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وزارة التــــراث والثقافـــــة

قــرار وزاري 

 رقـــم 2016/212

باإ�صـدار الالئحـة التنظيميـة للمبـادرات الثقافـية

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2016/40 بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتاث والثقافة 

واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة . 

تـقــــــرر

املــادة الأولـــــى 

يعمــل باأحكــام الالئحــة التنظيميــة للمبــادرات الثقافـيــة ، املرفقــة . 

املــادة الثانيــــة

علـــى املخاطبــــني باأحكـــام هــــذه الالئحــــة توفـيــــق اأو�صاعهـــــم طبقــــا لأحكامهـــا خـــــالل )3( 

ثالثة اأ�صهر من تاريخ العمل بهذا القرار .               

املــادة الثالثــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره . 

�صـدر فـي : 5 /   3  / 1438هـ

املوافـــــق : 5 / 12 / 2016م

هيثـم بن طــارق اآل �صعيــد

وزيــــــــــر التـــــــــراث والثقافــــــــــــة
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الالئحـة التنظيميـة للمبـادرات الثقافـيـة

الف�صــــل الأول

التعريفــــات

املــادة ) 1 ( 

فـــــي تطبيــق هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنـى املو�صـــح قرين كــل منها ، 

ما مل يقت�ص �صياق الن�ص معنى اآخر : 

وزارة الرتاث والثقافة .    1 الـــــــــــــــــــــــوزارة : 

وزير الرتاث والثقافة .    2 الوزيـــــــــــــــــــــــــر : 

املديرية العامة لالآداب ، اأو املديرية العامة للفنون .    3 ال�صلطة املخت�صة : 

اأي ن�صــــاط ثقافــــي غيـــر ربحــــي يقوم بتقديــم اخلدمــات    4 املبادرة الثقافـية : 

الثقافـية املتنوعة للمجتمع ، وفقا لأحكام هذه الالئحة . 

الف�صــل الثانــي

اأهـداف واخت�صا�صـات املبـادرة الثقافـيـة

املــادة ) 2 ( 

تهدف املبادرة الثقافـية اإىل حتقيق الآتي : 

الإ�صهام فـي اإثراء اجلوانب الثقافـية فـي املجتمع .    1

تعريـــف اأفــراد املجتمـــع مبفـــردات الثقافـــة ، وت�صجيعهـــم على متابعــــة وح�صـــور    2

الفعاليات التي تنفذها املبادرات فـي هذا املجال . 

ا�صتقطــاب املبدعني وامل�صتغلــني فـي جمالت الثقافة والآداب والفنـــون مــن داخــل    3

ال�صلطنة وخارجها عرب خمتلف الفعاليات والأن�صطة التي تنفذها املبادرات . 

املــادة ) 3 ( 

تخت�ص املبادرة الثقافـية بالآتي : 

تنظيم معار�ص الكتب والفعاليات الهادفة اإىل ت�صجيع القراءة .    1
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اإقامة املحا�صرات والندوات واملوؤمترات فـي جمالت الآداب والفنون .    2

اإقامة الأم�صيات فـي جمالت ال�صعر الف�صيح وال�صعر ال�صعبي والق�صة الق�صرية .    3

تنظيم اجلل�صات احلوارية فـي جمالت الثقافة والأدب والفن .    4

اإقامة الفعاليات املو�صيقية وال�صينمائية ومعار�ص الفنون الت�صكيلية .    5

الف�صــــل الثالــث

�صـروط واإجـراءات الرتخيـ�ص

املــادة ) 4 ( 

ل يجـوز القــيام بــاأي مبــادرة ثقافـيــة اإل بعــد احل�صــول علــى ترخيــ�ص م�صبــــق من ال�صلطـــة 

املخت�صة ، وفقا لأحكام هذه الالئحة . 

املــادة ) 5 ( 

ي�صرتط فـي موؤ�ص�ص املبادرة الثقافـية اإذا كان �صخ�صا طبيعيا ما ياأتي : 

اأن يكون عماين اجلن�صية .    1

األ يقل عمره عن )18( ثمانية ع�صر عاما .    2

األ يكـــون قــــد �صبق احلكــم عليــه بعقوبة جنايـــة ، اأو فـي جرميـــة خملــــة بال�صــــرف    3

اأو الأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره . 

املــادة ) 6 ( 

ي�صتــــــرط فـــي موؤ�صــــ�ص املبــــــادرة الثقافـيـــــة اإذا كـــان �صخ�صــــــا اعتباريـــا اأن يكـــــون م�صجــــــال 

فـي ال�صلطنـــة ، واأن يكون من بني اأن�صطته تنظيم املوؤمترات والفعاليات الثقافـية . 

املــادة ) 7 ( 

يقدم طلب التـرخي�ص من موؤ�ص�ص املبادرة الثقافـية اإىل ال�صلطة املخت�صة ، مرفقا به الآتي : 

عدد )3( ثالث �صور �صخ�صية .    1

ن�صـخة من البطاقة ال�صخ�صية .    2
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�صحيفة احلالة اجلنائية ، اأو ما يفـيد رد العتبار ملن �صبق احلكم عليه فـي جناية ،    3

اأو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�صرف والأمانة . 

ك�صف باأ�صماء اأع�صاء املبادرة الثقافـية ، وتوقيع كل منهم ، على األ يزيد عددهم    4

على )39( ت�صعة وثالثني فردا . 

