
 

 :الفنية والقانونية لمرجعية مف أجؿ وضع األسس ا
 .الئحة لتنظيم المتاحف وبيوت التراث الخاصةوزارة التراث والثقافة تصدر 

 ....مع متطلبات الالئحةلتوفيق لالقرار يعطي ستة اشهر 
 

 
المتاحؼ وبيوت التراث الخاصة الئحة لتنظيـ صدرت وزارة التراث والثقافة أ

لصاحب السمو السيد ىيثـ بف  262/2202رقـ زاري بموجب القرارا الو 
الذي اعطى المتاحؼ والبيوت الخاصة  طارؽ آؿ سعيد وزير التراث والثقافة

 .فيؽ اوضاعيا انسجاما وطبقا الحكاـ الالئحةو ستة اشير لت
ريفات لممصطمحات الخاصة وقد اشتممت الالئحة في مادتيا األولى عمى تع

المكاف الذي تعرض فيو المقتنيات : نوممتحؼ الخاص بأمنيا تعريؼ ل
األثرية والتراثية والتاريخية والعممية والثقافية والطبيعية والفنوف وغيرىا بقصد 

فيما عرفت بيت . الدراسة والبحث وخدمة الجميور وتنمية ثقافة المجتمع
مبنى تاريخي تمتمكو المؤسسات الخاصة أو األفراد : التراث الخاص بأنو

وفيما يمي  .الخاصة بالمنطقة الموجود فييا ات التراثيةويعرض المقتني
 :تفاصيؿ الالئحة

 

 

 الئحة تنظيم المتاحف وبيوت التراث الخاصة

المعنى  في تطبيؽ أحكاـ ىذه الالئحة يكوف لمكممات والعبارات التالية  (:1)مادة 
 :آخر الموضح قريف كؿ منيا ما لـ يقتض سياؽ النص معنى 
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 .تراث والثقافة وزارة ال:  الوزارة

 . وزير التراث والثقافة :  الوزير

 . دائرة المتاحؼ :  الدائرة

 . لجنة المتاحؼ وبيوت التراث الخاصة :  اللجنة

المكاف الذي تعرض فيو المقتنيات األثرية والتراثية والتاريخية :  المتحف الخاص
بحث وخدمة والعية والفنوف وغيرىا بقصد الدراسة والعممية والثقافية والطبي

 .الجميور وتنمية ثقافة المجتمع

مبنى تاريخي تمتمكو المؤسسات الخاصة أو األفراد ويعرض :  بيت التراث الخاص
 . المقتنيات التراثية الخاصة بالمنطقة الموجود فييا 

الشخص الطبيعي الذي يقـو بإرشاد الزوار وتعريفيـ بمقتنيات المتحؼ أو :  المرشد
 .بيت التراث الخاص

, الموافقة الصادرة مف الوزارة بإنشاء متحؼ أو بيت تراثي  خاص :  لترخيصا
 .وتكوف مدتو عاميف قابمة لمتجديد 

 
 : تحدد مياـ المتحؼ الخاص فيما يأتي   ( :2)مادة 

إدارة المقتنيات وتطويرىا مف خالؿ اتباع سياسة محددة في عمميػة  -0
دارتيا    . تجميعيا وا 

 
رية والمحافظة عمييا باالستعانة بوسائؿ التقنية الحديثة صيانة القطع األث -2   

التوثيؽ والبحث عف المقتنيات عف طريؽ جمع المعمومات الكافية عنيا -3
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في  المساىمةبواسطة البحث العممي واستخداـ المقتنيات كمواد بحثية بغية  
 .تطوير المعرفة

رجية عبر القنوات مد جسور التعاوف مع المتاحؼ العالمية والمؤسسات الخا -4
الرسمية بالتنسيؽ مع الجيات الحكومية المختصة مف خالؿ تبادؿ المقتنيات 
قامة المعارض المشتركة لمتعريؼ بالمقتنيات الوطنية لكؿ دولة   . والمعمومات وا 

 . تسييؿ وصوؿ المعمومات إلى الزائريف ووضع البطاقات التعريفية ليا -5

التعميمية و ة والتعميـ وتنفيذ األنشطة الثقافية عرض المقتنيات ألغراض الدراس -6
 .المتعمقة بموضوع المعرض كالندوات وورش العمؿ وغيرىا

 
 : الخاص  في المحافظة عمى  بيت التراثتحدد مياـ  ( :3)مادة 

 . المباني القديمة ذات الطابع التاريخي والمعماري  -0        

 . القطع التراثية واألثرية  -2        

 يوجد المعروضات التراثية والتاريخية األخرى الخاصة بالمنطقة التي -3        
 .   بيا البيت التراثي  

