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التعليمـات الـصـادرة بـشـأن عملــي مــن جهــات           األنظمة و قوانين و البتطبيق جميـع بنـود    

  .االختصـاص 

وأن التـزم بإبـالغ وزارة الثقـافـة بكـل التغييرات التـي قـد تطـرأ علـى عملــي فــوراً وأن                

  .أسلـم الترخيص الممنـوح لـي إذا توقفت عن العمـل 
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صية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد ال يقل عن  خمـسة  أشـخاص بهـدف      هي شخ  :الفرقـة الفنيـة

  : ممارسة إحدى أو بعض أو كل الفنون التالية

  ). المسرح ـ الغناء ـ الموسيقى ـ التمثيل ـ اإلنشاد ـ الفنون الشعبية والتراثية ( 

  :أهداف الفرق الفنية
 :يجب أن تتحدد أهداف الفرقة الفنية فيما يأتي 

 :ممارسة إحدى أو بعض أو كل الفنون التالية .1

على أن تبتعد عن ) المسرح ـ الغناء ـ الموسيقى ـ التمثيل ـ اإلنشاد ـ الفنون الشعبية والتراثية ( 

 ال يتعارض مع عادات وتقاليد وأعراف الشعب اوبم، أو الحركة أو اإلشارة االبتذال في الكلمة أو األداء

 .الفلسطيني

 .في مجاالت الفنون المختلفة  قات الفنية من المواهباستيعاب الطا .2

 .وشغل أوقاتهم بفن ملتزم راقي، المساهمة في صقل وتدريب ذوي المواهب .3

 .تقديم الفن الوطني األصيل الذي يعبر عن أصالة الشعب الفلسطيني وإبراز هويته الوطنية  .4

  .ةاالشتراك في المهرجانات واالحتفاالت العامة والمناسبات الخاص .5

  :شروط منح الرتخيص
 .ال يجوز ألي شخص تأسيس أي فرقة إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقاً ألحكام هذا النظام

  : يشرتط للحصول على ترخيص إلنشاء فرقة فنية ما يأتي

 .عن خمسة أشخاص أن ال يقل عدد أعضاء الفرقة عند التأسيس .1

 .أن يكون للفرقة رئيس من بين أعضائها .2

 .أن يكون للفرقة مقر مرخص من الهيئة المحلية ذات االختصاص المكاني .3

 : أن يكون للفرقة اسم على أن يستوفي الشروط اآلتية .4

 . للنظام العام واآلداب العامةفغير مخال -

 .غير مطابق إلسم فرقة أخرى أو مشابه له إلى حد قد يبدو مطابقاً له -

                                                                             . ا ما أمكن أن يكون مستمدًا من طبيعة عملها وأهدافه -

  :شـروط العضـويـة
  : يشرتط يف العضو توافر الشروط اآلتية

  . ربي المقيم في فلسطين بموافقة الوزيرويستثنى العضو الع،أن يكون فلسطيني الجنسية .1

     .وأن ال يكون قد سبق الحكم عليه بأحد الجرائم المخلة بالشرف أو األمانة، أن يكون حسن السير والسلوك .2

  . عاما18أن ال يقل عمره عن  .3



 عاما استثناء في حال الحصول على موافقة الولي أو الوصي أو 18يجوز قبول عضوية من يقل عمره عن  .4

  .  ذلكىلقيم، وموافقة الوزير علا

  .أن يكون كامل األهلية المعتبرة قانوناً .5

على مؤسسي الفرقة تقديم طلب خطي مستوف للشروط المطلوبة الى الدائرة المختصة في الوزارة، على أن 

