اجلريدة الر�سمية العدد ()1159

مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2016/40
بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتاث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/24بتحديد اخت�صا�صات وزارة التـراث والثقافة واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
حتدد اخت�صا�صات وزارة الرتاث والثقافة وفقا للملحق رقم ( )1املرفق .
املــادة الثانيــــة
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التـراث والثقافة وفقا للملحق رقم ( )2املرفق .
املــادة الثالثـــة
يلغـى املـر�سـوم ال�سلطاين رقم  2005/24امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم ،
�أو يتعـار�ض مـع �أحكامـه .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :مـن ذي القعدة �سنــة 1437هـ
املـوافــــق  18 :مـن �أغ�سطــــ�س �سنــة 2016م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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ملحــق رقــم ()1
اخت�صــا�صـات وزارة التـراث والثقافـة
 - 1و�ضـ ـ ــع ال�سيا�سـ ــات واخلطـ ــط والربام ــج فـي جمـ ــاالت الت ـ ــراث والثقاف ـ ــة  ،والعمـ ــل
علـى تنفـيذهــا .
 - 2م�سح الآثار والتنقيب عنها فـي ال�سلطنة وح�صرها وتوثيقها وحمايتها .
 - 3ح�صــر وترميــم التـراث املعمــاري واملعامل التاريخية امل�سجلة لدى الوزارة  ،و�صيانتها
لإبراز الدور احل�ضاري والتاريخي العماين .
� - 4إن�شــاء املتاحــف العامــة و�إدارتها  ،وتنظيم �إقامة املتاحف  ،وبيوت الرتاث اخلا�صة .
 - 5الإ�شــراف على املكتبات واملراكز وامل�ؤ�س�سات الثقافـية .
 - 6جمع املخطوطات العمانية وترميمها وتوثيقها وحتقيقها ون�شرها .
 - 7جم ــع الآداب والفن ــون العمانيـ ــة وتوثيقهـ ــا وتطوي ــرها والعمـ ــل عل ــى انت�شاره ــا حمليا
و�إقليميا ودوليا  ،وت�شجيع املهتمني بها و�إبراز م�ساهماتهم  ،وتطوير قدراتهم .
� - 8إجراء البحوث والدرا�سات والرتجمة املتخ�ص�صة فـي املجاالت الرتاثية والثقافـية .
� - 9إقامة املعار�ض واملهرجانات والفعاليات الثقافـية حمليا ودوليا  ,لإبراز الدور الثقافـي
العماين  ،وامل�ساهمة فـي التقارب مع �شعوب العامل وح�ضاراته .
 - 10التوا�صل مع الهيئات واملنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات ال�صلة باخت�صا�صات
الوزارة  ،ومتثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات واللقاءات ذات العالقة بالرتاث والثقافة .
 - 11اقت ــراح م�شروع ــات القوانيــن  ،و�إ�صــدار اللوائــح والقرارات ذات ال�صلة باخت�صا�صات
الوزارة .
 - 12العمــل على تنمية املـ ــوارد الب�شــرية فـي الــوزارة .
� - 13أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة مبقت�ضى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .

مكتب �أمن
الوزارة

دائرة التخطيط
والدرا�سات

الوزير
�أمنــاء عامــون

امللحــق رقــم ((2
الهيكـل التنظيمـي لـوزارة التـراث والثقافـة

امل�ست�شارون واخلرباء

مكتب
الوزير

اخلرباء
مكتب الوكيل
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املديريــة العامــة
للآداب

املديريــة العامــة
للفنــون

املنتدى الأدبي

دائرة املنظمات
والعالقات الثقافية

وكيل الوزارة لل�ش�ؤون الثقافية

دائرة التن�سيق واملتابعة ق�سم �أمن املعلومات دائرة املجال�س دائرة الوثائق دائرة خدمة دائرة التدقيق
الإلكرتونية
واللجان
الداخلي
املراجعني

دائرة الإعالم

الدائرة القانونية

دائرة نظم املعلومات
اجلغرافية واحلفظ الفني

وكيل الوزارة ل�ش�ؤون الرتاث

اخلرباء

مكتب الوكيل

املديرية العامة للآثار

املديرية العامة
للمتاحف
املديرية العامة لل�ش�ؤون
الإدارية واملالية
املديرية العامة للرتاث
والثقافة مبحافظة ظفار

دوائر الرتاث
والثقافة باملحافظات