 
يتـ إنشاء المتاحؼ أو بيوت التراث الخاصة واالستثمار فييا كمشاريع  ( :4)مادة 

 .ثقافية بعد الحصوؿ عمى ترخيص بذلؾ 
 
 :اللتزاـ بما يمي يجب عمى المتحؼ أو بيت التراث الخاص ا  ( :5)مادة 
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تسجيؿ كافة المقتنيات األثرية والمتحفية في سجالت خاصة وتختـ بخاتـ  -0
 .الوزارة مع حفظ صورة منيا

 . الكاممة لكافة المعروضات والمقتنيات  توفيرالحماية-2

اإلبالغ عف تحويؿ ممكية أي مف المعروضات أو المقتنيات خالؿ فترة  -3
 .تحددىا الدائرة

رامج األنشطة والفعاليات السنوية يتضمف الندوات والمعارض تقديـ ب -4
وورش العمؿ وبرامج التدريب لممرشديف والمشرفيف عمى تمؾ األنشطة 

 . والفعاليات 

تسييؿ الوصوؿ إلى موقع المتحؼ أو بيت التراث الخاص دوف مشقة أو  -5 
 عناء, وأف تتوفر فيو  كافة المتطمبات كاإلضاءة الجيدة والمناسبة

 . ووسائؿ األمف والسالمة بما يضمف سالمة الزوار

 .بالمعتقدات الدينية عدـ المساس بالتوجيات العامة لمبالد أو  -6 

تقديـ بيانات ومؤىالت المؤسسيف والعامميف في المتحؼ أوبيت التراث   -7 
 .الخاص بالوزارة 

 
اؿ التالية إال يحظر عمى المتحؼ أو بيت التراث الخاص القياـ باألعم( : 6)مادة 

 :بعد موافقة الوزارة 

بيع أو إجراء أي تصرؼ عمى القطع األثرية والتراثية أو إخراجيا مف  -0
 . السمطنة 
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قبوؿ اإلعانات المالية واليدايا العينية مف أية جية مف داخؿ السمطنة  -2
 . ومف خارجيا 

 .تحديد مقابؿ مالي  لدخوؿ المتحؼ أو بيت التراث الخاص  -3

 .لمشاركة في المعارض والممتقيات الداخمية والخارجيةا -4

نقؿ المتحؼ أو بيت التراث الخاص مف مكاف إلى آخر أو إجراء  -5
 .تعديالت جذرية في المبنى أو المعروضات أو إغالقو لفترة طويمة 

 و بيت التراث الخاصمزاولة أي نشاط ليس لو عالقة بنشاط المتحؼ أ-6

التصرؼ في مقتنيات المتحؼ أو بيت التراث الخاص سواء بالبيع أو  -7
 . اإلىداء 

 اقتناء أية قطعة سواء عف طريؽ الشراء أو اإلىداء أو اليبة أو التبادؿ  -8

استثمار اسـ المتحؼ أو بيت التراث الخاص واستغاللو لغير األغراض  -9
 . المخصصة لو

 .منا لمغير  التنازؿ عف الترخيص صراحة أو ض -02
 
تشرؼ الوزارة إداريا وفنيا عمى جميع المتاحؼ وبيوت التراث الخاصة  ( :7)مادة 

 .   بالسمطنة , وتقوـ الدائرة بإجراءات اإلشراؼ والمتابعة 
 
 :  يحؽ لممختصيف بالوزارة مباشرة ما يأتي  (:8)مادة 
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عداد -0 تقارير عنيا  القياـ بزيارات تفقدية لممتاحؼ وبيوت التراث الخاصة وا 
 .وفحص المعروضات والمقتنيات الموجودة بيا

تسجيؿ قطع اآلثار الوطنية المعروضة في المتاحؼ و بيوت التراث  -2
 .الخاصة في سجؿ اآلثار بالوزارة 

 
يشكؿ الوزير لجنة لممتاحؼ وبيوت التراث الخاصة برئاسة مدير عاـ ( :9)مادة 

 : اآلثار والمتاحؼ وعضوية كؿ مف 

 . مدير دائرة المتاحؼ  -                 

 .مدير دائرة المخطوطات -                 

 . مدير دائرة التنقيب والدراسات األثرية  -                 

 .مقرر المجنة -                 

 :  وتختص اللجنة باآلتي   

ت التراث تضعيا الوزارة لممتاحؼ وبيو  يمتابعة تنفيذ السياسة العامة الت -0
 2الخاصة 

اقتراح اآلليات المناسبة واإلجراءات لتطوير المتاحؼ وبيوت التراث  -2
لالستثمار في القطاع الثقافي المتمثؿ الخاصة وتشجيع القطاع الخاص 

 .  فييا 

دراسة طمبات التراخيص بإنشاء متاحؼ وبيوت التراث الخاصة ورفعيا   -3
 . لموزير لالعتماد
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مف المقتنيات والقطع األثرية المقرر عرضيا في  لمعروضاتالموافقة عمى ا -4
 . المتحؼ وبيت التراث الخاص 

