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وزارة الداخليــة
قرار وزاري
رقـــــم 2019/44
ب�ش�أن حتديد قواعد وو�سائل و�إجراءات ور�سوم الدعايـة االنتخابية
ا�ستنادا �إلى قانون انتخابات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/58
و�إلى القرار الوزاري رقم  2015/108ب�ش�أن حتديد قواعد وو�سائل و�إجراءات ور�سوم الدعاية
االنتخابية النتخابات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�ش�أن قواعد وو�سائل و�إجراءات ور�سوم الدعاية االنتخابية  ،وفقا للملحق املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى الق ــرار الوزاري رقم  2015/108امل�شــار �إليـه  ،كما يلغى كل ما يخالف امللحق املرفق ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  5 :مـن رجــــــــــــب 1440هـ
املوافـــــق  12 :مـن مـــــــــــار�س 2019م

حمـود بن في�صـل البو�سعيـدي
وزيـ ـ ـ ـ ــر الداخليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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ملحـــق بالقرار الـوزاري رقم 2019/44
ب�شـ�أن قواعـد وو�سائـل و�إجـراءات ور�سـوم الدعايـة االنتخابيـة
�أوال  :اللوحـــات الإعالنيـــة :
1 -1يقدم طلب تركيب اللوحات الإعالنية �إلى رئي�س جلنة االنتخابات فـي الوالية ،
مرفقا به املواد والعبارات املراد ت�ضمينها فـي اللوحة  ،وموافقة البلدية املخت�صة
على ال�شكل املقرتح للوحة  ،على �أن يرفق بالطلب �إي�صال �سداد ر�سم الدعاية
االنتخابية .
2 -2يوقع املر�شح تعهدا برتكيب اللوحات الإعالنية ح�سب املوا�صفات واال�شرتاطات
الفنية املو�ضوعة من قبل البلدية املخت�صة  ،وتعهدا ب�إزالتها على نفقته اخلا�صة
قبل (� )24أربع وع�شرين �ساعة من اليوم املحدد للت�صويت .
3 -3على جلن ــة االنتخابـ ــات فـي الوالية البت فـي طلب تركيــب اللوحــات الإعالنية
فــي مــدة ال تتج ــاوز ( )5خم�س ــة �أي ــام من تاريخ تقدمي ــه مع حتديــد املواق ــع
التي تركب فـيها تلك اللوحات .
4 -4يقت�صر تركيب اللوحــات الإعالنيــة للمر�شح فـي نطاق الوالية املرت�ش ــح عنها .
5 -5حتدد عدد اللوحات الإعالنية لكل مر�شح مبا ال يزيد على ( )15خم�س ع�شرة لوحة .
6 -6تقت�صر املواد والعبارات فـي اللوحة الإعالنية على �صورة املر�شح ال�شخ�صية
وا�سمه كامال وعنوانه و�سريته الذاتية وم�ؤهالته العلمية والعملية املثبتة من
اجلهات املخت�صة  ،ور�ؤيتـه خلدمـة الوالية � -إن رغب  -فـي حدود االخت�صا�صات
املقررة قانونا .
7 -7يجب �أن يتنا�سب حجم الإعالن املقرتح مع حجم اللوحة الإعالنية واملوا�صفات
واال�شرتاطات الفنية املو�ضوعة من قبل البلدية املخت�صة .
8 -8يلتزم املر�شح برتكيب اللوحات الإعالنية فـي املواقع املحددة .
9 -9يحظر تركيب اللوحات الإعالنية على �أر�صفة امل�شاة �أو فـي �أماكن جترب امل�شاة
على اخلروج من تلك الأر�صفــة �أو فـي �أعلى اجل�ســور و�أعمدة الإنارة والدوارات
وجزرها وخمارجها .
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10 10يج ــب �أال تق ــل امل�ساف ــة بـ ــني حافة كل لوحة �إعالني ــة وبدايـ ــة كتـ ــف الطريـ ــق
عن (3م) ثالثة �أمتار .
11 11يجـ ــب تركيب اللوحات الإعالنية على م�ساف ــة ال تقــل عــن (100م) مائــة متــر
