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وزارة الأوقــاف وال�شــ�ؤون الدينيــة
قــــرار وزاري
رقــــم 2013/1346
ب�إ�صــدار الالئحـــة التنظيميــــة
لإلقـاء اخلطـب واملحا�ضـرات والـدرو�س الدينيــة
ا�ستنــادا �إىل املر�ســوم ال�سلطان ــي رقــم  99/6بتحدي ــد اخت�صا�صــات وزارة الأوقــاف وال�شـ ـ�ؤون
الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2000/25بتنظيم �إلقاء اخلطب واملحا�ضرات والدرو�س الدينية
فـي امل�ساجد ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية لإلقاء اخلطب واملحا�ضرات والدرو�س الدينية املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2000/25امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1434 / 7 / 5 :هـ
املوافـــــق 2013 / 5 / 15 :م

عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�ساملي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الأوق ـ ـ ـ ـ ــاف والـ�شـ ـ ـ ـ ـ�ؤون الـديـنـيـ ـ ـ ـ ــة
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الالئحـــة التنظيميـــة
لإلقاء اخلطب واملحا�ضرات والـدرو�س الدينية
املــادة ()1
يق�صد فــي تطبي ــق �أحكــام هـذه الالئح ــة بالكلمــات التالي ــة املعنــى املبي ــن قريــن ك ــل منهــا
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
الـــوزارة  :وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية .
الــوزيــر  :وزير الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية .
املتطـــوع  :خطيب اجلمعة والواعظ واملر�شد الذي يلقي اخلطب �أو املحا�ضرات �أو الدرو�س
الدينية دون �أن يتقا�ضى مقابال لهذا العمل من �أي جهة .
املكلــــف  :خطي ـ ـ ــب اجلمع ـ ــة والواع ـ ــظ واملر�ش ـ ــد ال ـ ــذي يلقـ ــي اخلطــب �أو املحا�ضــرات
�أو ال ــدرو�س الديني ــة مقاب ـ ــل �أج ــر معيـ ــن من الوزارة �أو الأف ــراد �أو امل�ؤ�س�س ــات
�أو ال�شرك ــات �أو اجلمعيات .
املــادة ()2
يحظر على الأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�شركات واجلمعيات �أو غريها ال�سماح للعاملني بها �إلقاء
اخلطب �أو املحا�ضرات �أو الدرو�س الدينية فـي اجلوامع �أو امل�ساجد �أو خارجها � ،إال بعد
احل�صول على موافقة الوزارة على ذلك .
املــادة ()3
يحظر على املتطوع �أو املكلف �إلقاء اخلطب �أو املحا�ضرات �أو الدرو�س الدينية فـي اجلوامع
�أو امل�ساجد �أو خارجها � ،إال بعد احل�صول على ت�صريح بذلك من الوزارة .
املــادة ()4
ي�شرتط حل�صول املتطوع �أو املكلف على الت�صريح ما ي�أتي :
� - 1أن يقدم طلب الت�صريح كتابة للوزارة .
� - 2أال يقل عمره عن ثمانية ع�شر عاما .
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� - 3أن يكون حا�صال على �شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها على الأقل  ،وتكون
الأولوية للحا�صلني على م�ؤهل علمي �أعلى فـي التخ�ص�صات املتعلقة باجلوانب
الفقهية وال�شرعية  ،وللوزير اال�ستثناء من هذا ال�شرط وفقا ملا تقت�ضيه امل�صلحة
العامة .
� - 4أن يكون حافظا لثالثة �أجزاء من القر�آن الكرمي على الأقل .
� - 5أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .
� - 6أن يكون ح�سن ال�صوت واملظهر .
� - 7أن يجتاز االختبار واملقابلة ال�شخ�صية بنجاح .
املــادة ()5
ت�صدر الوزارة �أيا من الت�صريحني التاليني للمتطوع �أو املكلف امل�ستوفـي لل�شروط املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )4من هذه الالئحة :
 - 1ت�صريح مقيد تقت�صر �صالحيته على منطقة معينة .
 - 2ت�صريح غري مقيد ت�شمل �صالحيته �أكرث من منطقة .
وحتدد الوزارة نوع الن�شاط فـي �أي من الت�صريحني �سواء كان ب�إلقاء اخلطب �أو املحا�ضرات
�أو الدرو�س الدينية .
املــادة ()6
مدة الت�صريح �سنتان  ،ويجوز جتديده ملدة مماثلة بناء على طلب �صاحب ال�ش�أن .
املــادة ()7
يجوز بقرار من الوزير ا�ستثناء من تتوافر لديهم الكفاءة العلمية �أو اخلربة فـي ال�ش�ؤون
الدينية من احل�صول على الت�صريح ب�إلقاء اخلطب واملحا�ضرات والدرو�س الدينية .
املــادة ()8
يجـب على املتطــوع �أو املكلــف �أن يحمــل معــه الت�صريح اخل ــا�ص به عنــد مبا�شــرة العمــل ،
و�أن يربزه ملن يطلبه من املخت�صني بالوزارة �أو اجلهات املعنية .
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املــادة ()9
ال يجــوز للمتطــوع �أو املكلــف �أن ينيب غيــره للقيام بعمله خ ــالل فرتة تغيب ــه عن العمــل
�إال بعد احل�صول على موافقة الوزارة على ذلك .
املــادة ()10
يجب على املتطوع واملكلف الآتي :
 - 1االلتزام بالقرارات والتعاميم التي ت�صدرها الوزارة .
 - 2االلتـزام بالنـ�ص احلرفــي خلطبــة اجلمعــة والعيدين املعدة من قبل الوزارة ،
وفـي حالـ ــة تع ــذر ذلك يجــب الرج ـ ــوع �إلــى كتـ ــاب " ح�صـ ــاد اخلطـ ــب " �أو خطـ ــب
العيدين ال�سابقة املعتمدة من الوزارة .
 - 3االلتزام بقواعد ال�سلوك التي تتفق وكرامة العمل فـي الن�شاط الديني .
 - 4البعد عما قد يثري الفنت �أو امل�شاكل بني �أفراد املجتمع �أو التطرق �إىل املو�ضوعات
ذات ال�صبغة ال�سيا�سية التي مت�س م�ؤ�س�سات الدولة �أو الدول الأخرى �أو تتناول
امل�سائل ذات ال�صبغة اخلالفية بني املذاهب والطوائف الدينية املختلفة .
 - 5ف�صل مكربات ال�صوت الداخلية عن مكربات ال�صوت اخلارجية عند �إلقاء اخلطب
واملحا�ضرات والدرو�س الدينية .
 -6احرتام القوانني والأعراف والتقاليد العمانية ال�سائدة .
وت�ســري �أحكــام هــذه املــادة على موظفــي الــوزارة املنــوط بهم �إلقــاء اخلطــب واملحا�ض ــرات
والدرو�س الدينية .
املــادة ()11
للوزارة �سحب الت�صريح فـي حالة خمالفة املتطوع �أو املكلف �أيا من االلتزامات املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )10من هذه الالئحة .
املــادة ()12
للــوزارة �إحالــة كــل مــن يخالــف �أحك ــام هذه الالئحــة للجهــة الق�ضائيــة املخت�صــة التخ ــاذ
الإجراء القانوين الالزم .

