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وزارة التــراث والثقافـــة
قرار وزاري
رقـــم 2019/43
ب�إ�صدار الئحة تنظيم الفرق امل�سرحية الأهلية
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2016/41بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتاث والثقافة ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى الئحة تنظيم الفرق امل�سرحية الأهلية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2012/98
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم الفرق امل�سرحية الأهلية  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على الفرق امل�سرحية الأهلية امل�شهرة والفرق امل�سرحية التي حتمل ت�صريحا م�ؤقتــا قبــل
تاريخ العمل ب�أحكام الالئحة املرفقة  ،توفـيق �أو�ضاعها طبقا لأحكامها خالل (� )6ستة �أ�شهر
من تاريخ العمل بها .
املــادة الثالثــــة
يلغــى الق ــرار الوزاري رقــم  2012/98امل�شــار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف �أحكام الالئحة
املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  18 :من رجـــــــــب 1440هـ
املـوافـــــق  25 :من مـــــــــار�س 2019م

هيثــم بــن طــارق �آل �سعيــد
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الت ـ ـ ـ ـ ـ ــراث والثقاف ـ ـ ـ ـ ــة
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الئحة تنظيم الفرق امل�سرحية الأهلية
الف�صـــل الأول
التعاريــــف
املــادة ( ) 1
فـي تطبــيق �أحك ــام ه ــذه الالئح ــة يق�صــد بالكلم ــات والعبــارات الآتيــة املعنى املبني قرين
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــوزارة :
وزارة الرتاث والثقافة .
الوزيـــر :
وزير الرتاث والثقافة .
املديريـــــــة :
املديرية العامة للفنون فـي الوزارة .
الدائرة املخت�صة :
دائرة امل�سرح وال�سينما فـي املديرية .
التق�سيم املخت�ص :
الدائرة املخت�صة �أو املديريـة العامة للرتاث والثقافة فـي محافظة ظفار �أو دائرة الرتاث
والثقافة باملحافظة  ،بح�سب الأحوال .
الفرقـــة :
فرقة م�سرحية �أهلية تتكون من جمموعة من الأفراد املتخ�ص�صني واملوهوبني فـي جمال
العمل امل�سرحي  ،متار�س كافة �ألوان الفن امل�سرحي لتحقيق �أهدافها .
املجلـــــ�س :
جمل�س �إدارة الفرقة .
الرئيـــ�س :
رئي�س املجل�س .
نائــب الرئيــ�س :
نائب رئي�س املجل�س .
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الف�صــل الثانــي
الأهــداف
املــادة ( ) 2
تهدف الفرقة �إلى حتقيق الآتي :
�أ  -تقدمي عرو�ض م�سرحية  ،وتطوير �إنتاجها امل�سرحي .
ب  -تر�سي ــخ قي ــم املجتم ــع العمان ــي  ،وعاداته  ،وتقاليده الأ�صيلة  ،وقيم املواطنة ،
والهوية العمانية  ،وطرح الق�ضايا الوطنية واالجتماعية .
ج  -اكت�شاف املوهوبني فـي جمال امل�سرح وا�ستيعابهم وت�أهيلهم وتنمية م�ستواهم الفني .
د  -تنمية الوعي العام بفنون امل�سرح .
هـ  -تنمية روح التعاون والإخاء بني �أع�ضاء الفرقة .
و � -شغل وقت فراغ ال�شباب مبا يعود عليهم وعلى الوطن بالنفع .
ح  -الإ�سهــام ف ــي تقدي ــم الدرا�سات والبحوث التي لها عالقة بثقافة وفنون امل�سرح
للوزارة واجلهات الأخرى .
ط  -تقدمي امل�ساندة للوزارة فـي �إعداد وتنظيم وتنفـيذ الفعاليات والربامج التي لها
عالقة بثقافة وفنون امل�سرح .
ي  -امل�شاركة فـي مختلف املحافل املتعلقة بالعمل امل�سرحي .
الف�صـــل الثالـــث
ت�أ�سيـ�س الفرقـة
املــادة ( ) 3
يقدم طلب ت�أ�سي�س الفرقة �إلى التق�سيم املخت�ص على النموذج املعد لهذا الغر�ض موقعا
من (� )40أربعني م�ؤ�س�سا  ،وترفق بالطلب امل�ستندات الآتية :
�أ  -ك�شف ب�أ�سماء امل�ؤ�س�سني للفرقة مت�ضمنا توقيع كل منهم .
