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  يــــــــــــــــــاد الدينــــــــــــرق الانشــــــــــــــــــفة ـــــــالئح
  

تـــــــــــرخيص الئحـــــــــــة خاصـــــــــــة بتســـــــــــجيل و  ديريـــــــــــةتعتمـــــــــــد امل نشـــــــــــاديةـــــــــــدف تشـــــــــــجيع الفـــــــــــرق ٕالا
ن معينــــــــــة تكفــــــــــل لهــــــــــذه الفــــــــــرق حريــــــــــة ضــــــــــوفــــــــــق  ٕالانشــــــــــاد الــــــــــديإنشــــــــــاء فــــــــــرق  وابط وقــــــــــوان

ــــــــــي املهرجانــــــــــات واملناشــــــــــط ي تقيمهــــــــــا الــــــــــوزارة أو الجهــــــــــات الحكوميــــــــــة ٔالاخــــــــــرى ـالتــــــــــ املشــــــــــاركة 
  محليًا ودوليًا . 

  التالية:  فصـــول و تتضمن الالئحة ال

  فصـــل ٔالاول ال

ـــــــا مـــــــا لـــــــمـ) : يكـــــــون للكلمـــــــات والعبـــــــارات التاليـــــــة املعنـــــــ1مـــــــادة ( ـــــــ  ى املوضـــــــح قـــــــرين كـــــــل م يقت
 سياق النص مع أخر : 

  
راث والثقافة . ـــــال   وزارة : وزارة ال

راث والثقافة.ـــــــــــــالوزي   ر: وزير ال

 املديرية : املديرية العامة لآلداب والفنون.

م املنشــــــــــدون : الفرقــــــــــة  فرقــــــــــة ٕالانشــــــــــاد الــــــــــدي وتضــــــــــم مجموعــــــــــة مــــــــــن ٔالافــــــــــراد يطلــــــــــق علــــــــــ
، وتتكــــــــــون مــــــــــن رئــــــــــيس للفر  قــــــــــة يمارســــــــــون كافــــــــــة صــــــــــنوف وألــــــــــوان ٕالانشــــــــــاد الــــــــــدي

ن للصندوق.   ونائبه وأم

ـــــــــــــاالت  ٕالانشــــــــــــاد: نــــــــــــوع مــــــــــــن أنــــــــــــواع ٔالاداء املـــــــــــــنغم للشــــــــــــعر، ويتنــــــــــــاول املــــــــــــدائح النبويــــــــــــة والاب
ـــــــــى الـــــــــدين ـوالتكبيـــــــــ ـــــــــي الحيـــــــــاة والانتمـــــــــاء إ رات واملوالـــــــــد وقضـــــــــايا ٕالانســـــــــان املســـــــــلم 

م لقب املنشدين.   والوطن، ويرتبط بفئة معينة من املؤدين يطلق عل

   فصـــل الثانـــــــي:ال

ي مؤسس وعضو الفرقة وإجراءات ترخيصها:   الشروط الواجب توافرها 

ــــــــي مؤســــــــس وأعضــــــــاء الفرقــــــــة أن يكونــــــــوا مجموعــــــــة مــــــــن ٔالافــــــــراد ال يقــــــــل  ) :2مــــــــادة ( رط  يشــــــــ
م الشروط التالية:  ي كل م   عددهم عن ستة أفراد وأن يتوافر 

  الجنسية. أن يكون مسلما عماني  .أ 
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  أال يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.  .ب 
رة والسلوك.  .ج    أن يكون حسن الس
ـــــــي جريمـــــــة مخلـــــــة بالشـــــــرف أو الامانـــــــة مـــــــا لـــــــم   .د  أال يكـــــــون قـــــــد ســـــــبق الحكـــــــم عليـــــــه 

  يكن قدر رد إليه اعتباره.
ـــــــــى مؤهـــــــــل علـــــــــ  .ه  رة ـم مناســـــــــب أو أن تتـــــــــوافر لديـــــــــه مـــــــــن الخبــــــــــأن يكـــــــــون حاصـــــــــال ع

ــــــــــى أداء ٕالانشــــــــــاد الــــــــــدي وإدارة الفرقــــــــــة والعلــــــــــم والثقافــــــــــة مــــــــــا يجعلــــــــــه قــــــــــادرا  ع
  بشكل علم مناسب.

