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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2011/100
بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/108
ب�إن�شاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
و�إ�صدار نظامها والنظام املرفق به
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى نظام حت�صيل ال�ضرائــب والر�ســوم وغريهــا من املبالــغ امل�ستحق ــة لوح ــدات اجلهــاز
الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 94/32
وعلى املر�ســوم ال�سلطانــي رقـ ــم  2010/108ب�إن�ش ــاء الهيئ ـ ــة العام ــة للإذاع ــة والتلفزي ــون
و�إ�صدار نظامها ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على كل من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/108ب�إن�شاء الهيئة
العامة للإذاعة والتلفزيون و�إ�صدار نظامها امل�شار �إليه  ،ونظام الهيئة العامة للإذاعة
والتلفزيون املرفق به .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والتعديالت املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  24 :من ذي القعدة �سنة 1432هـ
املـوافــــق  22 :من �أكتوبـــــــــر �سنة 2011م
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تعديالت بع�ض �أحكام كل من المر�سوم ال�سلطاني رقم 2010/108
ب�إن�شـــــاء الهيئــــة العامــــة للإذاعـــــة والتلفزيـــــون
و�إ�صـــدار نظامهــــا  ،والنظـــام المرفـــق بـــه
�أوال  :ي�ستب ــدل بن�ص ــي املادتي ــن الأول ــى والرابع ــة من املر�ســوم ال�سلطانـي رقم 2010/108
ب�إن�شاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون و�إ�صدار نظامها  ،الن�صان الآتيان :
املـــادة الأولى
تن�شـ ـ�أ هيئـ ــة عام ــة ت�سمــى " الهيئــة العام ــة للإذاع ـ ــة والتلفزيون " تك ــون لها ال�شخ�صيـ ـ ــة
االعتبارية وتتمتع باال�ستقالل املايل والإداري ويكون لها �أهلية �إدارة �أموالها والت�صرف
فيها  ،وتتبع جمل�س الوزراء  ،ويعمل فـي �ش�أنها ب�أحكام هذا املر�سوم والنظام املرفق .
املـــادة الرابعة
ينقل �إىل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون املوظفون باملديريات امل�شار �إليها فـي املادة
ال�سابقة بذات درجاتهم وخم�ص�صاتهم املالية .
ثانيـا  :ي�ستبــدل بن�ص ــو�ص املـواد �أرق ــام (  " 4 ، 3 ، 1البند  ) 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، " 10من نظ ــام
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/108
ب�إن�شاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون و�إ�صدار نظامها  ،الن�صو�ص الآتية :
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام  ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــــــــــــــــة  :الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون .
الرئيـــــــــــــ�س  :رئي�س الهيئة .
نائب الرئي�س  :نائب رئي�س الهيئة .
املجلـــــــــــــــ�س  :جمل�س �إدارة الهيئة .
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املـــادة ( ) 3
تهدف الهيئة فـي حتقيق ر�سالتها الإعالمية � ،إىل االرتقاء بالوعي العام  ،وتر�سيخ القيم
النبيلة  ،وجت�سيد انتماء املواطن لوطنه وتراثه ونه�ضته احلديثة  ،وتنمية قدراته فـي �شتى
املجاالت وتعزيز معرفته بالعال ــم اخلارجي وما يجري من �أحداث ومتغريات  ،بال�شكل
وبالكيفية التي يحددها املجل�س  ،وب�صفة خا�صة الآتي :
� - 1إبراز �سيا�سة الدولــة فـي �شتــى القطاعات واملجاالت ب�إعالم املواطنني مبرتكزاتها ،
وتعريف الر�أي العام بتوجهاتها الأ�سا�سية .
� - 2شرح �أهــداف اخلــطط التنموي ــة والإمكانيـ ــات املتاحة لها والنتائج املرجوة منها ،
والأدوار التي يجب �أن يقوم بها املواطنون للم�ساهمة فـي �إجنازها .
 - 3تعزيز وتر�سيخ قيم ومفاهيم امل�شاركة املجتمعية الفعالة القائمة على الت�سامح
واحلوار واعتماد الو�سطية فـي تفعيل ذلك .
 - 4تعزيز وتر�سيخ قيمة العمل والإنتاج لدى املواطنني وخا�صة ال�شباب  ،واحرتام
جميع املهن والأعمال .
 - 5تعزيز قيم التكامل والتكافل االجتماعي من خالل تنمية الإح�سا�س لدى املواطن
ب�أنه جزء من كيان املجتمـع ال ينف�صــل عنه  ،و�أن �أي جه ــد يبذلـ ــه تع ــود نتائج ــه
باخلري على املجتمع و�أ�سرته و�شخ�صه .
 - 6مواكبـ ــة الأحــداث والن�شاطـ ــات العمانيـ ــة والعربي ـ ــة والعاملي ـ ــة علــى كـ ــل ال�صع ــد
واالنفتاح الواعي على الثقافات العاملية و�إبراز الإجنازات الأدبية والفنية والعلمية .
 - 7االهتمام ب�إحياء التــراث العماين الغنائي واملو�سيقــي وتطويره دون �أن يفقده ذلك
التطوير �شخ�صيته وطابعه الأ�صيل  ،واالهتمام مبجاالت الرتفيه والريا�ضة .
املـــادة ( ) 4
" البند " 10
متثي ــل ال�سلطنة فـ ــي االجتماع ــات الدولي ـ ــة والإقليمي ــة املتعلقـ ــة بالإذاع ـ ـ ــة والتلفزيون .
املـــادة ( ) 5
ي�شكل املجل�س برئا�سة الرئي�س وع�ضوية كل من :
نائبا .