ب � -صورة من البطاقة ال�شخ�صية لكل م�ؤ�س�س � ،أو �صورة من جواز �سفره .
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ج  -ن�سخ من ال�شهادات العلمية وال�سرية الذاتية لكل م�ؤ�س�س .
د  -اال�سم املقرتح للفرقة واملقر مقرونا مبا يفـيد من م�ستندات ثبوتية للمكان .
هـ  -ن�سخة من النظام الأ�سا�سي للفرقة .
و  -ك�شف ب�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة املختار ورئي�سه .
ز  -برنامج مف�صل ب�أن�شطة الفرقة للعام الأول .
املــادة ( ) 4
ي�شرتط فـي م�ؤ�س�سي الفرقة ما ي�أتي :
�أ � -أن يكونوا عمانيي اجلن�سية .
ب � -أال يقل �سن �أي منهم عن ( )22اثنتني وع�شرين �سنة عند تقدمي طلب الت�أ�سي�س .
ج � -أال يكون قد �سبق احلكم نهائيا على �أي منهم فـي جناية �أو فـي جرمية مخلة
بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
د � -أال يكون �أي منهم ع�ضوا فـي فرقة م�شهرة  ،ما مل يكن قــد ا�ستق ــال منهــا  ،وم�ضــت
على ا�ستقالته �سنة � ،شريطة تقدمي ما يثبت ذلك .
هـ � -أال يق ــل عــدد مـن يحملون منهم امل�ؤهالت العلمية فـي تخ�ص�صات امل�سرح عن ()5
خم�سة  ،ويعد م�ستوفـيا لذلك من لديه خربة عملية فـي عنا�صر العمل امل�سرحي
ملدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات كحد �أدنى � ،شريطة تقدمي ما يثبت ذلك .
املــادة ( ) 5
يختار امل�ؤ�س�سون من بينهم �أول جمل�س �إدارة للفرقة  ،ملدة �سنة واحدة  ،ويحدد رئي�سه .
املــادة ( ) 6
يقدم طلب ت�أ�سي�س الفرقة �إلى التق�سيم املخت�ص  ،ويجب البت فـيه خالل (� )60ستني يوما
من تاريخ ت�سلمه  .وت�صدر املديرية قرار املوافقة على هذا الطلب والرتخي�ص للفرقة
ملزاولة ن�شاطها �أو برف�ضه  ،وفـي حالة الرف�ض  ،يكون قرار الرف�ض م�سببا .
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املــادة ( ) 7
يلتزم م�ؤ�س�سو الفرقة بتقدمي الآتي :
�أ  -ما يثبت فتح ح�ساب م�صرفـي با�سم الفرقة لدى �أحد امل�صارف املحلية خالل �شهر
من تاريخ احل�صول على املوافقة .
ب  -ملف متكامل ب�أن�شطة وبرامج الفرقــة بع ــد م�ض ــي �سن ــة م ــن تاري ــخ احل�ص ــول
على املوافقة  ،ويعترب الت�صريح ملغى فـي حالة عدم تقدمي امللف .
املــادة ( ) 8
�أ  -يجب على الفرقة قبل مزاولة �أعمالها احل�صول على املوافقات الالزمة من اجلهات
املعنية بالتن�سيق مع الوزارة وفقا للقوانني واللوائح والقرارات والنظم املعم ــول بهــا
فـي ال�سلطنة .
ب  -يجب على الفرقة �إخطار الوزارة ب�أماكن العرو�ض امل�سرحية التي ترغب فـي تقدميها .
الف�صــل الرابــع
ع�ضويـة الفرقـة والتزاماتهـا
املــادة ( ) 9
ي�شرتط فـي ع�ضو الفرقة ما ي�أتي :
�أ � -أن يكون عماين اجلن�سية � ،أو من مواطنــي دول جملــ�س التع ــاون لــدول اخلليـ ــج
العربية � ،أو من املقيمني فـي ال�سلطنة ب�صورة قانونية .
ب � -أال يكون ع�ضوا فـي �إحدى الفرق الأخرى .
ج � -أال يقل �سنه عن ( )18ثماين ع�شرة �سنــة  ،ويجــوز قبــول مــن يقــل �سنــه عــن ذلك ،
�إذا توفرت لديه املوهبة الفنية � ،شريطة موافقة ويل �أمره .