  

) يمكـــــــن قبـــــــول عضـــــــوية مـــــــن يقـــــــل 2(): اســـــــتنادًا مـــــــن حكـــــــم الفقـــــــرة (ب) مـــــــن املـــــــادة 3املـــــــادة (
عمـــــــــره عـــــــــن إحـــــــــدى وعشـــــــــرين ســـــــــنة إذا تـــــــــوافرت لديـــــــــه موهبـــــــــة ٕالانشـــــــــاد الـــــــــدي 

ي أمره كتابيًا واعماد املوافقة من الوزارة.    شريطة موافقة و

  

رط للتـــــــــ4املـــــــــادة ( لفرقـــــــــة الفرقـــــــــة تقـــــــــديم طلـــــــــب بـــــــــذلك مـــــــــن مؤســـــــــس ارخيص بإنشـــــــــاء ـ): يشـــــــــ
ى املديرية مرفقًا    به املستندات والبيانات التالية:طبقًا للنموذج املرفق إ

ــــــي   .أ  رســــــالة مــــــن شــــــيخ املنطقــــــة معتمــــــدة مــــــن والــــــــي الواليــــــة تفيــــــد برغبــــــة املؤســــــس 
  إصدار ترخيص بإنشاء الفرقة.

م العلميـــــــــــــة كشـــــــــــــف بأســـــــــــــماء مؤســـــــــــــس   .ب  وأعضـــــــــــــاء الفرقـــــــــــــة ووظـــــــــــــائفهم ومـــــــــــــؤهال
  وإرفاق ما يثبت ذلك.

رة والسلوك ملؤسس وأعضاء الفرقة.  .ج    شهادة حسن الس
  أسم الفرقة.  .د 
  عنوان مقر الفرقة.  .ه 
  شريط (كاسيت أو س دي) مسجل عليه أداء للفرقة املزمع ترخيصها.  .و 

  

ــــــي طلــــــب التــــــ ): 5املــــــادة( ن يومــــــًا مــــــن تـــــــاريخ رخيص بإنشـــــــاء الفرقــــــة خــــــالـتبــــــت املديريــــــة  ل ثالثــــــ
ــــــي ح ض، و ـر ذلــــــك بمثابــــــة الرفـــــــدم البــــــت خــــــالل هــــــذه املــــــدة يعتبــــــالــــــة عــــــتقديمــــــه، و

لفرقــــــــة ترخيصــــــــا بممارســــــــة النشــــــــاط، ويجــــــــدد  يمــــــــنح مؤســــــــس اــــــــي حالــــــــة املوافقــــــــة 
ــــــــــى أن يرفــــــــــق مــــــــــع طلــــــــــب التجديــــــــــد كشــــــــــف باملســــــــــتندات ـالتــــــــــ رخيص كــــــــــل ســــــــــنة ع

  املطلوبة. 
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ـــــــى مؤســـــــس الفرقـــــــة 6املـــــــادة ( ـــــــي حالـــــــة تغييـــــــ): ع ر أي مـــــــن البيانـــــــات املحـــــــددة ـإخطـــــــار الـــــــوزارة 
رخيص.   ي طلب ال

  

  تنظيم عمل فرق ٕالانشاد الدي : لثالث: الفصل ا

ي:7املادة ( ى الفرقة لتحقيق ٔالاهداف التا   ): تس

ى مضاعفة العمل والعطاء.ــبث روح الحماس لدى املتلق  .أ    ي وتشجيعه ع
  القصائد املؤداه. إبراز الفكرة أو املناسبة من خالل  .ب 
  الحميدة. ٕالايجابيةتوصيل الفكرة واملع للمجتمع لبناء ٔالاخالق والقيم   .ج 
ي شخصيات ٔالامة العظيمة قديمًا وحاضرًا.  .د  ربوية    إبراز املعاني ال
  والفكرية املختلقة. الاجتماعيةتوعية املجتمع بقضاياه   .ه 
  بناء الرصيد واملخزون الوجداني والعاطفي لثقافة ٔالامة.  .و 
ه.ـــــنمية الوعت  .ز    ي لدى ٔالافراد واملجتمع بفنون ٕالانشاد الدي ومدى تم
ن ٔالاعضاء وسط ج  .ح    ف دي هادف.  وــــــــتنمية روح التعاون وٕالاخاء ب

  

