اجلريدة الر�سمية العدد ()1007

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية
قــــــــرار
رقم 2013/16
ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية
مل�سابقة ال�سلطان قابو�س للإجادة احلرفـية
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/24ب�إن�شاء الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية ،
و�إىل املر�سـ ـ ـ ــوم ال�سلطاين رقم  2003/53ب�إ�صدار نظام الهيئة العــامة لل�صناعات احلرفـية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الأوامر ال�سامية بالإعالن عن م�سابقة ال�سلطان قابو�س للإجادة احلرفـية ،
وبنـ ــاء عل ــى م ــا تقت�ضـيه امل�صلحـة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــى
يعمل ب�أحكام الالئحــة التنظيمية مل�سابقة ال�سلطان قابو�س للإجادة احلرفـية املرفقــة .
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخـال ــف الالئحــة املرفقة �أو يتعار�ض مــع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلـريدة الر�ســمية  ،ويعمل به مـ ــن اليــوم التايل لتاريخ ن�شـ ــره .
�صدر فـي  6 :من جمادى الأوىل 1434هـ
املوافــــق  18 :من مـــــــــــــــــــار�س 2013م
عائ�شة بنت خلفان بن جمـ ّيل ال�سيابية
رئي�ســة الهيئ ــة العام ــة لل�صناعـ ــات احلرفـيـة
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الالئحــة التنظيميــة
لجادة احلرفـية
مل�سابقة ال�سلطان قابو�س ل إ
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات التالية املعنى املو�ضح قرين كل منها ما مل
يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الهيئــــــة  :الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية .
ب  -الرئيــ�س  :رئي�س الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية .
ج  -النائـــــب  :نائب رئي�س الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية .
د  -امل�سابقــة  :م�سابقة ال�سلطان قابو�س للإجادة احلرفـية .
هـ  -اللجنــــة  :اللجن ــة الرئي�سي ــة للم�سابقــة امل�شكلة مبوج ــب امل ــادة ( )6م ــن ه ـ ــذه
الالئحة .
و  -املجـــــــال � :أحد جماالت فروع امل�سابقة التي حتددها اللجنة .
املـــادة ( ) 2
تهدف امل�سابقة �إىل الآتي :
 املحافظة على املوروثات احل�ضارية لل�صناعات احلرفية العمانية . زيادة الوعي ب�أهمية العمل احلرفـي و�إجادة الإنتاج وتطويره واالرتقاء به  ،و�إبرازروح التناف�س بني احلرفيني .
 ت�شجيع احلرفيني و�أ�صحاب امل�شاريع احلرفية فـي جمال العمل احلرفـي والتعريفب�إجنازاتهم وم�شاريعهم احلرفية .
 تعزيز االهتمام بالإبداع فـي جمال ال�صناعات احلرفية . دعم وت�شجيع البحوث والدرا�سات العلمية الهادفة �إىل تنمية وتطوير ال�صناعاتاحلرفية .
املـــادة ( ) 3
متنح جوائز للم�سابقة كل عامني فـي احتفال تنظمه الهيئة لهذا الغر�ض  ،وحتدد اللجنة
الكيفية والرتتيبات الالزمة ملنحها  ،وعلى الأخ�ص ت�سمية راعي احلفل وحتديد مكان
االحتفال وزمانه .
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املـــادة ( ) 4
يكون للم�سابقة �شعار ر�سمــي يعرب عن م�ضمونهـا يحــدد من قبــل اللجنــة ويو�ضع على
مرا�سالتها والوثائق والنماذج التي يتم العمل بها فـي �إدارة امل�سابقة .
املـــادة ( ) 5
تتكون جوائز امل�سابقة من الآتي :
 ك�أ�س امل�سابقة . جائزة مالية ترتاوح من خم�سة �آالف ريال عماين �إىل خم�سة ع�شر �ألف ريال عماينوفقا ملجال امل�سابقة لأ�صحاب املراكز الأوىل ومن ثالثة �آالف ريال عماين �إىل ع�شرة
�آالف ريــال عمانــي لأ�صحــاب املراك ــز الثاني ــة وم ــن �أل ــف وخم�سمائ ــة ريــال عمانـ ــي
�إىل خم�سة الآف ريال عماين لأ�صحاب املراكز الثالثة .