قبل التقاطعات والدوارات  ،وعلى م�سافة ال تقل عن(250م) مائتني وخم�سني
مرتا قبل التقاطعات الرئي�سية � ،شريطة �أال حتجب الر�ؤية و�أن تكون الإ�ضاءة
من الأعلى �إلى الأ�سفل .
12 12يلتزم املر�شح باالتفاق مع ال�شركات امل�ستغلة للمن�صات الإعالنية فـي ال�شوارع
العامة فـي حال رغبته فـي ا�ستئجارها .
ثانيا  :ن�شــر املــواد الإعالنيــة (املطبوعـــات) :
1 -1يق ــدم طلـ ــب ن�شـ ــر املواد الإعالنية (املطبوعــات) �إلى رئي�س جلن ــة االنتخاب ــات
فـي الوالي ــة  ،مرفقــا ب ــه ال�شكـ ــل املقتــرح للمطبوعة وم�ضمون امل ــواد والعب ــارات
املراد �إعالنها .
2 -2يوقع املر�شح تعهدا ب�إزالة كافة املواد الإعالنية (املطبوعات) على نفقته
اخلا�صة قبل (� )24أربع وع�شرين �ساعة من اليوم املحدد للت�صويت .
3 -3يجب على جلنة االنتخابات فـي الوالية البت فـي طلب ن�شر املواد الإعالنية
(املطبوعات) فـي مدة ال تتجاوز ( )5خم�سة �أيام من تاريخ تقدميه .
4 -4تقت�صر املواد الإعالنية (املطبوعات) على �صورة املر�شح وا�سمه كامال وعنوانه
و�سريته الذاتية وم�ؤهالته العلمية والعملية املثبتة من اجلهات املخت�صة ،
ور�ؤيته خلدمة الوالية � -إن رغب  -فـي حدود االخت�صا�صــات املقررة قانونا .
5 -5يحظـ ــر و�ضـ ــع امل ـ ــواد الإعالنيـ ــة (املطبوع ـ ــات) �أو �أي نـ ــوع م ــن �أنـ ــواع الكتابـ ــة
�أو الر�سوم �أو ال�صور على املركبات بكافة �أنواعها .
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ثالثا  :ن�شــر الإعالنــات فـي ال�صحــف املحليــة :
1 -1يقدم طلب ن�شر الإعالنات فـي ال�صحف املحلية �إلى رئي�س جلنة االنتخابات
فـي الوالية .
2 -2يج ــب على جلنـ ــة االنتخاب ـ ــات فـي الواليــة البت فـي طل ــب ن�ش ــر الإعالن ــات
فـي ال�صحف املحلية فـي مدة ال تتجاوز ( )5خم�سة �أيام من تاريخ تقدميه .
3 -3يتحمل املر�شح تكلفة الإعالن الراغب فـي ن�شره وامل�س�ؤولية عن حمتواه .
4 -4يقت�صر ن�شر الإعالن فـي ال�صحف املحلية على ا�سم املر�شح و�صورته ونبـذة
تعريفـية عنه وعن ر�ؤيته خلدمــة الوالية � -إن رغب  -فـي حـدود االخت�صا�صــات
املقررة قانونا .
رابعا  :ن�شــر الإعالنــات فـي و�سائــل االت�صــاالت :
يجوز للمر�شح ن�شر الإعالنات فـي و�سائل االت�صاالت الآتية :
1 -1الر�سائل الإلكرتونية الق�صرية والو�سائط الإلكرتونية بالهاتف املتنقل .
2 -2ال�شبك ـ ـ ــة العاملي ــة للمعلومــات (الإنرتنت) .
3 -3و�سائـ ــل الإعـ ــالم اخلا�ص ــة املرئي ـ ــة وامل�سموعـ ــة .
ويكون الن�شر فـي تلك الو�سائل وفق الآتي :
1 -1يقـ ــدم طل ــب الن�شـ ــر فـ ــي و�سائـ ــل االت�صاالت �إل ــى رئيـ ــ�س جلنـ ــة االنتخابـ ــات
فـي الوالية  ،وعلى اللجنة البت فـي الطلب فـي مدة ال تتجاوز ( )5خم�سة
�أيام من تاريخ تقدميه .
2 -2يتحمل املر�شح تكلفة الإعالن الراغب فـي ن�شره  ،وامل�س�ؤولية عن حمتواه .
3 -3يقت�صــر ن�شــر الإعــالن فـي و�سائ ــل االت�صاالت علــى ا�س ــم املر�شــح و�صورت ــه
ونبذة تعريفـيـة عنــه وعن ر�ؤيته خلدمة الوالي ــة � -إن رغ ــب  -فـي حـ ــدود
االخت�صا�صــات املقررة قانونا .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1285