املــادة ( ) 10
يجوز للفرقة منح الع�ضويـة ال�شرفـيـة لكــل مــن �أدى خدمــة �أ�سهم ــت فـي �إثراء وتطوير
الفرقة �أو امل�سرح ب�شكل عام � ،سواء من داخل ال�سلطنة �أو خارجها � ،شريطة موافقة الوزارة
على ذلك  ،وال ي�شرتط ح�ضورهم اجتماعات املجل�س � ،أو اجلمعية العموميــة للفرق ــة ،
وفـي حالة ح�ضورهم ال يحق لهم الت�صويت � ،أو الرت�شيح لع�ضوية املجل�س .
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املــادة ( ) 11
يلتزم ع�ضو الفرقة بالآتي :
�أ  -العمل على حتقيق �أهداف الفرقة وامل�شاركة فـي الأعمال الفنية التي تقدمها .
ب  -عدم اخلروج عن الن�ص امل�سرحي املجاز لفظا وم�ضمونا .
ج  -عدم التعر�ض للتوجهات العامة للبالد �أو الدين الإ�سالمي احلنيف �أو التعر�ض
لأي من املذاهب الدينية .
د � -ســداد ر�س ــم اال�شرتاك ال�سنـوي املقـرر � ،أو �أي ر�سـوم �أخـرى �أو �إ�سهامات يحددها
املجل�س .
هـ  -ح�ضور االجتماعات الفنية والإدارية التي يدعى �إليها من قبل املجل�س .
و  -ع ــدم اجلم ــع بني ع�ض ــويتني �أو �أكرث فـي الفرق امل�سرحية الأهلية عند الت�أ�سي�س
�أو بعده .
ز  -االلتزام مبواعيد تقدمي العرو�ض امل�سرحية .
ح  -احلــر�ص علــى متثــيل الفرقــة فـي جميع املحافل متثيال م�شرفا والئقا بالفنان
العماين .
املــادة ( ) 12
يجوز لع�ضو الفرقة التعاقد مع فرقته عن العمل الذي تقدمه  ،كمـا يح ــق ل ــه امل�شارك ــة
فـي �أن�شطة وبرامج الفرق الأخرى  ،وفق ما يتم االتفاق عليه بينهم .
املــادة ( ) 13
تنتهي ع�ضوية ع�ضو الفرقة فـي الأحوال الآتية :
�أ  -فقدان �أحد �شروط الع�ضوية .
ب  -عدم �سداد اال�شرتاك ال�سنوي ملدة (� )2سنتني متتاليتني .
ج  -الف�صل بقرار ت�أديبي .
د  -اال�ستقالة .
هـ  -حل الفرقة .
و  -الوفاة .
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املــادة ( ) 14
تلتزم الفرقة بالآتي :
�أ � -أن تقدم ( )3ثالثة عرو�ض م�سرحية على الأقل فـي ال�سنة .
ب � -أن تنفذ برناجما تدريبيا واحدا على الأقل فـي ال�سنة .
ج � -أن تقدم للتق�سيم املخت�ص تقريرا دوريا عن �أن�شطتها وبراجمها .
د � -إخطار التق�سيم املخت�ص بتغيري مقرها � ،أو تعديل ن�شاطها الفني .
هـ � -إ�صــدار بطاقـة ع�ضويـة لكــل ع�ضــو  ،واالحتفــاظ ب�سجــل قي ــد للأع�ض ــاء ومل ــف
لكل منهم .
و  -االحتفاظ بكافة ال�سجالت املتعلقة بن�شاطها الفني واملايل والإداري  ،وتقدميها
للتق�سيم املخت�ص لالطالع عليها عند الطلب .
ز  -احل�ص ــول عل ــى موافق ــة كتابي ــة م ــن التق�سيــم املخت ــ�ص قبــل تنفـيــذ �أي ن�شاط
م�سرحي .
ح  -احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الوزارة على دعوة �أو ا�ست�ضافة فنانني
�أو �أي عر�ض من خارج ال�سلطنة  ،على �أن تتحمل الفرقة امل�ست�ضيفة كافة التبعات
املرتتبة على هذه اال�ست�ضافة .
ط  -احل ــ�صول علــى موافقــة كتابية م�سبقة من املديرية لال�ستعانة ببع�ض اخلربات
الفنية فـي املجال امل�سرحي من خارج ال�سلطنة .
ي  -عدم االنت�ساب �إلى ع�ضوية �أي منظمة �أو هيئة �أو �إقامة عالقة معها � ،أو احل�صول
على �أموال من �شخ�ص �أو جهة فـي اخلارج �إال مبوافقة كتابية من الوزارة .
ك  -دفع كافة اال�شرتاكات املالية النا�شئة عن ع�ضويتها باملنظمات والهيئات املتخ�ص�صة
بامل�سرح داخل وخارج ال�سلطنة .
