعدة �سنة 1431هـ
املـوافـــق  19 :من �أكتوبــــــــر �سنة 2010م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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نظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
الف�صل الأول
تعاريف و�أحكام عامة
املـــادة (  : ) 1يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض
�سياق الن�ص معنى �آخر :
الوزيـــــــــــــــــــــــــر  :وزير الإعـ ـ ـ ــالم .
الهيئـــــــــــــــــــــــــة  :الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون .
املجلـــــــــــــــــــــــ�س  :جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئي�س التنفيذى  :الرئيــ�س التنفيــذى للهيئ ــة والذى ي�صدر بتعيينه
وحتديد خم�ص�صات ــه املاليــة مر�سـوم �سلطانى .
املـــادة (  : ) 2ت�ســرى على الهيئ ــة فيم ــا مل ي ــرد ب�ش�أن ــه نــ�ص خــا�ص فــى اللوائــح التــى
ي�صدرها جمل�س �إدارتها ومبا ال يتعار�ض مع طبيعتها � ،أحكام القوانني
والنظم املعمول بها فى وحدات اجلهاز الإدارى للدولة .
الف�صل الثانى
�أهـــداف الهيئـــة
املـــادة (  : ) 3تهدف الهيئة فى حتقيق ر�سالتها الإعالمية � ،إىل االرتقاء بالوعى العام ،
وتر�سيخ القيم النبيلة  ،وجت�سيد انتماء املواطن لوطنه وتراثه ونه�ضته
احلديثة  ،وتنمية قدراته فى �شتى املجاالت وتعزيز معرفته بالعال ــم
اخلارجى وما يجرى من �أحداث ومتغريات  ،بال�شكل وبالكيفية التى
يحددها جمل�س الإدارة  ،وب�صفة خا�صة الآتى :
� - 1إبــراز �سيا�ســة الدولــة فى �شتــى القطاعــات واملجاالت ب�إعالم املواطنني
مبرتكزاتها  ،وتعريف الر�أى العام بتوجهاتها الأ�سا�سية .
� - 2شرح �أهــداف اخلــطط التنموي ــة والإمكانيـ ــات املتاحــة له ــا والنتائــج
املرجوة منها  ،والأدوار التى يجب �أن يقوم بها املواطنون للم�ساهمة
فى �إجنازها .
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 - 3مواكبـ ــة الأحــداث والن�شاطـ ــات العمانيــة والعربيــة والعامليــة علــى كــل
ال�صعـ ــد واالنفت ــاح الواع ــى على الثقافـ ــات العاملي ـ ــة و�إب ــراز الإجن ـ ــازات
الأدبية والفنية والعلمية .
 - 4االهتمام ب�إحياء التــراث العمانــى الغنائى واملو�سيقــى وتطويره دون �أن
يفقده ذلك التطوير �شخ�صيته وطابعه الأ�صيل  ،واالهتمام مبجاالت
الرتفيه والريا�ضة .
الف�صل الثالث
اخت�صا�صــات الهيئــة
املـــادة (  : ) 4تتوىل الهيئـة فى �سبيـل حتقيـق الأهـداف التـى �أن�شئت مـن �أجلهــا ما يلى :
 - 1ت�شغيـ ــل و�إدارة القنـ ــوات الإذاعي ـ ــة والتلفزيوني ـ ــة ب�أ�سالي ـ ــب التقني ـ ـ ــة
احلديثة وو�سائل البث املختلفة باللغة العربية وباللغات الأخرى .
� - 2إنتــاج وبـث البـرامــج وامل�سـل�ســالت وغيــره ــا  ،الإذاعي ـ ـ ــة والتلفزيونيـ ــة
وت�سويقها داخل ال�سلطنة �أو خارجها  ،وبث الإعالنات التجارية .
 - 3عق ـ ــد اتفاقيـ ــات تع ــاون و�إنت ــاج وب ــث براجم ــى و�إخب ــارى مـع اجلهـ ــات
وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة داخل ال�سلطنة �أو خارجها .
