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قرار وزاري
رقم 2022/١٦٢
ب�ش�أن حتديد قواعد وو�سائل و�إجراءات ور�سوم الدعاية االنتخابية
النتخابـــات �أع�ضــاء جملـــ�س ال�شــــورى و�أع�ضـــاء املجالـ�س البلديــــة
ا�ستنادا �إلى قانون انتخابات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2013/58
و�إلى قانون املجال�س البلدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/126
و�إلى القرار الوزاري رقم  2019/44ب�ش�أن حتديد قواعد وو�سائل و�إجراءات ور�سوم الدعاية
االنتخابية،
و�إل ــى الالئحة التنظيمي ــة النتخابــات �أع�ضــاء املجلــ�س البلــدي الــ�صادرة بالقــرار الــوزاري
رقــم ،2022/92
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 النتخابات �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى و�أع�ضاء املجال�س البلدية ،وفقا للملحق املرفق.
املــادة الثانيــــة
يلغ ــى الق ــرار الـ ــوزاري رقم  2019/44امل�ش ــار �إليــه ،كما يلغى كل ما يخالف امللحق املرفـق،
�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 ٢٤ :مـــن محــــــــــرم ١٤٤٤هـ
املوافـــــق ٢٢ :مــن �أغ�سطـــ�س 2022م

حمود بن فـي�صل البو�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ــر الداخلي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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ملحـــق
ب�ش�أن قواعد وو�سائل و�إجراءات ور�سوم الدعاية االنتخابيـة
النتخابات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى و�أع�ضاء املجالـ�س البلـدية
�أوال :قواع ــد عام ـ ـ ــة:
 1يج ـ ــب التقي ــد بالفتـ ــرة امل�سم ــوح بهــا للقيام بالدعاية االنتخابيــة ،والتــي تبــد�أمن تاريخ �إعالن القوائم النهائية للمر�شحني ،على �أن تتوقف جميع و�سائل
الدعاي ــة االنتخابيـة الــواردة فــي ه ــذا امللحق فـي الي ــوم ال�ساب ــق ليــوم الت�صويــت،
وتعتب ــر ممار�ســة �أي �شك ــل �أو و�سيل ــة م ــن الدعاية االنتخابيـة خمالفـة للقانــون
�إذا ما متت بعد الفرتة املحددة قانونا للدعاية االنتخابية.
 2يجوز للمر�شح التعاقد مع امل�ؤ�س�سات وال�شركات املتخ�ص�صة لت�صميم متطلباتدعايته االنتخابية �أو �إدارتها.
 3يكــون متوي ــل الدعاي ــة االنتخابي ــة من الذمــة املاليــة للمر�شــح ،وال ي�سمــح بغيــرذلك �أيا كان م�صدره.
 4يجب املحافظة على املظهر العام عند ممار�سة الدعاية االنتخابية والتقيد بالنظمواللوائـ ـ ــح ،وجله ــات االخت�ص ــا�ص احل ــق فـي �إزالـ ــة �أي لوحــة �إعالنيـ ــة �أو �أي و�سيلـ ــة
من و�سائل الدعاية االنتخابية عند ثبوت �أي خمالفة دون احلاجة �إلى �إنذار املر�شح،
مع �إلزامه بتحمل م�صاريف الإزالة.
 5حتظر ممار�سة الدعاية االنتخابية فـي جميع مباين و�إحرامات وحدات اجلهازالإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة ودور العبادة.
 6يحظر على النقابات واجلمعيات والأندية دعم الدعاية االنتخابية لأي مر�شحب�أي �صورة كانت.
