
كتب: أحمد بن خليفة الجساسي
حبيب  الوالد  يقول  البداية  في 
استهالكية  مواد  تاجر  الرواحي 
حول  شعبية  وأدوية  وعطور 
تجربته: بدأُت مشواري التجاري 
النهضة  بداية  مع  بالتزامن 
انطلقت رحلتي  المباركة، حيث  
بشكل بسيط وخالية من التعقيد، 
صغيٍر  بمحٍل  مشواري  فبدأت 
كنت  حيث  محدود  دخل  ذي 
في  تقليدية  أدوات  أستخدم 
أيام  كانت  لكنها  السعر  تحديد 
ضغوطات  عن  بعيدة  جميلة 
كل  في  بالسهولة  وتتميز  العمل 

التعامالت اليومية.
المالي  بالجانب  يتعلق   وفيما 
فقد تصاعد بشكل تدريجي على 
التي  السوق  تقلبات  من  الرغم 
كانت في صالحي تارًة وخذلتني 

تارًة أخرى.
ويضيف الرواحي: تحتاج التجارة 
في  الطبيعي  ومن  الصبر،  إلى 
تحوالً  يحدث  أن  المجال  هذا 
بين  اإلنفاق  زيادة  في  ملحوظاً 
الماضي والحاضر إال أن ذلك لم 
يُعقني عن مواصلة مسيرتي التي 
تشكلت مالمح نجاحها يوماً بعد 

يوم.
وعي متزايد

ارتفاعاً  أالحظ  كذلك:  ويضيف 
المزودين  وعي  معدل  في 
المنظمة  واللوائح  بالتشريعات 
الهيئة  أصدرتها  التي  للسوق 
ومن  المستهلك،  لحماية  العامة 
ذلك  يرجع  قد  نظري  وجهة 
تنفذها  التي  التوعوية  للجهود 
مستمر  بشكل  للمزودين  الهيئة 
الوسائل  مختلف  باستخدام 

والطرق المتاحة.
عمل جاد ُكلل بفرعين

بيع  تاجر  العامري  ويقول سعيد 
األفراح  مستلزمات  وتأجير 
الرجالية حول قصة نجاحه في 
من  أكثر  ُمنذ  التجاري:  المجال 
تسع سنوات كنت أمتلك الموهبة 
العمامة  تجهيز  كيفية  في 
طريقة،  من  بأكثر  الُعمانية 
افتتاح  قبل  موهبتي  وظهرت 
في  وتحديًدا  الخاص  مشروعي 
نهاية عام 2014م، ومن ثم بدأت 
مع أخي بمحٍل صغيٍر يتكون من 
غرفتين ومكتب استقبال للزبائن 
األفراح  مستلزمات  يضم 
الرجالية، حيث بذلنا جهدنا لكي 
صورٍة  بأرقى  المشروع  يظهر 
أفضل  تقديم  خالل  من  وذلك 
الخدمات للزبائن، وبعد فترة من 
مايو  شهر  وفي  الجاد  العمل 
الجديد  الفرع  افتتاح  تم   2015
تم  سنوات   3 يقارب  ما  وبعد 
تدشين الفرع الثاني في مسقط.

أساسيات نجاح التاجر
هناك  أن  العامري  ويؤكد 
بها  يتحلى  أن  البد  أساسيات 
مشروعه  في  البدء  قبل  التاجر 
المصداقية،  ومنها  الخاص 
في  الصدر  ورحابة  واإلخالص، 
واإلدارة  الزبائن،  مع  التعامل 

الدراسة  إلى  باإلضافة  الناجحة 
ضرورة  مع  للسوق،  الجيدة 
يبدع  التي  الموهبة  عن  البحث 
على  يعمل  وأن  خاللها،  من 
فشيئاَ،  شيئاَ  به  يقوم  ما  تطوير 
أمراً  األخطاء  التعلم من  أن  كما 
مهماً في هذا المجال ألنه يسهم 
يستطيع  ناجح  تاجر  بناء  في 
خططه  وتكملة  مشواره  مواصلة 
التي يحاول تحقيقها، إضافة إلى 
التي  الخدمات  جودة  فإن  ذلك 
يقدمها التاجر وتنافسية األسعار 

أهم ما يميز المشروع الناجح.
الهيئة وتوثيق العالقة

التي  بالجهود  العامري  ويشيد 
لحماية  العامة  الهيئة  تبذلها 
به  تقوم  الذي  والدور  المستهلك 
في  توعية المزودين والمستهلكين 
خالل   من  سواء  حٍد  على 
المنظمة  والقوانين  التشريعات 