خام�سا  :االلتقـــاء بالناخبـــني :
-1

-2
-3

-4
-5

-6
-7

1يقدم طلب االلتقاء بالناخبني �إلى رئي�س جلنة االنتخابات فـي الوالية قبل
(� )7سبعة �أيام على الأقل من موعد عقد اللقاء  ،على �أن تكون هذه اللقاءات
فردية لكل مر�شح .
2يج ــب علـ ــى جلن ــة االنتخابات فـي الوالية البت فـي طلب االلتقاء بالناخبني
فـي مدة ال تتجاوز ( )5خم�سة �أيام من تاريخ تقدميه .
3للمر�شح االلتقاء بالناخبــني فـ ـ ــي مقـ ــار الأندي ــة وجمعيــات املــر�أة العمانيــة
بعد موافقة اجلهــة املخت�صــة بالنــادي �أو اجلمعية على ذلك وحتديــد الأي ــام
املقرتحة للقاء الناخبني .
4للمر�شح احلق فـي اقرتاح مكان عام لاللتقاء بالناخبني كاملجال�س العامة .
5يجب على املر�شح تقدمي طلب �إلى رئي�س جلنة االنتخابات فـي الوالية �إذا
رغب فـي تغيري مكان �أو تاريخ اللقاء املقرتح  ،على �أن يتم البت فـي الطلب
فـي مدة ال تتجاوز ( )5خم�سة �أيام من تاريخ تقدميه .
6يتعني �أن يكون حديث املر�شح فـي �أثناء االلتقاء بالناخبني فـي �إطار الدعاية
االنتخابية .
7يحظر ا�ستخدام مكربات ال�صوت اخلارجية .