ل  -االلتـ ــزام بالق ــرارات والتعاميـ ــم ال�صـ ــادرة ع ــن ال ــوزارة ب�شـ ـ�أن الفــرق ــة والعـ ــمل
امل�سرحي .
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الف�صــل اخلامــ�س
النظــام الإداري للفرقــة
املــادة ( ) 15
يجب �أن يت�ضمن النظام الأ�سا�سي للفرقة الآتي :
�أ  -الأهداف العامة للفرقة مبراعاة �أحكام املادة ( )2من هذه الالئحة .
ب � -شروط الع�ضوية .
ج  -الهيكل التنظيمي .
د  -القواعد الفنية والإدارية واملالية .
هـ  -موارد الفرقة ونظامها املايل و�إجراءات حلها وت�صفـيتها .
و  -ر�سم ا�شرتاك الع�ضوية ال�سنوي .
ز � -إجراءات دعوة اجلمعية العمومية لالجتماع (العادية وغري العادية) .
ح � -إجراءات و�ضمانات التحقيق واجلزاءات الت�أديبية التي يجوز توقيعها على �أع�ضاء
الفرقة .
وال يجوز �أن يت�ضمن النظام الأ�سا�سي للفرقة ما يتعار�ض مع �أحكام هذه الالئحة والقوانني
والنظم املعمول بها .
املــادة ( ) 16
يتولى �إدارة الفرقة جمل�س �إدارة من العمانيــني فقــط  ،يتك ــون م ــن ( )5خم�س ــة �أع�ضــاء
على الأقل  ،وال يزيد على ( )9ت�سعة  ،تنتخبهم اجلمعية العمومية باالقرتاع ال�سري  ،ملدة
(� )4أربع �سنوات  ،ويجوز �إعادة انتخاب �أي منهم ملدد �أخرى  ،وي�صدر قرار من املديرية
باملجل�س املنتخب  ،وال يحق له ممار�سة �صالحيته قبل �صدور هذا القرار .
املــادة ( ) 17
ينتخب املجل�س فـي �أول اجتماع له من بني �أع�ضائه رئي�ســا  ،ونائبا للرئي ــ�س  ،وم ــقررا ،
وم�س�ؤوال للعالقات العامة والإعالم  ،وم�س�ؤوال ماليا  ،ويجب �أن يكون الرئي�س من حملة
امل�ؤهالت العلمية فـي جمال امل�سرح �أو من ذوي اخلربة فـي ذات املجال ملدة ال تقل عن ()5
خم�س �سنوات مبوجب �شهادة موثقة من الوزارة  ،على �أن يتم �إخطار التق�سيم املخت�ص
بذلك بكتاب م�سجل مرفق به ن�سخة من امل�ؤهل العلمي املطلوب �أو �شهادة اخلربة ح�سب
الأحوال  ،وتر�سل بعدها �إلى الدائرة املخت�صة .
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املــادة ( ) 18
ال يج ــوز لع�ض ــو الفرقــة الرت�شح لع�ضوية املجل�س �إال بعد م�ضي (� )2سنتني من تاريخ
ان�ضمامه لها  ،وي�ستثنى من ذلك الرت�شح لع�ضوية �أول جمل�س �أو من كان ع�ضوا فـي فرقة
م�سرحية �أهلية �أخرى .
املــادة ( ) 19
ال يجوز لأع�ضاء الفرقة من موظفـي الوزارة الرت�شح لع�ضوية املجل�س .
الف�صــل ال�ســاد�س
اخت�صا�صات رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
املــادة ( ) 20
يخت�ص الرئي�س باملهام الآتية :
�أ  -رئا�سة املجل�س .
ب  -دعوة اجلمعية العمومية (العادية �أو غري العادية) لالنعقاد .
ج  -متثيل الفرقة فـي عالقاتها مع الغري  ،و�أمام الق�ضاء .
د � -إقرار جدول �أعمال املجل�س  ،واجلمعية العمومية .
هـ � -إر�سال ن�سخة من محا�ضر اجتماعات املجل�س وقراراته �إلى التق�سيم املخت�ص .
و  -الإ�شراف على الأمور الفنية والإدارية واملالية للفرقة .
ز  -التن�سيق فـي كل ما يتعلق ب�ش�ؤون الفرقة مع اجلهات املخت�صة .
ح  -رفع تقرير �سنوي �شامل لأن�شطة الفرقة �إلى التق�سيم املخت�ص .