 - 1نائب الرئي�س
 - 2ممثل عن كل من الأمانة العامة ملجل�س الوزراء ووزارة املالية ال تقل وظيفة كل
منهما عن مدير عام  ،ي�صدر بت�سميته قرار من ال�سلطة املخت�صة فيهما كل ثالث
�سنوات .
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 - 3ثالث ــة من ال�شخ�صيـ ــات العام ــة من ذوي اخلب ــرة فـي املج ــاالت الإعالمي ــة يتــم
تعيينهم ب�صفاتهم ال�شخ�صية بقرار من جمل�س الوزراء برت�شيح من الرئي�س ،
وتكــون مدة ع�ضويتهم فـي املجل�س ثالث �سنوات قابل ــة للتجدي ـ ــد مل ــدة �أو مل ــدد
مماثلة بناء على طلب الرئي�س .
املـــادة ( ) 6
يحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س فـي رئا�سة اجتماعات املجل�س حال غيابه �أو وجود مانع
لديه يحول دون رئا�سته االجتماع .
املـــادة ( ) 7
يتولـ ــى املجلـ ــ�س ر�سـ ــم ال�سيا�س ــة العام ــة للهيئ ــة مبا يكف ــل حتقي ــق �أهدافه ــا  ،وله على
الأخ�ص الآتي :
 - 1اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة .
� - 2إقرار اللوائح والنظــم الإداري ــة واملال ــية والئح ــة �شـ ـ�ؤون املوظفي ــن وغري ذلك
من اللوائح التي تتطلبها جماالت العم ــل املختلفة فـي الهيئة .
 - 3اعتماد امليزانية املالية ال�سنوية للهيئة وح�سابها اخلتامي .
 - 4اعتماد تقارير التدقيق املايل والإداري عن �سري �أعمال الهيئة وفق القواعد املالية
املعتمدة .
 - 5املوافقة على عقد القرو�ض بعد موافقة وزارة املالية .
 - 6املوافقة على االتفاقيات التي تعقدها الهيئة مع الغري قبل �إبرامها .
 - 7ت�شكيــل اللجــان املتخ�ص�صــة من �أع�ضاء املجل�س ومن الكفاءات واخلربات العاملة
لدى الهيئة �أو من خارجها .
 - 8اعتماد التقارير الدورية وال�سنوية املقدمة للمجل�س عن ن�شاط الهيئة .
املـــادة ( ) 8
يتولـ ــى �إدارة الهيئــة وت�سيي ــر �ش�ؤونه ــا الرئيــ�س الذي تك ــون له كاف ــة ال�صالحيــات املاليــة
والإدارية وفقا للوائح املالية والإدارية ولوائح �ش�ؤون املوظفني وغريها من اللوائح بالهيئة ،
وهو الذي ميثلها فـي عالقاتها بالغري و�أمام الق�ضاء  ،ويخت�ص الرئي�س ب�إ�صدار اللوائح
املذكورة بعد �إقرارها من املجل�س دون التقيد بالنظم الإدارية والوظيفية املطبقة على
وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
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 - 1تنفيذ ال�سيا�سة العامة للهيئة وقرارات املجل�س .
 -2و�ضع الربامج التنفيذي ــة التي تكفــل حتقيــق الأه ــداف العامـة للهيئة .
� - 3إعــداد امليزاني ــة ال�سنوي ــة واخلط ــط اخلم�سي ــة للهيئ ــة  ،واقت ــراح اللوائح الإدارية
واملالية و�ش�ؤون املوظفني .
� - 4إعداد تقارير دورية وتقرير �سنوي عن ن�شاط الهيئة ورفعها �إىل املجل�س  ،ورفع
التقرير ال�سنوي �إىل جمل�س الوزراء بعد اعتماده من املجل�س .
وللرئي�س التفوي�ض فـي �أي من اخت�صا�صاته .
ثالثا  :ت�ضـ ــاف �إىل نظ ـ ــام الهيئة العامة للإذاعـ ــة والتلفزي ـ ـ ــون ال�صـ ـ ــادر باملر�سـ ـ ــوم
ال�سلطان ـ ــي رقم  2010/108ب�إن�شاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون و�إ�صدار
نظامها  ،املواد الآتية :
املادة (  5مكررا )
يعقد املجل�س �أربعة اجتماعات على الأقل فـي ال�سنة بدعوة من الرئي�س �أو من يحل حمله ،
وي�شرتط ل�صحة االجتماع ح�ضور الرئي�س �أو من يحل حمله و�أغلبية �أع�ضائه على �أن
يكون من بينهم �أحد ممثلي اجلهتني املن�صو�ص عليهما فـي البند ( )2من املادة رقم ()5
من هذا النظام  ،وت�صدر قرارات املجل�س ب�أغلبية �أ�صوات ثلثي �أع�ضائه احلا�ضرين .
ويجوز للمجل�س اال�ستعانة بخرباء من خارج الهيئة والذين يكون لهم ح�ضور اجتماعاته
واال�شرتاك فـي املداوالت دون �أن يكون لهم �صوت معدود عند اتخاذ القرار .
املادة ( 8مكررا )
ي�صدر بتعيني كل من الرئي�س ونائب الرئي�س وحتديد خم�ص�صاتهما مر�سوم �سلطاين .
املادة ( 10مكررا )
تعترب �أموال الهيئة �أمواال عامة وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزانة العامة وامتيازاتها على
�أموال املدينني وللهيئة حماية هذه الأموال وحت�صيلها بالطرق ووفق الإجراءات التي
حت�صــل بهــا ال�ضرائ ــب والر�س ــوم وغريه ــا من املبال ــغ امل�ستحق ــة لوح ــدات اجلهـ ــاز الإداري
للهيئة .
املادة ( 10مكررا )1
تعفى الهيئة من جميع ال�ضرائب والر�سوم .
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