 7يحظر على املر�شح  -خ ــالل قيام ــه بالدعايــة االنتخابية ولقائــه بالناخبني � -أنيقدم �أو يعد بتقدمي هدايا �أو تربعات �أو م�ساعدات نقدية �أو عينية �أو غري ذلك
من املنافع ل�شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
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 8يحظر ا�ستخدام ال�شعارات للم�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة فـي الدعاية االنتخابية. 9تقت�صر الدعاية االنتخابية على الآتي:�صورة املر�شح ال�شخ�صية.ا�سمه كامال وعنوانه.�سريته الذاتية وم�ؤهالته العلمية والعملية املثبتة من اجلهات املخت�صة.ر�ؤيتـه خلدمـة الوالية � -إن رغب  -فـي حدود االخت�صا�صات املقررة قانونا. 10 -ال يجوز ا�ستخدام �شعار الدولة الر�سمي �أو علمها �أو �شعار االنتخابات �أو �أحد
�شعارات وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية
العامة �أو الرموز الدينية �أو التاريخية �أو القبلية �أو �أ�سماء �أو �صور ال�شخ�صيات
العامة فـي و�سائل الدعاية االنتخابية.
 11 -يجب �أن تكون الدعاية االنتخابية باللغة العربية ،و�أال تت�ضمن عبارات �أو �صورا
�أو رموزا تخل بالنظام العام.
 12 -يحظ ــر عل ــى املر�شح القي ــام بـ ـ�أي دعاية انتخابية تنط ــوي عل ــى خــداع الناخب ــني
�أو التدلي�س عليهم �أو ا�ستخدام �أ�سلوب التجريح �أو الت�شهري باملر�شحني الآخرين.
 13 -يحظ ــر االعت ــداء على و�سائ ــل الدعايـ ــة االنتخابي ــة امل�سمــوح بهــا ب ـ�أي ت�صــرف
كان �سواء بال�شطب �أو التمزيق �أو غري ذلك.
ثانيا :و�سائـ ــل الدعايـ ــة االنتخابيـ ــة:
 1اللوحـ ــات الإعالنيـ ــة:يتعهد املر�شح برتكيب اللوحات الإعالنية ح�سب املوا�صفات واال�شرتاطاتالفني ــة املو�ضوع ــة مـن قبل البلدية املخت�صة ،و�إزالتها على نفقتــه اخلا�صـة
حتى اليوم ال�سابق ليوم الت�صويت.
يقت�صر تركيب اللوحــات الإعالنيــة للمر�شــح فـي نط ــاق الوالي ــة املرت�ش ــحعنهـ ـ ـ ـ ــا مبا ال يزيد على ( )15خم�س ع�شرة لوحة.
يج ــب �أن يتنا�سـ ـ ــب حج ــم الإع ـ ـ ــالن املقت ــرح مـ ـ ــع حجـ ــم اللوحـ ــة الإعالني ــةواملوا�صفات واال�شرتاطات الفنية ،ويتم الرتكيب فـي املواقع املحددة.
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يحظر تركيب اللوحات الإعالنية على �أر�صفة امل�شاة �أو �أماكن جترب امل�شاةعلى اخلروج منها �أو فـي �أعلى اجل�سور و�أعمدة الإنارة والدوارات وجزرها
وخمارجها.
يج ـ ــب �أال تقـ ــل امل�سافـ ــة بـ ــني حاف ــة كل لوحــة �إعالني ــة وبداي ــة كت ــف الطري ــقع ــن (3م) ثالثة �أمتار.
يجب تركيب اللوحات الإعالنية على م�سافة ال تقل عن (100م) مائة مت ــرقبل التقاطعات والدوارات ،وعلى م�سافة ال تقل عن(250م) مائتني وخم�سني
متــرا قبــل التقاطع ــات الرئي�سيـ ــة� ،شريط ــة �أال حتجــب الر�ؤيــة ،و�أن تك ــون
الإ�ضاءة من الأعلى �إلى الأ�سفل.
يلتزم املر�شح باالتفاق مع ال�شركات امل�ستغلة للمن�صات الإعالنية فـي ال�شوارعالعامة فـي حال رغبته فـي ا�ستئجارها.