رخيص بمزاولــــــــــة ـي يــــــــــتم منحهــــــــــا التـــــــــــ): تحــــــــــتفظ الــــــــــوزارة بســــــــــجل لقيــــــــــد الفــــــــــرق التــــــــــ8املــــــــــادة (
ــــــــــــى أســــــــــــماء مؤ  ، ويشــــــــــــتمل الســــــــــــجل ع ســــــــــــس وأعضــــــــــــاء الفــــــــــــرق ٕالانشــــــــــــاد الــــــــــــدي

م.   وكافة بيانا

ى الفرقـــــــــــة تســـــــــــهيل مهـــــــــــام الـــــــــــوزارة لتأديـــــــــــة عملهـــــــــــا فيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق باإلشـــــــــــراف ): علــــــــــــ9املـــــــــــادة (
ا موظفوها.   واملراقبة من خالل الزيارات ال يقوم 

ـــــــــى تصـــــــــريح مســـــــــبق مـــــــــن الـــــــــوزارة قبـــــــــل إقامـــــــــة أيـــــــــة 10املـــــــــادة ( ـــــــــى الفرقـــــــــة الحصـــــــــول ع ): ع
ــــــــي  املناســــــــبات الدينيــــــــة أو الوطنيــــــــة أو الاجتماعيــــــــة أو أنشــــــــطة كإحيــــــــاء الحفــــــــالت 

ي ٕالانشاد الدي سواء كانت داخل السلطنة أو خارجها.   إقامة مسابقات 

ــــــــــى لجنـــــــــــة النصــــــــــوص الشـــــــــــعرية 11املــــــــــادة( ): تقـــــــــــوم الفرقــــــــــة بعـــــــــــرض النصــــــــــوص الشـــــــــــعرية ع
ا واعتمادها قبل تنفيذ أي نشاط.   بالوزارة إلجاز

رم اتفـــــــاق تعـــــــاون مـــــــع أيـــــــة جهـــــــة خـــــــارج ـتقـــــــيم عالقـــــــات أو تبـــــــ ): ال يجـــــــوز للفرقـــــــة أن12املـــــــادة(
  السلطنة إال بعد املوافقة الكتابية من قبل الوزارة.

ن، ويجــــــوز للــــــوزير 13املــــــادة ( ــــــي الواليــــــة الواحــــــدة عــــــن فــــــرقت ): ال يجــــــوز أن يزيــــــد عــــــدد الفــــــرق 
  الاستثناء من هذا النشاط إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك.
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ـــــى رخيص بـي تـــــم التــــــرقـــــة التـــــ): يجـــــوز للف14املـــــادة( ا وفـــــق هـــــذه الالئحـــــة تقـــــديم طلـــــب إ إنشـــــا
ة لهــــــــا وذلــــــــك بعــــــــد موافقــــــــة الفرقــــــــة  املديريــــــــة لالنــــــــدماج مــــــــع فرقــــــــة أخــــــــرى مشــــــــا

ــــــــا وبمــــــــا ال يتعــــــــارض ـمعهــــــــا بالشــــــــروط التــــــــ الانــــــــدماجاملطلــــــــوب  ي يــــــــتم الاتفــــــــاق عل
  مع أحكام ومواد هذه الالئحة. 

ى الفرقة إخطار ال15املادة (   وزارة باألعضاء الجدد.): ع

ن عضـــــوية أكثـــــ16املـــــادة( ـــــي حـــــاالت خاصـــــة وبموافقـــــة ـ): يحظـــــر الجمـــــع بـــــ ر مـــــن فـــــرق، ويجـــــوز 
ــــــــــي فرقــــــــــة أخــــــــــرى بصــــــــــفة مؤقتــــــــــه مــــــــــن أجــــــــــل  رئــــــــــيس الفرقــــــــــة أن يعمــــــــــل العضــــــــــو 

ـــــــــى أن يـــــــــتم إخطـــــــــار ـالقيـــــــــام بعمـــــــــل فنـــــــــ دف تحقيـــــــــق املصـــــــــلحة العامـــــــــة، ع ي يســـــــــ
  الوزارة بذلك.

ن عنــــــــد 17املــــــــادة( ــــــــى املوافقــــــــات الالزمــــــــة ): يتعــــــــ إصــــــــدار مــــــــادة ســــــــمعية أو مرئيــــــــة الحصــــــــول ع
  من كل من الوزارة ووزارة ٕالاعالم.