 �شهادة تقدير بتوقيع الرئي�س .املـــادة ( ) 6
ت�شكل اللجنة بقرار من الرئي�س وبرئا�سته وع�ضوية كل من :
نائبا لرئي�س اللجنة
 نائب الرئي�سع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 رئي�س مكتب رئي�س الهيئةع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 ممثل لوزارة التجارة وال�صناعة ال تقل درجته عن مدير عامع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 ممثل ملجل�س البحث العلمي ال تقل درجته عن ا�ستاذ جامعي ممثل جلامعة ال�سلطان قابو�س ال تقل درجته عن ا�ستاذ جامعي ع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع�ضوا ومقررا
 مدير عام رعاية ال�صناعات احلرفيةاملـــادة ( ) 7
تكون للجنة كافة ال�صالحيات الالزمة لتحقيق �أهداف امل�سابقة ولها ب�صفة خا�صة الآتي :
 اعتماد �أنظمة امل�سابقة ومعايري تقييمها وخططها ودرا�سة مقرتحات تطويرها .	�إ�صدار قرارات منح جوائز امل�سابقة .	�إقرار جماالت منح جوائز امل�سابقة كل �سنتني .-3-
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	�إقرار واعتماد م�شروع ميزانية امل�سابقة . اعتماد ال�ضوابط امل�ؤهلة للرت�شيح ومعايري تقييم الطلبات . ت�شكيل اللجان وفرق العمل واعتماد مهامها . الإ�شراف على كافة �أعمال امل�سابقة . مراجعة واعتماد التقرير اخلتامي للم�سابقة .املـــادة ( ) 8
يجوز للجنة ا�ستبدال �أع�ضاء اللجان فـي احلاالت الآتية :
 الت�أثيــر فـي �سيـ ــر عملي ــات الفـ ــرز �أو التحكي ــم �أو االختي ــار مبــا قد يـ ـ�ؤدي �إلــى خللفـي عملية الفرز .
 الت�أخيـ ــر غري املب ــرر فـي إ�جن ــاز العم ــل املحــدد مبا قــد يـ ـ�ؤدي �إىل حــدوث �أو تعطيــلفـي اجلدول الزمني املحدد للم�سابقة .
	�إف�شاء الأ�سرار املتعلقة بالعمــل . التغيب بدون عذر لأكرث من اجتماع عادي �أو طارئ لكل دورة .املـــادة ( ) 9
ت�شكل جلنة التن�سيق واملتابعة بقرار من الرئي�س بعد موافقة اللجنة وتخت�ص بالآتي :
 متابعة ت�سجيل املتقدمني للم�سابقة . التن�سيق امل�ستمر بني كافة اللجان . �إن�شــاء نظــام ( �آيل ) معلومات ــي يه ــدف �إلــى متابعــة الإج ــراءات والتقييــم ال ــدوريللأعمال املتعلقة بامل�سابقة .
 الإعــداد والتنظيــم واملتابعــة لأعـمــال اللج ــان والف ــرق ورفع التقاري ــر بالإجن ــازاتالتي متت .
 متابعة تنفـيذ تو�صيات اللجان والفرق .	�إعداد ورفع تقرير احل�ساب اخلتامي �إىل اللجنة .	�أي �أعمال �أخرى تكلف بها من قبل اللجنة .-4-
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املـــادة ( )10
ت�شكـل جلنـة التوعيـة والإعـالم بقـرار مـن الرئيـ�س بعـد موافقـة اللجنـة وتختـ�ص بالآتـي :
 و�ضـع خطـة �إعالميـة �شاملـة ومف�صلـة وتتولـى تنفيذهـا بعـد �إقرارهـا مـن اللجنـة . التن�سيق مع اللجان الأخرى للم�سابقة ملعرفة متطلباتها من اجلوانب الإعالميةاملختلفة .