املــادة ( ) 21
يحل نائب الرئي�س محل الرئي�س فـي حال غيابه �أو وجود مانع لديه يحول دون ممار�سته
اخت�صا�صاته  ،وفـي حال خلو من�صب الرئي�س  ،يتولى نائب الرئي�س كافة اخت�صا�صاته ،
ف�إذا كانت الفرتة املتبقية على انتهاء مدة املجل�س تزيد على (� )6ستة �أ�شهر  ،يجب انتخاب
رئي�س جديد للمجل�س خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ خلو املن�صب .
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املــادة ( ) 22
يخت�ص املقرر باملهام الآتية :
�أ � -إعداد جداول �أعمال املجل�س  ،واجلمعية العمومية  ،ومحا�ضر اجتماعاتهما .
ب  -الإ�شراف على �سجالت الأع�ضاء  ،وكافة �سجالت الفرقة .
ج  -تلقي طلبات الع�ضوية للفرقة  ،وعر�ضها على املجل�س .
د � -إعداد التقارير الدورية لن�شاط الفرقة  ،وعر�ضها على املجل�س .
هـ  -متابعة تنفـيذ الربامج الفنية  ،والفعاليات اخلا�صة بالفرقة .
املــادة ( ) 23
يخت�ص امل�س�ؤول املايل باملهام الآتية :
�أ  -التدقيق على �إيرادات الفرقة  ،وم�صروفاتها .
ب  -ت�سلم �إيرادات الفرقة  ،و�إيداعها لدى امل�صرف مبا�شرة .
ج  -الإ�شراف على قيد جميع الإيرادات فـي ال�سجالت اخلا�صة  ،وحفظ جميع امل�ستندات .
د � -إعداد م�شروع املوازنة  ،والتقرير اخلتامي ال�سنوي للفرقة .
هـ  -اقرتاح اخلطة املالية العامة للفرقة .
و  -بيان تكاليف كل ن�شاط تقوم به الفرقة قبل البدء فـي تنفـيذه .
املــادة ( ) 24
يخت�ص م�س�ؤول العالقات العامة والإعالم باملهام الآتية :
�أ  -الإعالن عن �أن�شطة الفرقة  ،وبراجمها .
ب  -التحدث با�سم الفرقة �أمام و�سائل الإعالم املختلفة .
ج  -و�ضع اخلطط الإعالمية لأن�شطة وفعاليات الفرقة .
د  -متابعة ما ين�شر عن �أن�شطة الفرقة فـي و�سائل الإعالم املختلفة .
هـ  -الإ�شراف على موقع الفرقة الإلكرتوين .
و  -تفعيل ح�سابات مواقع و�سائل التوا�صل االجتماعي للفرقة .
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الف�صــل ال�سابــع
جملـ�س �إدارة الفرقـة
املــادة ( ) 25
يخت�ص املجل�س بالآتي :
�أ  -و�ضع اخلطط والربامج الفنية  ،وتنفـيذها .
ب  -تنفـيذ قرارات اجلمعية العمومية والنظم الفنية والإدارية واملالية للفرقة .
ج  -املوافقة على طلبات الع�ضوية بالفرقة .
د  -البت فـي ا�ستقاالت �أع�ضاء الفرقة و�إخطار التق�سيم املخت�ص بذلك .
هـ  -اعتماد م�شروع املوازنة ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للفرقة .
و  -و�ضع خطط تدريب وت�أهيل الأع�ضاء .
ز  -تعيني العاملني بالفرقة .
ح  -قبول الهبات والتربعات من داخل ال�سلطنة  ،وي�شرتط موافقة الوزارة �إذا كانت
هذه الهبات والتربعات من خارج ال�سلطنة .
ط  -النظ ــر فـ ــي املخالف ــات الت ــي تق ــع م ــن �أع�ض ــاء الفرق ــة والعامليــن بــها  ،وتوقيع
اجلزاءات ب�ش�أنها .
وللمجل�س �أن ي�ستعني مبن يراه من ذوي اخلربة للم�ساعدة فـي �أداء مهامه  ،دون �أن يكون
لهم حق الت�صويت .
املــادة ( ) 26
يجتمع املجل�س كل ( )3ثالثة �أ�شهر بناء على دعوة من الرئي�س  ،ويكون االجتماع �صحيحا
بح�ضور ثلثي الأع�ضاء على الأقل  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه  ،وت�صدر
القرارات ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،ف�إذا ت�ساوت �أ�صوات احلا�ضرين  ،يرجح
اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
املــادة ( ) 27
تثبت محا�ضر اجتماعات املجل�س وقراراته فـي �سجل يعد لهذا الغر�ض  ،ويكون حتت
�إ�شراف املقرر  ،وتوقع املحا�ضر من جميع �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين  ،وتر�سل ن�سخة منها
�إلى التق�سيم املخت�ص خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ عقد االجتماع .
