
اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

قــــــــرار

 رقم 2013/16

 باإ�صدار الالئحة التنظيمية 

مل�صابقة ال�صلطان قابو�س لالإجادة احلرفـية

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2003/24 باإن�صاء الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية ، 

واإىل املر�صــــــــوم ال�صلطاين رقم 2003/53 باإ�صدار نظام الهيئة العــامة لل�صناعات احلرفـية 

واعتماد هيكلها التنظيمي ،

واإىل الأوامر ال�صامية بالإعلن عن م�صابقة ال�صلطان قابو�س للإجادة احلرفـية ،

وبنــــاء علـــى مـــا تقت�صـيه امل�صلحـة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــى

يعمل باأحكام اللئحــة التنظيمية مل�صابقة ال�صلطان قابو�س للإجادة احلرفـية املرفقــة .

املــادة الثانيـــة

يلغى كل ما يخـالـــف اللئحــة املرفقة اأو يتعار�س مــع اأحكامها .

املــادة الثالـثــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلـريدة الر�صــمية ، ويعمل به مــــن اليــوم التايل لتاريخ ن�صــــره .

�صدر فـي :  6  من جمادى الأوىل 1434هـ

املوافــــق : 18 من مـــــــــــــــــــار�س 2013م

 عائ�صة بنت خلفان بن جمـّيل ال�صيابية 

 رئي�صــة الهيئـــة العامـــة لل�صناعــــات احلرفـيـة
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الالئحــة التنظيميــة

 مل�صابقة ال�صلطان قابو�س لالإجادة احلرفـية 

املـــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذه اللئحة يكون للكلمات التالية املعنى املو�صح قرين كل منها ما مل 

يقت�س �صياق الن�س معنى اآخر :

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية . اأ - الهيئــــــة : 

رئي�س الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية . ب - الرئيــ�س : 

نائب رئي�س الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية . ج - النائـــــب : 

د - امل�صابقــة : م�صابقة ال�صلطان قابو�س للإجادة احلرفـية .

اللجنـــة الرئي�صيـــة للم�صابقــة امل�صكلة مبوجـــب املـــادة )6( مـــن هـــــذه  هـ - اللجنــــة : 

اللئحة .

و - املجـــــــال : اأحد جمالت فروع امل�صابقة التي حتددها اللجنة . 

املـــادة ) 2 ( 

تهدف امل�صابقة اإىل الآتي :

- املحافظة على املوروثات احل�صارية لل�صناعات احلرفية العمانية .

زيادة الوعي باأهمية العمل احلرفـي واإجادة الإنتاج وتطويره والرتقاء به ، واإبراز   -

روح التناف�س بني احلرفيني . 

ت�صجيع احلرفيني واأ�صحاب امل�صاريع احلرفية فـي جمال العمل احلرفـي والتعريف   -

باإجنازاتهم وم�صاريعهم احلرفية .

تعزيز الهتمام بالإبداع فـي جمال ال�صناعات احلرفية .  -

دعم وت�صجيع البحوث والدرا�صات العلمية الهادفة اإىل تنمية وتطوير ال�صناعات   -

احلرفية .

املـــادة ) 3 ( 

متنح جوائز للم�صابقة كل عامني فـي احتفال تنظمه الهيئة لهذا الغر�س ، وحتدد اللجنة 

مكان  احلفل وحتديد  راعي  ت�صمية  الأخ�س  وعلى   ، ملنحها  اللزمة  والرتتيبات  الكيفية 

الحتفال وزمانه .
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املـــادة ) 4 ( 

اللجنــة ويو�صع على  قبــل  يحــدد من  ر�صمــي يعرب عن م�صمونهـا  �صعار  للم�صابقة  يكون 

مرا�صلتها والوثائق والنماذج التي يتم العمل بها فـي اإدارة امل�صابقة .

املـــادة ) 5 ( 

تتكون جوائز امل�صابقة من الآتي : 

كاأ�س امل�صابقة .  -

جائزة مالية ترتاوح من خم�صة اآلف ريال عماين اإىل خم�صة ع�صر األف ريال عماين   -

وفقا ملجال امل�صابقة لأ�صحاب املراكز الأوىل ومن ثلثة اآلف ريال عماين اإىل ع�صرة 

اآلف ريــال عمانــي لأ�صحــاب املراكـــز الثانيـــة ومـــن األـــف وخم�صمائـــة ريــال عمانــــي 

اإىل خم�صة الآف ريال عماين لأ�صحاب املراكز الثالثة . 