 - 4التعاقد مع ال�شركات املتخ�ص�صـة لإنتــاج برامــج ذات �أهــداف و�أغرا�ض
حمددة .
 - 5التعاقـ ـ ــد مع الوك ــاالت الإخباري ـ ــة الت ــى ت ـ ــزود الإذاعـ ـ ــة والتلفزي ـ ــون
بالأخبار امل�صورة وغري امل�صورة .
 - 6التعاقد مع الأ�شخا�ص من الكفاءات واخلربات املحليـة والعاملية للعمل
فى الهيئة ح�سب اللوائح التى ت�صدرها فى هذا ال�ش�أن .
 - 7القيام ببحوث وا�ستطالعات لآراء امل�ستمعني وامل�شاهدين ملعرفة الر�أى
العام جتاه براجمها الإذاعية والتلفزيونية .
� - 8إن�شاء مراكز التدريب الالزمة لتنمية قدرات العاملني لديها .
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 - 9القي ــام بالبح ــوث والدرا�ســات التى تعمــل على تطوي ــر الأداء الإذاعــى
والتلفزيونى ون�شرها  ،و�إ�صدار املطبوعات التى تخدم وتبني م�سار
و�أداء العمل فى الإذاعة والتلفزيون ب�شكل عام بعد الرتخي�ص بذلك
من اجلهات املخت�صة .
 - 10متثيـ ـ ـ ــل ال�سلطن ـ ـ ــة فى االجتماعـ ــات الدولي ـ ـ ــة والإقليمي ـ ـ ــة املتعلق ـ ـ ــة
بالإذاعة والتلفزيون  ،بالتن�سيق مع وزارة الإعالم .
الف�صل الرابع
�إدارة الهيئـــــــة
املـــادة (  : ) 5يتوىل �إدارة الهيئة جمل�س �إدارة برئا�سة الوزير وع�ضوية كل من :
 - 1الرئي�س التنفيذى .
 - 2ممثل عن كل من اجلهـات التالية ال تقل درجته عن مدير عام  ،ي�صدر
بت�سميته قرار من ال�سلطة املخت�صة بهذه اجلهات كل ثالث �سنوات :
�أ  -الأمانة العامة ملجل�س الوزراء .
ب  -املكتب ال�سلطانـى .
جـ  -وزارة املالية .
د  -وزارة الإعـالم .
� - 3أح ــد ال�شخ�صي ــات العام ــة من ذوى اخلب ــرة فى املج ــاالت الإعالميــة
يتم تعيينه ب�صفته ال�شخ�صية بقرار من جمل�س الوزراء برت�شيح من
الوزير  ،وتكون مدة ع�ضويته فى املجل�س ثالث �سنوات قابلة للتجديد
ملدة �أو ملدد مماثلة بناء على طلب الوزير .
وال يكون انعقاد املجل�س �صحيحا �إال برئا�سة رئي�سه  ،وبح�ضور �أغلبية
�أع�ضائه على الأقل  ،على �أن يكون بينهم اثنان من املمثلني املذكورين ،
وت�صدر قراراته بالأغلبية املطلقة  ،وفى حالة ت�ساوى الأ�صوات يرجح
اجلانب الذى فيه الرئي�س .
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ويجوز للمجل�س اال�ستعانة بخرباء من خارج الهيئة حل�ضور جل�ساته
واال�شرتاك فى مداوالته دون �أن يكون لهم �صوت معدود عند اتخاذ
القرار .
املـــادة (  : ) 6يقوم املجل�س بت�صريــف �ش ـ�ؤون الهيئة واتخاذ ما يلـزم لتحقيــق �أهدافهـا ،
وعلى الأخ�ص الآتى :
� - 1إعداد الهيكل التنظيمى للهيئة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 2و�ضع النظــام املالــى والإدارى اخلــا�ص بالهيئــة بالتن�سيــق مع اجلهــات
املخت�صة .