النظر في مخالفات المتاحؼ وبيوت التراث الخاصة واتخاذاإلجراءات  -5
 . المناسبة بشأنيا

 .بيا الوزير أو مف يفوضوأية مياـ أخرى يكمفيا  -6
 
عمى دعوة مف رئيسيا  أو مف  تعقد المجنة  اجتماعات دورية بناء:  (11)مادة 

ينوب عنو مرة كؿ ثالثة أشير كما يجوز لمجنة االنعقاد في غير األوقات 
 رة بناء عمى دعوة مف رئيس المجنةالمحددة إذا اقتضت الضرو 

 

إف يشترط في طالب الترخيص بإنشاء متحؼ أو بيت تراثي خاص ( :11)مادة 
 :كاف شخصا طبيعيا ما يمي  

 . الجنسية  أف يكوف عماني -0

أف يكوف حاصال عمى مؤىؿ عممي مناسب أو لديو مف الخبرة والعمـ  -2
 .والثقافة ما يجعمو قادرا عمى تقديـ الخدمة بشكؿ عممي مناسب

 .أف يكوف حسف السير والسموؾ , متمتعا بحقوقو المدنية -3

أال يكوف قد سبؽ  الحكـ عميو في جريمة مخمة بالشرؼ أو األمانة ما لـ  -4
 . رد إليو اعتبارهي
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و يجوز استثناًء أف يكوف طالب الترخيص غير عماني الجنسية  بعد  
 .  أخذ موافقة الوزارة مسبقا 

  يشترط في طالب الترخيص بإنشاء متحؼ أو بيت تراثي  ( :12)مادة 
 :خاص إف كاف شخصا اعتباريا خاصا مايمي  

 .أف يكوف عماني الجنسية  -0
 .لتجاري أف يكوف مقيدا في السجؿ ا -2

يقدـ طمب الترخيص بإنشاء متحؼ أو بيت تراثي خاص إلى  ( :13)مادة 
 :الدائرة عمى أف يرفؽ بالطمب البيانات اآلتية 

عمى أف يكوف اسمًا عامًا  ال يختص )اسـ المتحؼ أو بيت التراث الخاص  -
 –تحديد الموقع  -( بفئة أو جية معينة سواء بشكؿ مباشر أو غير مباشر

 -مصدر التمويؿ  -خطة اإلدارة  -تحديد الفئة المستيدفة  -اؼ بياف األىد
نوعية ومصادر المقتنيات و عمى الدائرة رفع الطمب إلى المجنة مصحوبا 

 . بتقرير يتضمف الموافقة المبدئية عمى الطمب أو رفضو 
 

في حالة الموافقة المبدئية عمى الطمب يوافي طالب الترخيص  ( :14)مادة 
 : مدة أقصاىا  ستة أشير باآلتي   الدائرة خالؿ 

رسـ ىندسي يوضح موقع ومواصفات المبنى المقترح موضحا أبعاد - 0
 .الغرؼ والمرافؽ والمساحات المقررة 

إرفاؽ كشؼ متكامؿ عف المعروضات والمقتنيات التي سوؼ تعرض في - 2
المتحؼ أوبيت التراث الخاص مع بياف معموماتيا الكاممةوالفترات 

 . ة التي تعود إلييا التاريخي
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 .إرفاؽ مستندات الموافقة مف الجيات المعنية   -3
 

 : يتـ تحصيؿ الرسـو عمى النحو التالي   ( :15)مادة 

عشرة رياالت عمانية عند طمب ترخيص المتحؼ أو بيت التراث ( 02)-أ
 .  الخاص 

 2 مائة وخمسوف رياال عمانيا إلصدارترخيص المتحؼ الخاص( 052)-ب

 2 ائة وخمسوف رياال عمانيا لتجديد ترخيص المتحؼ الخاصم( 052)-ج

 . مائة لاير عماني إلصدار ترخيص بيت التراث الخاص ( 022)–د 

 . مائة لاير عماني لتجديد ترخيص بيت التراث الخاص ( 022) -ىػ

عشرة رياالت عمانية عف كؿ شير في حالة التأخر عف تجديد ( 02)-و
 . الخاص ترخيص المتحؼ أو بيت التراث 

 
العدؿ تحديدىـ قرار مف وزير يكوف لمموظفيف الذيف يصدر ب ( :16)مادة 

 2باالتفاؽ مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيؽ أحكاـ ىذه الالئحة 

مع عدـ اإلخالؿ بأية عقوبة أشد تُنص عمييا القوانيف المعموؿ بيا  ( :17)مادة 
 : الالئحة  ة مخالفة أي مف أحكاـ ىذه تتخذ الوزارة اإلجراءات التالية في حال 

 . اإلنذار الكتابي  -أ 

 . إيقاؼ المتحؼ أو بيت التراث الخاص لمدة ال تزيد عف عاـ  -ب 

 .    إلغاء ترخيص المتحؼ أو بيت التراث الخاص  -ج 
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