يجب على البلدية املخت�صة مراعاة �إتاحة الفر�ص املت�ساوية لكل مر�شح. 2ن�شــر املــواد الإعالنيــة (املطبوعــات):يوقع املر�شح تعهدا ب�إزالة كافة املواد الإعالنية (املطبوعات) على نفقتهاخلا�صة حتى اليوم ال�سابق ليوم الت�صويت.
يحظ ــر و�ض ــع املـ ــواد الإعالنيــة (املطبوع ــات) �أو �أي ن ــوع من �أن ــواع الكتاب ــة�أو الر�سوم �أو ال�صور على املركبات بكافة �أنواعها.
 3ال�صح ـ ــف املحلي ـ ــة:يتحمل املر�شح تكلفة الإعالن الراغب فـي ن�شره وامل�س�ؤولية عن حمتواه. 4و�سائ ـ ــل االت�صـ ـ ــاالت:يجوز للمر�شح ممار�سة الدعاية االنتخابية عرب و�سائل االت�صاالت الآتية:
الر�سائل الن�صية الق�صرية ( ،)SMSوالر�سائل الإلكرتوني ــة.و�سائل التوا�صل االجتماعي.ال�شبكـ ـ ــة العاملي ـ ـ ـ ــة للمعلومـ ـ ــات (الإنرتنت).-و�سائ ــل الإعـالم اخلا�ص ــة املرئيــة وامل�سموع ــة.
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 5االلتق ــاء بالناخب ــني:للمر�ش ــح االلتق ـ ــاء بالناخبـ ــني ف ــي مق ــار الأندي ــة وجمعي ــات امل ــر�أة العمانيــةبعــد موافقــة اجلهــة املخت�صـة بالنـادي �أو اجلمعيــة علــى ذلك وحتديــد الأيام
املقرتحة للقاء الناخبني.
للمر�شح احلق فـي اقرتاح مكان عام لاللتقاء بالناخبني كاملجال�س العامة.يتعــني �أن يكون حديــث املر�شح �أثناء االلتق ــاء بالناخبـ ــني فـي �إط ــار الدعايـ ــةاالنتخابية.
يحظر ا�ستخدام مكربات ال�صوت اخلارجية.ثالثا� :إجـراءات تقديـم طلبــات الدعايــة االنتخابيــة:
يقدم الطلب �إلى وزارة الداخلية عن طريق املوقع الإلكرتوين لالنتخابات.يرف ــق بالطل ــب موافق ــة البلدية املخت�صة على املواد والعبــارات املــراد ت�ضمينهــافـي الإعالن ،بناء على املوا�صفات واال�شرتاطات الفنية.
يتم البت فـي الطلب خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل ر�سمية من تاريخ ت�سلمه.يجب تقدمي طلب االلتقاء بالناخبني قبل ( )12اثني ع�شر يوما من موعد اللقاء.رابعا :ر�س ــوم الدعاي ــة االنتخابيـ ــة:
يجب على املر�شح �سداد مبلــغ وقــدره ( )100مائــة ري ــال عمان ــي كر�س ــم للدعاي ــة
االنتخابية عن كافة و�سائل الدعاية االنتخابية ،عرب املوقع الإلكرتوين لالنتخابات.
خام�سا :ت�أم ــني الدعاي ــة االنتخابي ــة:
يج ــب على املر�شح �ســداد مبلــغ وق ــدره ( )150مائــة وخم�ســون ري ــاال عماني ـ ــا عرب
املوقع الإلكرتوين لالنتخابات كت�أمني دعاية انتخابية ،وي�سرتد املبلغ فـي حال
�إزالة و�سائل الدعاية االنتخابية قبل اليوم املحدد للت�صويت.
�ساد�سا :اجل ــزاءات الإداري ـ ــة:
يعاقب بغرامة �إدارية ال تقل عن (� )1000ألف ريال عماين ،وال تزيد على ()4000
�أربعة �آالف ريال عماين ،كل من يخالف �أحكام هذا امللحق.