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املــادة ( ) 28
تنتهي ع�ضوية ع�ضو املجل�س لأحد الأ�سباب الآتية :
�أ  -فقدان �شرط من �شروط الع�ضوية بالفرقة .
ب  -عدم ح�ضور ( )3ثالثة اجتماعات متتالية للمجل�س خالل ال�سنة بدون عذر يقبله
املجل�س .
ج  -انتهاء مدة املجل�س .
د  -اال�ستقالة من املجل�س � ،أو الفرقة .
هـ � -إ�سقاط الع�ضوية .
و  -حل الفرقة �أو دجمها .
ز  -الوفاة .
املــادة ( ) 29
يعترب املجل�س منحال �إذا قل عدد �أع�ضائه عن ( )5خم�سة �أع�ضاء � ،أو ا�ستقال ثلثا �أع�ضائه ،
وتتخذ �إجراءات انتخاب جمل�س جديد خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ حتقق �سبب
احلل .
الف�صــل الثامــن
اجلمعيــة العموميــة للفرقـة
املــادة ( ) 30
تتكون اجلمعية العمومية للفرقة من الأع�ضاء امل�سددين لر�سوم الع�ضوية  ،وتخت�ص بالآتي :
�أ  -انتخاب �أع�ضاء املجل�س .
ب � -إقرار اخلطط والربامج الفنية .
ج � -إقرار امليزانية واحل�ساب اخلتامي .
د � -إقرار النظم الفنية والإدارية واملالية .
هـ � -إقرار النظام الأ�سا�سي للفرقة .
املــادة ( ) 31
تنعقد اجلمعية العمومية العادية بدعوة من الرئي�س مرة واحدة فـي ال�سنة  ،ويكون انعقاد
اجلمعية �صحيحا بح�ضور ثلثي الأع�ضاء على الأقل  ،وت�صدر قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات
عدد الأع�ضاء احلا�ضرين .
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املــادة ( ) 32
تثبت اجتماعات اجلمعية العمومية وقراراتها فـي �سجل يعد لهذا الغر�ض  ،ويكون حتت
�إ�شراف املقرر  ،ويتم �إر�سال ن�سخة من هذه القرارات �إلى التق�سيم املخت�ص فـي موعد �أق�صاه
( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ انعقاد اجلمعية .
املــادة ( ) 33
يجوز دعوة اجلمعية العمومية �إلى اجتماع غري عادي بناء على طلب ثلثي �أع�ضاء املجل�س
�أو ربع عدد �أع�ضاء الفرقة الذين لهم حق احل�ضور � ،أو بناء على طلب من املديرية ،
مع بيان الغر�ض من االجتماع  ،وعلى املجل�س �أن يقوم باتخاذ الإجراءات الالزمة وعقد
االجتم ــاع خ ــالل ( )15خم�ســة ع�شــر يومــا من تاريخ الطلب  ،ف�إذا مل يقم املجل�س بدعوة
اجلمعية العمومية  ،يجوز للمديرية دعوتها على نفقة الفرقة  ،وتكون الدعوة وفقا لل�شكل
والإجراءات التي ين�ص عليها النظام الأ�سا�سي لها .
وال يك ــون االجتم ــاع �صحيحــا �إال بح�ضــور ثلثي �أع�ضاء الفرقة على الأقل  ،على �أن يكون
من بينهم الرئي�س �أو نائبه .
املــادة ( ) 34
تخت�ص اجلمعية العمومية غري العادية بالآتي :
�أ � -إ�سقاط الع�ضوي ــة ع ــن ك ــل �أو بع ــ�ض �أع ــ�ضاء املجل�س مبوافقة ثلثي الأع�ضاء
احلا�ضرين .
ب � -إلغاء قرار �أو �أكرث من قرارات املجل�س مبوافقة ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين .
ج  -تعديل النظام الأ�سا�سي للفرقة مبوافقة ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين .
د  -دمج الفرقة مع �أي فرقة �أخرى مبوافقة ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين .
هـ  -حل الفرقة مبوافقة ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين .
وال تنف ــذ القــرارات ال�صادرة عن االجتماع بالن�سبة للبنود (ج) و(د) و(هـ) من هذه املادة
�إال بعد اعتمادها من املديرية خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إخطارها به ــا  ،ويج ــب
�أن تت�ضمن قرارات الدمج �أو احلل �إجراءات التنفـيذ .
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املــادة ( ) 35
يجب �إخطار التق�سيم املخت�ص مبواعيد انعقاد اجلمعية العمومية (العادية وغري العادية)
وذلك قبل موعد االنعقاد بـ ـ ( )30ثالثني يوم ــا عل ــى الأق ــل  ،وترف ــق بالإخطـ ــار �ص ــورة
مـن جدول الأعمـال وامل�ستندات اخلا�صة باالجتماع  ،ويحق للتق�سيم املخت�ص ندب من يراه
من موظفـيه حل�ضور اجتماعات اجلمعية العمومية  ،دون �أن يكون له احلق فـي الت�صويت .
الف�صــل التا�ســع
فعاليـات وبرامـج الفرقـة
املــادة ( ) 36
يجوز للفرقة تقدمي الربامج والفعاليات التالية �أو امل�شاركة فـيها :
�أ  -العرو�ض امل�سرحية .
ب  -املهرجانات وامللتقيات وامل�سابقات امل�سرحية .
ج  -الأ�سابيع الثقافـية .
د  -الفعاليات والأن�شطة امل�سرحية املدرجة �ضمن برامج االحتفاالت العامة .
هـ  -الأعمال امل�سرحية املتلفزة  ،واملذاعة .
و  -امل�سابقات امل�سرحية والأدبية .
ز  -تنظيم املحا�ضرات  ،والندوات  ،وور�ش العمل املتعلقة باملجال امل�سرحي  ،و�ش�ؤونه .
ح � -أي فعاليات �أو برامج �أخرى ذات عالقة ب�أهدافها .
املــادة ( ) 37
يجوز للفرقة  ،بعد موافقة املديرية  ،تقدمي الربامج والفعاليات الآتية �أو امل�شاركة فـيها
خارج ال�سلطنة :
�أ  -العرو�ض واملهرجانات وامللتقيات والأيام وامل�سابقات امل�سرحية اخلليجية والعربية
والأجنبية .
ب  -الأ�سابيع واملنا�سبات الثقافـية والوطنية العمانية .
ج  -الربامج التدريبية والور�ش امل�سرحية .
د  -ح�ضور اجتماعات ولقاءات فنية م�سرحية .
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الف�صــل العا�شــر
النظــــام املالــي للفرقــة
املــادة ( ) 38
يجب �أال يقل ر�سم ا�شرتاك الع�ضوية ال�سنوي للفرقة عن (� )24أربعة وع�شرين رياال عمانيا ،
ويجب �سداده قبل نهاية �شهر يناير من كل عام  ،ويعفى من �سداده الأع�ضاء ال�شرفـيون ،
ويجوز ملجل�س الإدارة تخفـي�ضه �إلى ( )12اثني ع�شر رياال عمانيا فـي حالة كون الع�ضو
طالبا �أو باحثا عن عمل � ،شريطة تقدمي ما يثبت ذلك .
املــادة ( ) 39
تتكون موارد الفرقة مما ي�أتي :
�أ  -عائد العرو�ض الفنية  ،والأن�شطة التي تقوم بها .
ب  -الدعم الذي تقدمه اجلهات املعنية بال�سلطنة .
ج  -ح�صيلة اال�شرتاكات ال�سنوية للأع�ضاء .
د  -الهبات  ،والتربعات  ،والرعايات .
هـ  -عائدات ا�ستثمار �أموال الفرقة .
و  -ن�سبة من مقابل م�شاركة الأع�ضاء فـي �أن�شطة برامج الفرق الأخرى وفق ما يتم
االتفاق عليه .
املــادة ( ) 40
يتم �صرف �أموال الفرقة فـي الأغرا�ض الآتية :
�أ  -العرو�ض والدورات التدريبية التي تنفذها الفرقة والربامج الفنية الأخرى .
ب  -دفع الأجور واملكاف�آت لأع�ضاء الفرقة والعاملني بها واملتعاقدين معها .
ج  -ر�سوم ان�ضمام الفرقة لأي منظمة �أو هيئة متخ�ص�صة بامل�سرح .
د � -أي م�صاريف �أخرى الزمة لت�سيري ن�شاط الفرقة .
املــادة ( ) 41
تبد�أ ال�سنة املالية للفرقة فـي �أول �شهر يناير  ،وتنتهي فـي نهاية �شهر دي�سمرب  ،على �أن
تنتهي ال�سنة املالية الأولى لها فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من ال�سنة املالية
التالية لل�سنة املالية التي يبد�أ فـيها ن�شاطها .