� - 3إ�صــدار اللوائ ــح الإدارية واملاليـ ــة و�ش ـ�ؤون املوظفيــن وغـيــر ذل ــك من
اللوائح التى تتطلبها جماالت العم ــل املختلفة فى الهيئة .
 - 4اعتماد املوازنة املالية ال�سنوية للهيئة بالتن�سيق مع اجلهات املالية .
 - 5اعتمــاد تقاريــر التدقيـق املاىل والإدارى عن �سري �أعمــال الهيئــة وفــق
القواعد املالية املعتمدة .
 - 6املوافقة على عقد القرو�ض بعد �أخذ ر�أى اجلهات املخت�صة .
 - 7املوافقة على االتفاقيات التى تعقدها الهيئة مع الغري .
 - 8ت�شكيل اللجان املتخ�ص�صة من �أع�ضاء املجل�س ومن الكفاءات واخلربات
العاملة بالهيئة �أو خارجها .
املـــادة (  : ) 7ين�شئ املجل�س مكتبا فنيا يقوم بتنظيم �أعماله ومواعيد انعقاده  ،على �أن
ي�ضم مديرا وعددا كافيا من املوظفني  ،و�أن يت�ضمن قرار �إن�شائه كيفية
العمل به وتكون تبعيته لرئي�س املجل�س مبا�شرة .
املـــادة (  : ) 8الرئي�س التنفيذى هو الذى ميثل الهيئة فى عالقاتهـا مع الغري و�أمــام
الق�ضاء  ،ويتوىل ال�صالحيات الآتية :
 - 1و�ضع الربامج التنفيذية التى تكفل حتقيق الأهداف العامة للهيئة .
� - 2إعداد املوازنــة ال�سنوية واخلطط اخلم�سية للهيئة  ،واقتــراح اللوائـح
الإدارية واملالية و�ش�ؤون املوظفني .
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 - 3الإ�شراف على موظفى الهيئة ومتابعة تنفيذ قرارات املجل�س .
 - 4حتديد اخت�صا�صات ر�ؤ�ساء القطاعات .
 - 5تنفيذ قرارات املجل�س .
 - 6رفع التقارير ال�سنوية والدورية عن ن�شاط الهيئة �إىل املجل�س وذلك
لإقرارها ورفعها �إىل جمل�س الوزراء .
الف�صل اخلام�س
ماليــــة الهيئـــــة
املـــادة (  : ) 9تكون للهيئة موازنة م�ستقلة وتعترب �أموالها �أمواال عامة  ،وتبد�أ ال�سنــة
املالية من اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهى فى احلادى والثالثني من
�شهر دي�سمرب  ،على �أن تبد�أ ال�سنة الأوىل من تاريخ نفاذ هذا النظام حتى
�آخر �شهر دي�سمرب من ال�سنة التالية .
املـــادة ( : )10تتكون املوارد املالية للهيئة من :
�أ  -االعتمادات اجلارية والر�أ�سمالية والإمنائية املخ�ص�صة للهيئة �ضمن
املوازنة العامة للدولة .
ب  -ح�صيلة الإعالنات .
ج  -عائد ت�سويق الربامج و�إنتاجها .
د  -عائـد البـث الإذاعـى والتلفزيونى من امل�شرتكني فى نظامه وفقا
للقواعد التى ت�صدر فى هذا ال�ش�أن من املجل�س .
هـ � -أية عائدات �أخرى حتققها الهيئة من ا�ستثماراتها و�أن�شطتها .
املـــادة ( : )11يعيــن املجل ــ�س مراقبــا للح�سـابـات مرخ�ص ــا لـه فى مزاول ــة املهنة  ،يتوىل
تدقيق احل�سابات و�سائر الأمور املالية اخلا�صة بالهيئة طبقا للأ�صول
املحا�سبية املعتمدة والنظم املعمول بها فى هذا ال�ش�أن  ،وعليه تقدمي
تقرير �سنوى �إىل املجل�س عن نتائج تدقيق احل�سابات املذكورة و�أية تقارير
�أخرى يطلب تقدميها منه .
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