ن�صخة من ال�صجل التجاري .    5

املــادة ) 8 ( 

يكون للمبادرة الثقافـية ا�صم معرب عن ن�صاطها ، ول يجوز تغييـره اإل مبوافقة ال�صلطة 

املخت�صــة ، ول يجوز ت�صمية املبــادرة با�صم م�صجل ملبادرة اأخرى ، اأو ا�صـــم خمـالــف للنظـــام 

العام ، اأو لالآداب العامة . 

املــادة ) 9 ( 

يتم ت�صجيل املبادرة الثقافـية لدى املديرية فـي ال�صجل املعد لهذا الغر�ص مت�صمنا الآتي : 

ا�صم املبادرة .    1

املجالت التي تهتم بها املبادرة .    2

حتديد طبيعة املبادرة : موؤقتة اأم دائمة .    3

املــادة ) 10 ( 

، والبت فـيه خالل )60 ( �صتــني يومــا  تتولــى ال�صلطــة املخت�صة درا�صة طلب الرتخي�ص 

من تاريــخ تقدميــه ، وذلك بقبول الرتخي�ص ، اأو رف�صــه ، على اأن يكــون الرفــ�ص م�صببــا ، 

ويجــوز لــذوي ال�صاأن التظلــم مــن القـــرار فـي حالـــة الرفـــ�ص خـــالل )30( ثالثـــني يومــا 

من تاريخ الإخطار بالقرار اأو العلــم به للوزيــر ، ويعد عدم الرد على الطلب خالل املــدة 

املذكورة مبثابة رف�صه . 

املــادة ) 11 ( 

متنح املبادرة الثقافـية ترخي�صا ملدة )2( �صنتني قابلـــة للتجديد ، وعلى موؤ�صــ�ص املبــادرة 

تقدمي طلــب التجديــد قبل )60( �صتني يوما من تاريــخ انتهائــه ، على اأن يرفــق بطلـــب 

التجديد ك�صف باأ�صماء اأع�صاء املبادرة ، وتقرير عن اأن�صطتها . 
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ويجـوز لل�صلطــة املخت�صـة الرتخيــ�ص باإن�صــاء مبــادرة ثقافـيــة موؤقتة مبـــدة حمــددة وفقــا 

لالإجراءات ذاتها املتبعة فـي الرتخي�ص فـي املبادرات الثقافـية . 

الف�صــل الرابــع

�صوابــط اأن�صطــة املبــادرات الثقافـيــة

املــادة ) 12 ( 

التي مت  املجالت  فـي  الأن�صطة  عدا  اأن�صطة  اأي  اإقامة  الثقافـية  املبادرة  لأع�صاء  يجوز  ل 

الرتخي�ص لها . 

املــادة ) 13( 

ميــار�ص اأع�صـــاء املبــــادرة الثقافـيـــة اأن�صطتهـــــا داخـــــل ال�صلطنــــة ، ول يجـــــوز لهــــم ممار�صـــــة 

اأي اأن�صطة خارج ال�صلطنة اإل مبوافقة كتابية م�صبقة من ال�صلطة املخت�صة . 

املــادة ) 14 ( 

ل يجوز لأع�صــاء املبــادرة التن�صيـــق اأو التوا�صـــل مــع اأي جهة اأجنبيــة �صــواء داخــل ال�صلطنــة 

اأو خارجها اإل مبوافقة كتابية م�صبقة من ال�صلطة املخت�صة . 

الف�صــل اخلامـــ�ص

املـــوارد املاليـــة 

املــادة ) 15 ( 

تتكون املــوارد املالية للمبادرة الثقافـية مما ياأتي : 

ما يخ�ص�صه موؤ�ص�صو املبادرة من ميزانية ت�صغيلية .    1

ال�صرتاكات التي يدفعها اأع�صاء املبادرة .    2

التربعات والهبات والو�صايا التي تقدم للمبادرة من الأفراد اأو الهيئات من داخل    3

ال�صلطنة مبوافقة الوزارة . 

الإعانات التي تقدمها الوزارة ، اأو اجلهات احلكومية .    4
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املــادة ) 16 ( 

يجـــب على اأع�صـــاء املبـــادرة الثقافيـة اإيــداع مواردهــا املاليــة النقديــة فـي ح�صــاب م�صرفـــي 

داخل ال�صلطنة با�صم املبادرة ، وموافاة الوزارة بك�صف مايل �صنوي لإيراداتها ونفقاتها . 

املــادة ) 17 ( 

يجـــب علـــى اأع�صــــاء املبـــادرة الثقافـيـــة اإنفــــاق اأموالهـــــا فـيمــــا يحقـــــق اأهدافهــــا املعتمـــــدة 

فـــي نظامهـــا . 

الف�صــل ال�صـــاد�ص

اجلــزاءات الإداريـــة 

املــادة ) 18 ( 

فــــي حالـــــة خمالفــــة اأع�صــــاء املبـــــادرة لأحكــــــام هــــــذه الالئحـــة ، يجـــــــوز للوزيـــــــر توقيـــــع 

اأي مــن اجلـــزاءات الإدارية الآتية : 

التنبيـــــه .    1

الإنــــــذار .    2

وقف الرتخي�ص ملــدة عـــام .    3

اإلغاء الرتخي�ص .    4