-  �صهادة تقدير بتوقيع الرئي�س . 

املـــادة ) 6 ( 

ت�صكل اللجنة بقرار من الرئي�س وبرئا�صته وع�صوية كل من :

نائب الرئي�س                                                                                 نائبا لرئي�س اللجنة   -

رئي�س مكتب رئي�س الهيئة                                                                     ع�صــــــــــــــــــــــــــــــــوا  -

ممثل لوزارة التجارة وال�صناعة ل تقل درجته عن مدير عام             ع�صــــــــــــــــــــــــــــــــوا  -

ممثل ملجل�س البحث العلمي ل تقل درجته عن ا�صتاذ جامعي              ع�صــــــــــــــــــــــــــــــــوا  -

ممثل جلامعة ال�صلطان قابو�س ل تقل درجته عن ا�صتاذ جامعي        ع�صــــــــــــــــــــــــــــــــوا  -

مدير عام رعاية ال�صناعات احلرفية                                                    ع�صوا ومقررا   -

املـــادة ) 7 ( 

تكون للجنة كافة ال�صلحيات اللزمة لتحقيق اأهداف امل�صابقة ولها ب�صفة خا�صة الآتي :

اعتماد اأنظمة امل�صابقة ومعايري تقييمها وخططها ودرا�صة مقرتحات تطويرها .  -

اإ�صدار قرارات منح جوائز امل�صابقة .  -

اإقرار جمالت منح جوائز امل�صابقة كل �صنتني .  -
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اإقرار واعتماد م�صروع ميزانية امل�صابقة .  -

اعتماد ال�صوابط املوؤهلة للرت�صيح ومعايري تقييم الطلبات .  -

ت�صكيل اللجان وفرق العمل واعتماد مهامها .  -

الإ�صراف على كافة اأعمال امل�صابقة .  -

مراجعة واعتماد التقرير اخلتامي للم�صابقة .  -

املـــادة ) 8 ( 

يجوز للجنة ا�صتبدال اأع�صاء اللجان فـي احلالت الآتية :

التاأثيــر فـي �صيــــر عمليـــات الفــــرز اأو التحكيـــم اأو الختيـــار مبــا قد يـــوؤدي اإلــى خلل   -

فـي عملية الفرز .

التاأخيــــر غري املبـــرر فـي اإجنـــاز العمـــل املحــدد مبا قــد يـــوؤدي اإىل حــدوث اأو تعطيــل   -

فـي اجلدول الزمني املحدد للم�صابقة .

اإف�صاء الأ�صرار املتعلقة بالعمــل .  -

التغيب بدون عذر لأكرث من اجتماع عادي اأو طارئ لكل دورة .  -

املـــادة ) 9 (

ت�صكل جلنة التن�صيق واملتابعة بقرار من الرئي�س بعد موافقة اللجنة وتخت�س بالآتي :

متابعة ت�صجيل املتقدمني للم�صابقة .  -

التن�صيق امل�صتمر بني كافة اللجان .  -

- اإن�صــاء نظــام ) اآيل ( معلوماتـــي يهـــدف اإلــى متابعــة الإجـــراءات والتقييــم الـــدوري 

للأعمال املتعلقة بامل�صابقة .

الإعــداد والتنظيــم واملتابعــة لأعـمــال اللجـــان والفـــرق ورفع التقاريـــر بالإجنـــازات   -

التي متت .

متابعة تنفـيذ تو�صيات اللجان والفرق .  -

اإعداد ورفع تقرير احل�صاب اخلتامي اإىل اللجنة .   -

اأي اأعمال اأخرى تكلف بها من قبل اللجنة .   -
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املـــادة ) 10(

ت�شكـل جلنـة التوعيـة والإعـالم بقـرار مـن الرئيـ�ص بعـد موافقـة اللجنـة وتختـ�ص بالآتـي :

- و�شـع خطـة اإعالميـة �شاملـة ومف�شلـة وتتولـى تنفيذهـا بعـد اإقرارهـا مـن اللجنـة .

- التن�شيق مع اللجان الأخرى للم�شابقة ملعرفة متطلباتها من اجلوانب الإعالمية 

املختلفة .

- الإعداد والتنظيم حلفل توزيع جوائز امل�شابقة .

- التغطية الإعالمية ال�شاملة وامل�شتمرة لأن�شطة وفعاليات جلان امل�شابقة .