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املــادة ( ) 42
�إذا بلغت امليزانــية ال�سنوي ــة للفرق ــة ( )10.000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،تعني اجلمعية
العمومية من غري �أع�ضاء املجل�س مدقق ح�سابات قانونيا ملراجعة وتدقيق احل�ساب اخلتامي
مليزانية الفرقة  ،وحتدد مكاف�أته  ،على �أن يقدم املدقق تقريره م�شفوعا بامل�ستندات امل�ؤيدة
له قبل انعقاد اجلمعية العمومية العادية ب�شهر واحد على الأقل .
املــادة ( ) 43
تقوم الوزارة بتقييم الفرق كل �سنة وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،ويجوز لها منح
الفرق احلا�صلة على املراكز الثالثة الأولى مكاف�أة على النحو الآتي :
 املركـ ــز الأول � )7.000( :سبعة �آالف ريال عماين . املركز الثاين  )5.000( :خم�سة �آالف ريال عماين . املركز الثالث  )3.000( :ثالثة �آالف ريال عماين .الف�صــل احلــادي ع�شــر
اجلــزاءات
املــادة ( ) 44
يجوز للمديريـة فـي حال مخالفة الفرقة �أو �أحد �أع�ضائها �أحكام هذه الالئحة �أن توقـع
عليها جزاء � ،أو �أكرث من اجلزاءات الآتية ح�سب نوع املخالفة :
�أ  -التنبيه .
ب  -الإنذار .
ج  -الإيقاف عن العمل ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر .
د � -إيقاف العمل امل�سرحي محل املخالفة .
املــادة ( ) 45
يلغـى ترخي�ص الفرقة بقرار من الوزير بناء على تو�صية املديرية فـي �أي من احلاالت
الآتية :
�أ � -إذا قل �أع�ضاء الفرقة عن ( )30ثالثني ع�ضوا .
ب � -صدور حكم ق�ضائي نهائي بحل الفرقة .
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ج  -التوقف عن مزاولة الن�شاط �أو عدم جتديد الرتخي�ص ملدة (� )2سنتني متتاليتني .
د  -عدم تقدمي التقارير الدورية ملدة (� )2سنتني متتاليتني .
هـ  -تكرار املخالفة لأحكام هذه الالئحة .
الف�صـــل الثانــي ع�شــر
�أحكــام ختاميــة
املــادة ( ) 46
تقوم الوزارة بتنظيم املهرجانات والفعاليات والربامج التدريبيــة للف ــرق فـ ــي جم ــاالت
الفنون امل�سرحية وفق خطتها وبراجمها ال�سنوية � ،أو اخلم�سية  ،وللوزارة تر�شيح من تراه
منا�سبــا وف ــق �ضواب ــط مح ــددة للم�شارك ــة فـ ــي �أي برام ــج تدريبي ــة � ،أو ور�ش م�سرحيـ ــة ،
�أو مه ــرجانات م�سرحية � ،أو فعاليات داخل �أو خارج ال�سلطنة  ،وتتحمل الوزارة التكاليف
وفقا للإمكانيات املالية املتاحة .
املــادة ( ) 47
مع عدم الإخالل ب�أي حكم من �أحكام هذه الالئحة  ،يجوز للفرقة بعد موافقة املديرية
فتح فروع �أخرى للفرقة � ،شريطة تقدمي الآتي :
�أ  -ك�شف ب�أ�سماء الأع�ضاء املنت�سبني للفرقة فـي هذه الفروع .
ب  -ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية لكل ع�ضو .
ج  -موقع الفروع مقرونا مب�ستندات ثبوتية املكان .
املــادة ( ) 48
يجوز للوزارة  -بناء على طلب الفرقة  -ا�ستخراج الت�أ�شريات الالزمة للخرباء والفنانني ،
�شريطة �أن تتحمل الفرقة كافة التبعات املالية  ،والإدارية .
املــادة ( ) 49
فـي حال حل الفرقة �أو �إلغائها  ،ت ـ�ؤول �إلــى ال ــوزارة كافـ ــة موج ــودات وممتلك ــات الفرق ــة
التي �سبق منحها من الوزارة � ،أو من �أي جهة حكومية �أخرى  ،وفـيما عدا ذلك يتم الت�صرف
فـيه وفقا ملا ت�ضمنه النظام الأ�سا�سي للفرقة .