 الإعداد والتنظيم حلفل توزيع جوائز امل�سابقة . التغطية الإعالمية ال�شاملة وامل�ستمرة لأن�شطة وفعاليات جلان امل�سابقة . �إعداد الكتيبات والأدلة التعريفية للم�سابقة . متابعة اال�ستف�سارات الواردة ب�ش�أن امل�سابقة و�إعداد الردود املنا�سبة لها . الرتويج الإعالمي للم�سابقة . �أي �أعمال �أخرى تكلف بها من قبل اللجنة .املـــادة ( )11
تتوىل جلنة التوعية والإعالم بالتن�سيق مع الدائرة املخت�صة �إ�صدار جملد �سنوي ي�شمل
�أعمال الرت�شيح والفوز و�إعالن النتائج ومرا�سم الت�سليم و�صور الفائزين وكافة الأن�شطة
امل�صاحبة للم�سابقة و�أهدافها  ،وتوزع ن�سخة من �أعمال التوثيق لدى اجلهات ذات ال�صلة
بامل�سابقة وتن�شر فـي و�سائل الإعالم املختلفة .
املـــادة ( )12
يجــوز لأ�صح ــاب امل�شاري ــع احلرفيــة واحلرفي ــني العمانيــني الرت�ش ــح للم�سابقـ ــة �شريطـ ــة
�أن ال يكون امل�شروع �سبق له الفوز بجائزة حملية �أو دولية � ،إال �إذا مر على فوزه دورتان
وقدم نتاجا جديدا .
ويتم الرت�شح للم�سابقة من خالل تعبئة منوذج ا�ستمارة الرت�شح املعدة من قبل اجلهة
املخت�صة بالهيئة واملعتمدة من اللجنة  ،على �أن يرفق باال�ستمارة كاف ـ ــة الوثائق وامل�ستندات ،
وال تقبل طلبات الرت�شح فـي املجاالت التي تخرج عن جماالت امل�سابقة  ،وكذلك الأعمال
غري امل�ستوفاة لل�شروط .
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املـــادة ( )13
تر�سل ا�ستمارات الرت�شح با�سم امل�سابقة وت�سلم �إىل مقر اللجنة بالهيئة �أو �إحدى دوائر
الهيئــة باملحافظــات وال يجــوز تعديــل اال�ستمــارة �أو مرفقاتهــا �أو ا�ستب ــدال �أي منه ــا بع ــد
ت�سليمها للجهة املخت�صة لأي �سبب من الأ�سباب .
املـــادة ()14
يجوز التقدم للرت�شح من اثنني �أو �أكرث م�شرتكني بعمل واحد فـي جمال امل�شاريع احلرفية .
املـــادة ( ) 15
ال يجوز قبول �أكرث من ا�ستمارة تر�شح با�سم مر�شح واحد عن عمل �أو �أكرث �سواء كان ذلك
فـي نف�س املجال �أو فـي عدة جماالت من جماالت امل�سابقة .
املـــادة ( ) 16
ال يجوز لأع�ضاء اللجنة و�أع�ضاء اللجان الأخرى وفرق العمل واملوظفني بالهيئة الرت�شح
لأي جمال من جماالت امل�سابقة .
املـــادة ( ) 17
ال تقبل طلبات الرت�شح من ورثة عن م�شاريع توفـي �أ�صحابها قبل تقدمي الطلب .
املـــادة ()18
ال يجوز تعديل معايري املفا�ضلة والتحكيم بعد حلول موعد ا�ستالم الرت�شيحات لكل دورة ،
ويجوز النظر فـي تعديلها واعتمادها من اللجنة للعمل بها فـي دورة الحقة .
املـــادة ( )19
ت�شكل جلنة التقييم املبدئي بقرار من الرئي�س بعد موافقة اللجنة وتخت�ص بالآتي :
 تقييم الأعمال امل�شاركة على م�ستوى املحافظات  ،وذلك دون �أن يكون خللفياتاملر�شح �أي �أف�ضلية عند التقييم .
 اختيار �أف�ضل خم�سة �أعمال من كل جمال من جماالت امل�سابقة . رفع تقرير �سري �إىل جلنة التحكيم النهائي بنتائج التقييم الأويل . القيام بزيارات ميدانية لأ�صحاب امل�شاريع احلرفية .	�أي �أعمال �أخرى تكلف بها من قبل اللجنة .-6-
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املـــادة () 20
ت�شكل جلنة التحكيم النهائي بقرار من الرئي�س وموافقة اللجنة من �أ�صحاب اخلربة
العمليـة والعلميـة واحلرفيـة املتخ�ص�صـة بقطـاع ال�صناعـات احلرفية والفنـون التقليديـة
على النحو الآتي :
رئي�س ـ ـ ــا .