- اإعداد الكتيبات والأدلة التعريفية للم�شابقة .

- متابعة ال�شتف�شارات الواردة ب�شاأن امل�شابقة واإعداد الردود املنا�شبة لها .

- الرتويج الإعالمي للم�شابقة . 

- اأي اأعمال اأخرى تكلف بها من قبل اللجنة . 

املـــادة ) 11(

تتوىل جلنة التوعية والإعالم بالتن�شيق مع الدائرة املخت�شة اإ�شدار جملد �شنوي ي�شمل 

اأعمال الرت�شيح والفوز واإعالن النتائج ومرا�شم الت�شليم و�شور الفائزين وكافة الأن�شطة 

امل�شاحبة للم�شابقة واأهدافها ، وتوزع ن�شخة من اأعمال التوثيق لدى اجلهات ذات ال�شلة 

بامل�شابقة وتن�شر فـي و�شائل الإعالم املختلفة . 

املـــادة ) 12( 

يجــوز لأ�شحـــاب امل�شاريـــع احلرفيــة واحلرفيـــني العمانيــني الرت�شـــح للم�شابقــــة �شريطــــة 

اإذا مر على فوزه دورتان  اإل   ، اأو دولية  اأن ل يكون امل�شروع �شبق له الفوز بجائزة حملية 

وقدم نتاجا جديدا . 

املعدة من قبل اجلهة  الرت�شح  ا�شتمارة  تعبئة منوذج  للم�شابقة من خالل  الرت�شح  ويتم 

املخت�شة بالهيئة واملعتمدة من اللجنة ، على اأن يرفق بال�شتمارة كافـــــة الوثائق وامل�شتندات ، 

ول تقبل طلبات الرت�شح فـي املجالت التي تخرج عن جمالت امل�شابقة ، وكذلك الأعمال 

غري امل�شتوفاة لل�شروط .
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املـــادة ) 13(

دوائر  اإحدى  اأو  بالهيئة  اللجنة  اإىل مقر  امل�شابقة وت�شلم  با�شم  ا�شتمارات الرت�شح  تر�شل 

الهيئــة باملحافظــات ول يجــوز تعديــل ال�شتمــارة اأو مرفقاتهــا اأو ا�شتبـــدال اأي منهـــا بعـــد 

ت�شليمها للجهة املخت�شة لأي �شبب من الأ�شباب .

املـــادة )14(

يجوز التقدم للرت�شح من اثنني اأو اأكرث م�شرتكني بعمل واحد فـي جمال امل�شاريع احلرفية .

املـــادة ) 15 ( 

ل يجوز قبول اأكرث من ا�شتمارة تر�شح با�شم مر�شح واحد عن عمل اأو اأكرث �شواء كان ذلك 

فـي نف�ص املجال اأو فـي عدة جمالت من جمالت امل�شابقة .

املـــادة ) 16 ( 

ل يجوز لأع�شاء اللجنة واأع�شاء اللجان الأخرى وفرق العمل واملوظفني بالهيئة الرت�شح 

لأي جمال من جمالت امل�شابقة .

املـــادة ) 17 ( 

ل تقبل طلبات الرت�شح من ورثة عن م�شاريع توفـي اأ�شحابها قبل تقدمي الطلب .

املـــادة )18(

ل يجوز تعديل معايري املفا�شلة والتحكيم بعد حلول موعد ا�شتالم الرت�شيحات لكل دورة ، 

ويجوز النظر فـي تعديلها واعتمادها من اللجنة للعمل بها فـي دورة لحقة .

املـــادة ) 19(

ت�شكل جلنة التقييم املبدئي بقرار من الرئي�ص بعد موافقة اللجنة وتخت�ص بالآتي : 

خللفيات  يكون  اأن  دون  وذلك   ، املحافظات  م�شتوى  على  امل�شاركة  الأعمال  تقييم   -

املر�شح اأي اأف�شلية عند التقييم .

اختيار اأف�شل خم�شة اأعمال من كل جمال من جمالت امل�شابقة .  -

رفع تقرير �شري اإىل جلنة التحكيم النهائي بنتائج التقييم الأويل .  -

القيام بزيارات ميدانية لأ�شحاب امل�شاريع احلرفية .  -

اأي اأعمال اأخرى تكلف بها من قبل اللجنة .  -
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املـــادة )20 (

اخلربة  اأ�صحاب  من  اللجنة  وموافقة  الرئي�س  من  بقرار  النهائي  التحكيم  جلنة  ت�صكل 

العمليـة والعلميـة واحلرفيـة املتخ�ص�صـة بقطـاع ال�صناعـات احلرفية والفنـون التقليديـة 

على النحو الآتي :

- نائب رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة                                                                       رئي�صـــــــا . 