 :يشتمل الطلب على البيانات اآلتية

 . االسم المقترح للفرقة الفنية .1

 .اسم الرئيس  .2

 .أسماء أعضاء الفرقة .3

 .مهام كل عضو  .4

 .مقرها .5

 .أهدافها .6

 آلية توزيع الدخل  .7

  :يرفق مع الطلب األوراق واملستندات اآلتية 
 .صورة هوية أو جواز سفر لكل عضو  .1

 .شهادة حسن سير وسلوك لكل عضو  .2

 .استمارة عضوية لكل عضو .3

 .شهادة ممارسة حرفة من الهيئة المحلية .4

  :اآلتية تزول صفة العضوية عن عضو الفرقة يف احلاالت
 . إذا فقد أحد شروط العضوية .1

 . االنسحاب من الفرقة .2

 . يصدر بأغلبية أعضاء الفرقة الفصل بقرار .3

 .الوفاة .4

  :رئيـس الفـرقـة
  :مهام رئيس الفرقة

  . تمثيل الفرقة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية -1

  .إدارة أعمال الفرقة إدارياً ومالياً وفنياً  -2

  :مدة الرتخيص
  .رخيص سنوية و تجدد لنفس المدة ما لم ترى الوزارة خالف ذلكمدة الت

  . تستوفى التكاليف المطلوبة وفق ما يقرره الوزير



وإذا انقضت ، يصدر الوزير قراره بشأن ترخيص الفرقة خالل مدة ال تزيد عن ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب

  .بحكم القانونمدة الستين يوما دون اتخاذ القرار تعتبر الفرقة مسجلة 

 :حقوق وحمظورات الفرقة الفنية

 : ما يأتي جيب على الفرقة مراعاة

 .إخطار الدائرة المختصة عن أي تغيير في عدد أعضاءها خالل مدة أقصاها أسبوع من هذا التغيير .1

 .أو اإلداري للفرقة إخطار الوزارة بأي تعديل في النشاط الفني .2

 . مهام العضوإصدار بطاقة عضوية لكل عضو موضح فيها .3

 . عروضها بصفة مستمرة أن يكون لها برنامج فني يؤهلها لتقديم .4

 .إخطار الدائرة المختصة بنشاطها مسبقا والحصول على موافقتها لتنفيذ النشاط .5

 : حيظر على الفرقة القيام مبا يأتي

 .ي على عادات و تقاليد وأعراف المجتمع الفلسطين الخروج أثناء تأديتها ألعمالها الفنية .1

 .بدون الحصول على الموافقة الكتابية من الدائرة المختصة السفر إلى الخارج لتأدية األعمال الفنية .2

مراسلة أية جهات بالخارج بدون إعالم الدائرة  الحصول على أموال من أي شخص أو جهات أجنبية أو .3

 . مسبقاً

 او استقالة أو وفاة عضو أو  يوما بسبب فصل60أن يقل عدد أعضائها عن خمسة أشخاص لمدة تزيد عن  .4

 .أكثر

 :يأتي جيب على عضو الفرقة مراعاة ما

  . ذلك من جهات االختصاص حمل بطاقة العضوية وإبرازها كلما طلب منه .1

 .في األعمال الفنية التي تقدمها العمل على تحقيق أهداف الفرقة والمشاركة .2

 . الخروج عن العادات والتقاليداالبتعاد عن االبتذال في الكلمة أو األداء أو الحركة وعدم .3

 وبموافقة االشتراك في فرقة أخرى طالما يحتفظ بعضويته في فرقة فنية، ويجوز في حاالت خاصة عدم .4

 .  أن يعمل في فرقة أخرى بصفة مؤقتةرئيس الفرقة

 :جاالندما

                             .   لدمجيجوز لفرقتين أو أكثر أن تدمجا دون أن يؤثر هذا في حقوق اآلخرين تجاه كل منهما قبل ا

  ةحـل الفـرقـ
يجوز حل الفرقة بقرار من أغلبية أعضائها على أن يكون هذا القرار مكتوباً وموقعاً عليه من األعضاء  .1

  . الموافقين على الحل 

 وفي عند حل الفرقة بقرار من أغلبية أعضائها يتم إبالغ الوزارة في موعد ال يتجاوز شهر من تاريخ حلها .2

 .حال عدم االلتزام يتم فرض غرامة مالية على رئيس الفرقة حسب ما يقرره الوزير
  



تتعرض الفرقة الفنية للمساءلة القانونية في حالة مخالفة أحكام هذا النظام أو القيام بأي عمل من األعمال 

  . المحظورة

ها وفقاً ألحكامه خالل مدة ال تتجاوز شهر من تلتزم الفرق الفنية القائمة عند نفاذ أحكام هذا النظام بتوفيق أوضاع

  .تاريخ نفاذه

  