 نائب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئةع�ضـ ـ ــوا .
 ممثل من وزارة التجارة وال�صناعة ال تقل وظيفته عن مدير عام ممثل من جمل�س �إدارة الهيئةع�ض ـ ــوا .
ع�ض ـ ــوا .
 ممثل من جمل�س احلرف العامليع�ض ـ ــوا .
 ممثل من املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الوايبو) ممثل من املنظمة العامة للرتبية والثقافة والعلوم (اليون�سكو)ع�ضـ ـ ــوا .
مقـ ـ ــررا .
 مدير الدائرة القانونيةوللجنة التحكيم اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا بعد موافقة اللجنة .
وتخت�ص بالآتي :
 و�ضع املعاييــر العلمي ــة والفنيــة للتحكيم مبراعــاة القواع ــد املنظمــة حلمايـة امللكيـةالفكرية .
 حتديــث وتطويــر �آليــات و�إجــراءات ا�ستــالم الأعمال املقدمـة للم�سابقــة وتقييمهــاوالتحكيم فيما بينها .
 القيام بالزيارات امليدانية للم�سابقة و�إجراء املقابالت مع �أ�صحاب امل�شاريع احلرفيةاملت�أهلة للم�سابقة .
 اختيار �أف�ضل ثالثة �أعمال حا�صلة على املراكز الأوىل فـي كل جمال من جماالتامل�سابقة و�إ�صدار قرار التحكيم فـي ذلك .
 رفع تقرير نهائي �سري بعد االنتهاء من عمليات التحكيم �إىل اللجنة .وللجنة التحكيم حق دعوة املر�شح للمقابلة �أو معاينة امل�شروع �أو الوقوف على نتائجه
املعتمـ ــدة �أو طل ــب خلفي ــات ب�ش�أن ــه �أثنـ ــاء عملي ــات الرت�شـ ــح �أو التحكي ــم �أو عنـ ــد الف�ص ـ ــل
فـي االعرتا�ضات .
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املـــادة ( )21
يجرى تقييم املجاالت املتقدمة للم�سابقة ويتم اختيار �أف�ضل الأعمال وتعلن النتائج خالل
املوعد املحدد لثالثة من احلا�صلني على املراكز الأوىل .
املـــادة ( )22
لذوي ال�ش�أن التظلم كتابة من القرارات ال�صادرة تطبيقا لأحكام هذه الالئحة  ،وذلك
خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ علمه بالقرار علما يقينيا �أمام جلنة التظلمات والتي
ي�صدر بت�شكيلها قرار من الرئي�س  ،وعلى اللجنة البت فـي التظلم خالل خم�سة ع�شر يوما
من تاريخ ا�ستالم خطاب التظلم  ،ويعترب عدم الرد خالل املدة امل�شار �إليها مبثابة الرف�ض ،
ويكون قرار جلنة التظلمات نهائيا .
املـــادة ( )23
ي�صدر الرئي�س قــرارا باجلــدول الزمنـي ال�سنــوي ملراحــل امل�سابقة والتقديــم والرت�شـ ــح
والتحكيم وفرتة التظلمات واجلهة التي يقدم لها التظلم و�إعالن الفوز وت�سليم جوائز
امل�سابقة .
املـــادة ( )24
تتكفل ميزانية امل�سابقة مب�صروفات انتقال و�إقامة �أع�ضاء اللجان ومن يتم اال�ستعانة بهم
فـي �أعمال امل�سابقة  ،كما تتكفل مب�صروفات انتقال و�إقامة املر�شحني �أو من ترى جلنتا
التقييم املبدئي والتحكيم مقابلتهم �أو الفائزين القاطنني فـي املحافظات عند دعوتهم
حل�ضور حفل ت�سليم جوائز امل�سابقة .
املـــادة()25
تعتبـ ــر امل�ستن ــدات والوثائ ــق وغريهــا مما ق ــدم إ�لــى اللجنــة الرئي�سيــة �أو اللجان الأخــرى
ملكا للم�سابقة  ،وال يجوز للمرت�شح املطالبة بها .
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