ـــــــــي إلغـــــــــاء التـــــــــ18املـــــــــادة ( ـــــــــي حالـــــــــة رغبتـــــــــه  ـــــــــى مؤســـــــــس الفرقـــــــــة  ن ع ا ـ): يتعـــــــــ رخيص بإنشـــــــــا
ررة لذلك. ى املديرية موضحًا به ٔالاسباب امل   تقديم طلب بذلك إ

  

  :ة للفرقةاملوارد املالي: الفصل الرابـــع

ـــــــي أحـــــــد البنـــــــوك 19املـــــــادة ( ـــــــي حســـــــاب خـــــــاص يفـــــــتح  ): يكـــــــون للفرقـــــــة مـــــــوارد ماليـــــــة تـــــــودع 
ى املوافقة الكتابية من قبل الوزارة. ي البالد، بعد الحصول ع   العاملة 

ي:20املادة (   -): تتكون املوارد املالية للفرقة مما ي

ا.   .أ    عائد العروض الفنية ال تقوم 
رعــــــــات   .ب  ــــــــي قبــــــــول الهبــــــــات مــــــــن الهبــــــــات والت رط  مــــــــن داخــــــــل الســــــــلطنة، ويشــــــــ

  خارج السلطنة موافقة الوزارة مسبقًا.
  املبالغ ال يقدمها مؤسس الفرقة.  .ج 

ي:21املادة ( ي ٔالاغراض التا   ): تصرف املوارد املالية للفرقة 

ـــــــــــــا نظيـــــــــــــ  .أ  ن  ر ـٔالاجـــــــــــــور واملكافـــــــــــــآت التــــــــــــــي تـــــــــــــدفع ألعضـــــــــــــاء الفرقـــــــــــــة والعـــــــــــــامل
ي تقديم  م    وأحياء الحفالت ٕالانشادية.مشارك

  املصاريف الالزمـة لتشغيل الفرقة فنيًا وإداريًا.  .ب 
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ـــــــى أمـــــــوال الفرقـــــــة وال 22املـــــــادة( ن الصـــــــندوق ٕالاشـــــــراف ع ى رئـــــــيس الفرقـــــــة ونائبـــــــه وأمـــــــ ): يتـــــــو
ــــــــــا إال بــــــــــأذن صــــــــــرف موقــــــــــع عليــــــــــه مــــــــــن قبــــــــــل الــــــــــرئيس ونائبــــــــــه  يجــــــــــوز الصــــــــــرف م

ن الصندوق.   وأم

ا. الفرقةن أموال ): ال يجوز الصرف م23املادة( ر املجاالت املتعلقة بأنشط   ي غ

ي نظيـــــــــــــ24املـــــــــــــادة( ر إحيـــــــــــــاء الحفـــــــــــــالت واملناســـــــــــــبات الدينيـــــــــــــة ـ): تحـــــــــــــدد الفرقـــــــــــــة املقابـــــــــــــل املـــــــــــــا
  والوطنية والاجتماعية.

  

  :ةـــــــــالجزاءات ٕالاداري: الفصل الخامس

ــــــــي حالــــــــة مخالفــــــــة الفرقــــــــة ألحكــــــــام هــــــــذه الالئحــــــــة أو القيــــــــام25املــــــــادة (  بــــــــأي مــــــــن ٔالاعمــــــــال ): 
  ة:ـــــــاملحظورة توع العقوبات التالي

  .التنبيه    .أ 
  ٕالانذار.    .ب 
رخيص ملدة عام.    .ج    وقف ال
  إلغـاء ترخيص الفرقــة .    .د 

ي الاحاالت ٓالاتية:26املادة (   ): يتم إلغاء ترخيص الفرقة 

ات العامة للبالد ومبادئ الدين ٕالاسالمي الحنيف.  .أ    مخالفة التوج
رة للفتنة املذهبية. اقتناء وترويج  .ب    وإلقاء القصائد الشعرية املث
ام بقيم وعادات وتقاليد املجتمع.  .ج    عدم الال
ر ال أنشئت من أجلها.  .د    استخدام الفرقة ألغراض أخرى غ
ن (  .ه    ) من هذه الالئحة.17،  16مخالفة حكم املادت

ــــــي املــــــادة 27املــــــادة ( ــــــا  ) مــــــن هــــــذه 25(): تخــــــتص املديريــــــة بتوقيــــــع العقوبــــــات املنصــــــوص عل
ي الفقرات (ج ، د) من الوزير . ى أن تعتمد العقوبات الواردة    الالئحة ع
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