�ساد�سا  :قواعد عامـــة :
1 -1يجب التقيد بالفرتة امل�سموح بها للقيام بالدعاية االنتخابية  ،والتي تبد�أ
من تاريخ �إعالن القوائم النهائية للمر�شحني  ،على �أن تتوقف جميع و�سائل
الدعاية االنتخابية الواردة فـي هذا امللحق قبل (� )24أربع وع�شرين �ساعة
من اليوم املحدد للت�صويت  ،وتعترب ممار�سة �أي �شكل �أو و�سيلة من الدعاية
االنتخابية خمالفة للقانون �إذا ما متت خارج املدة القانونية .
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2 -2يج ــوز للمر�شــح التعاقـ ــد مع امل�ؤ�س�س ــات وال�شركـ ــات املتخ�ص�ص ــة لت�صميــم
متطلبات دعايته االنتخابية .
3 -3يكون متوي ــل الدعاي ــة االنتخابية عن طريق املر�شح �شخ�صي ــا  ،وال ي�سم ــح
بغري ذلك �أيا كان م�صدره .
4 -4جتــب مراعــاة املحافظة على املظهــر العــام عند ممار�س ــة الدعاي ــة االنتخابيــة
وجلهــات االخت�ص ــا�ص احلـ ــق فـي �إ�صـ ـ ــدار ق ــرار ب�إزالـ ــة �أي لوحـ ــة �إعالني ــة
�أو �أي و�سيلة من و�سائل الدعاية االنتخابية عند ثبوت �أي خمالفة ترد دون
احلاجة �إلى �إنذار املر�شح  ،مع �إلزامه بتحمل م�صاريف الإزالة .
5 -5حتظر ممار�سـ ــة الدعاية االنتخابية فـي جمي ــع مباين و�إحرامـ ــات امل�ؤ�س�سـ ــات
واجلهات احلكومية وامل�ساجد .
6 -6يحظــر عل ــى النقابـ ــات واجلمعيـ ــات والأندي ــة دع ــم الدعايـ ـ ــة االنتخابي ــة
ب�أي �صورة كانت .
7 -7يحظر على املر�شح  -خالل قيامه بالدعاية االنتخابية ولقائه بالناخبني -
�أن يقـدم �أو يعــد بتقديـ ــم هدايـ ــا �أو تربعـ ــات �أو م�ساعدات نقديـ ــة �أو عيني ــة
�أو غي ــر ذلك مـ ــن املنافـ ــع ل�شخ ــ�ص طبيعـ ــي �أو اعتب ــاري ب�ص ـ ــورة مبا�ش ـ ــرة
�أو بوا�سطــة الغي ــر .
8 -8يحظر ا�ستخ ــدام ال�شع ــارات للم�ؤ�س�سـ ــات وال�شركـ ــات اخلا�صـ ــة فـ ــي الدعايــة
االنتخابية .
9 -9يجب �أال يخرج املر�شح عند ممار�سة دعايته االنتخابية عن التعريف بنف�سه
وعـ ــن االخت�صا�صات املقــررة قانونا  ،وال يجوز �أن تت�ضم ــن و�سائ ــل دعايت ــه
االنتخابية وعودا �أو برامج تخرج عن دور ع�ضو املجل�س ومهامه و�صالحياته .
10 10ال يجوز ا�ستخدام �شعار الدولة الر�سمي �أو علمها �أو �أحد ال�شعارات احلكومية
�أو الإ�شـ ــارات والرمـ ــوز الديني ــة �أو التاريخيــة �أو القبلي ــة �أو �أ�سم ــاء �أو �ص ـ ــور
ال�شخ�صيات العامة فـي و�سائل الدعاية االنتخابية .
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11 11يجــب �أن تكــون بيانــات و�سائــل الدعاي ــة االنتخابي ــة مطبوعة بلغ ــة عربيــة
وا�ضحة و�أال تت�ضمن عبارات �أو �صورا �أو رموزا تخل بالنظام العام .
12 12يحظر على املر�شح القيام ب�أي دعاية انتخابية تنطوي على خـ ــداع الناخبني
�أو التدليـ ــ�س عليهـ ــم �أو ا�ستخـ ــدام �أ�سلـ ــوب التجريــح �أو الت�شهي ــر باملر�شحـ ــني
الآخرين .
13 13يحظر االعتداء على و�سائــل الدعاي ــة االنتخابي ــة امل�سموح بها ب ـ ـ�أي ت�ص ــرف
كان �سواء بال�شطب �أو التمزيق �أو غري ذلك .
�سابعا  :ر�سوم الدعاية االنتخابية :
يح ــدد مبلغ وقدره (100ر .ع) مائ ــة ريال عمان ــي كر�س ــم للدعاي ــة االنتخابيــة لكــل
مر�ش ــح عن كافة و�سائل الدعاية االنتخابية  ،ويودع فـي ح�ساب وزارة الداخلية .
ثامنا  :الت�أمــني علـى الدعايــة االنتخابيــة :
يحــدد مبل ــغ وق ــدره (150ر.ع) مائ ــة وخم�ســون ري ــاال عماني ــا ت ــودع ف ــي ح�سـ ــاب
البلدية املخت�ص ــة كت�أمـ ــني على الدعاية االنتخابيـة  ،وت�سلـ ــم ن�سخ ــة من �إي�صـ ــال
الإيداع �إلى البلدية املخت�صة  ،وترفـ ــق ن�سخـ ــة �أخرى مع الطلب املقدم �إلى جلنة
االنتخابات فـي الوالي ــة  ،وي�ستــرد املبل ــغ فـي حال �إزالة و�سائل الدعاية االنتخابية
قبل اليوم املحدد للت�صويت .