- ممثل من وزارة التجارة وال�صناعة ل تقل وظيفته عن مدير عام                   ع�صــــــوا .

- ممثل من جمل�س اإدارة الهيئة                                                                          ع�صـــــوا .

- ممثل من جمل�س احلرف العاملي                                                                    ع�صـــــوا . 

- ممثل من املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الوايبو(                                   ع�صـــــوا .

- ممثل من املنظمة العامة للرتبية والثقافة والعلوم )اليون�صكو(                  ع�صــــــوا .

- مدير الدائرة القانونية                                                                                    مقــــــررا . 

وللجنة التحكيم ال�صتعانة مبن تراه منا�صبا بعد موافقة اللجنة . 

وتخت�س بالآتي :

و�صع املعاييــر العلميـــة والفنيــة للتحكيم مبراعــاة القواعـــد املنظمــة حلمايـة امللكيـة   -

الفكرية . 

حتديــث وتطويــر اآليــات واإجــراءات ا�صتــلم الأعمال املقدمـة للم�صابقــة وتقييمهــا   -

والتحكيم فيما بينها .

القيام بالزيارات امليدانية للم�صابقة واإجراء املقابلت مع اأ�صحاب امل�صاريع احلرفية   -

املتاأهلة للم�صابقة .

اختيار اأف�صل ثلثة اأعمال حا�صلة على املراكز الأوىل فـي كل جمال من جمالت   -

امل�صابقة واإ�صدار قرار التحكيم فـي ذلك .

رفع تقرير نهائي �صري بعد النتهاء من عمليات التحكيم اإىل اللجنة .  -

نتائجه  على  الوقوف  اأو  امل�صروع  معاينة  اأو  للمقابلة  املر�صح  دعوة  حق  التحكيم  وللجنة 

املعتمــــدة اأو طلـــب خلفيـــات ب�صاأنـــه اأثنــــاء عمليـــات الرت�صــــح اأو التحكيـــم اأو عنــــد الف�صـــــل 

فـي العرتا�صات .
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املـــادة ) 21(

يجرى تقييم املجالت املتقدمة للم�صابقة ويتم اختيار اأف�صل الأعمال وتعلن النتائج خلل 

املوعد املحدد لثلثة من احلا�صلني على املراكز الأوىل .

املـــادة ) 22(

وذلك   ، اللئحة  هذه  لأحكام  تطبيقا  ال�صادرة  القرارات  من  كتابة  التظلم  ال�صاأن  لذوي 

خلل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ علمه بالقرار علما يقينيا اأمام جلنة التظلمات والتي 

ي�صدر بت�صكيلها قرار من الرئي�س ، وعلى اللجنة البت فـي التظلم خلل خم�صة ع�صر يوما 

من تاريخ ا�صتلم خطاب التظلم ، ويعترب عدم الرد خلل املدة امل�صار اإليها مبثابة الرف�س ، 

ويكون قرار جلنة التظلمات نهائيا .

املـــادة ) 23(

والرت�صــــح  والتقديــم  امل�صابقة  ملراحــل  ال�صنــوي  الزمنـي  باجلــدول  قــرارا  الرئي�س  ي�صدر 

الفوز وت�صليم جوائز  التظلم واإعلن  التي يقدم لها  التظلمات واجلهة  والتحكيم وفرتة 

امل�صابقة .

املـــادة ) 24(

تتكفل ميزانية امل�صابقة مب�صروفات انتقال واإقامة اأع�صاء اللجان ومن يتم ال�صتعانة بهم 

اأو من ترى جلنتا  انتقال واإقامة املر�صحني  ، كما تتكفل مب�صروفات  امل�صابقة  اأعمال  فـي 

دعوتهم  عند  املحافظات  فـي  القاطنني  الفائزين  اأو  مقابلتهم  والتحكيم  املبدئي  التقييم 

حل�صور حفل ت�صليم جوائز امل�صابقة . 

املـــادة)25(

تعتبــــر امل�صتنـــدات والوثائـــق وغريهــا مما قـــدم اإلــى اللجنــة الرئي�صيــة اأو اللجان الأخــرى 

ملكا للم�صابقة ، ول يجوز للمرت�صح املطالبة بها .
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