تعمل  والتي  االستهالكي  للسوق 
على ضبط عمل المزود وتحمي 
حقوق المستهلك في ذات الوقت، 
وبالنسبة لي فإنني ألتزم بالبنود 
حماية  قانون  عليها  ينص  التي 
ضمان  أهمها  ومن  المستهلك 
السالمة خاصة في السلع الحادة 
أنني  حيث  والسيوف  كالخناجر 
أعمل على توضيح المخاطر التي 
استخدمت  ما  إذا  تنتج  قد 
بطريقة غير صحيحة، وأرى بأن 
يلعب  المستهلك  حماية  قانون 
دوراً مهماً في توثيق العالقة بين 

المستهلكين والمزودين.
مشاركات محلية ودولية

حرفي  المعمري  حمير  ويقول 
الصناعات  هيئة  من  معتمد 
في  مشواري  بدأت  الحرفية: 
بدافع  أعوام  أربعة  قبل  التجارة 
خنجراً  اقتنيت  حيث  الهواية، 

استبدله  أن  القدر  شاء  ولكن 
فائدة  على  لحصولي  بآخر 
وقدرها 50 رياالً عمانياً مقارنَة 
سابقاً،  اشتريته  الذي  بالسعر 
فكرة  بالي  في  جاءت  بعدها 
ببيع  يختص  بمشروع  القيام 
ثم  العمانية،  الخناجر  وشراء 
من  أنواع  عدة  بشراء  قمت 
وسائل  في  وعرضها  الخناجر 
كما  االجتماعي،  التواصل 
العامة  الهيئة  إلى  توجهت 
للصناعات الحرفية بهدف تعلم 
حرفة الصناعات الفضية عامة 
العمانية  الخناجر  وصناعة 
استخرجت  ذلك  وبعد  خاصة، 
بطاقة حرفي لمزاولة المهنة في 
البيت، وقد شاركت في عدٍد من 
المعارض والمؤتمرات الدولية و 
المحلية وهو ما كان دافعاً كبيراً  
لبيع  صغيراً  محاًل  افتتح  لكي 

بعدها  العمانية،  الخناجر 
واصلت مشاركاتي في المعارض 
بهدف  والخارجية  الداخلية 
مختلف  بين  بالحرفة  التعريف 
العمرية،  والفئات  الثقافات 
السلم  صعود  قرار  واتخذت 
خطوة بخطوة، وبعد عدة سنوات 
واالنتقال  المحل  بتوسعة  قمت 

إلى محل أكبر.
الجيل  أن  على  المعمري  ويؤكد 
الجديد لديه موهبة خاصة في 
مع  والمبيعات  التسويق  مجال 
التواصل  منصات  ظهور 
على  سهلت  التي  االجتماعي 
وتسويقها  السلع  تداول  التاجر 
من  كبير  عدد  على  والحصول 
الزبائن، لذلك يجب أن يستثمر 
فهي  الموهبة  هذه  الشباب 
آفاق  ولها  كبير  رزق  مصدر 

مستقبلية.

حقوق وواجبات
وحول معرفته بالقوانين الخاصة 
بالهيئة العامة لحماية المستهلك 
أن  المعمري: أحرص على  يقول 
جيداً  أعلم  حيث  عليها،  اطلع 
مصالح  مراعاة  أهمية 
واحتياجاتهم،  المستهلكين 
الحصول  بحق  تمتعهم  وضرورة 
وغير  جودة  ذات  منتجات  على 
تشجيع  بحق  وكذلك  مغشوشة، 
االقتصادية واالجتماعية  التنمية 
أّن  وأرى  والمنصفة،  العادلة 
المتعلقة  التوجيهية  المبادئ 
على  تعمل  المستهلك  بحماية 
توفير  منها  أهداف  عدة  تحقيق 
للمستهلك،  الكافية  المعلومات 
خصوصيته،  وحماية  وتثقيفه، 
لتسوية  فعالة  وسائل  وإتاحة 

النزاعات، وتعزيز مصالحهم.
أبرز  أن  المعمري  ويوضح 

األخالقيات التي تساعدني على 
الشفافية،  هي  الزبائن  كسب 
في  الغش  وعدم  والصدق، 
المنتجات، والسرعة في التعامل، 
كان  إذا  التجاوب  في  والسرعة 
التواصل  وسائل  عبر  التسويق 
التقيد  وأيضا  االجتماعي، 
والجو  المكان  وتوفير  باألسعار، 
المناسب للزبائن، وتقديم أفضل 

خدمة لهم.
ما له وما عليه

ويعلق محمود بن راشد المطاعني 
بالندب  القانونية  الدائرة  مدير 
بالهيئة العامة لحماية المستهلك 
بقوله:  السابقة  التجارب  على 
للمرة  مجال  أي  في  الدخول 
أساسيات  معرفة  يتطلب  األولى 
األمر  كذلك  فيه،  العمل  وقواعد 
ينطبق على مجال ريادة األعمال، 
يكون  التجاري  العمل  بيئة  وفي 
لكل فرد حقوق وواجبات يحصل 
الثانية،  ويؤدي  األولى  على 
وبالتالي فإنه على الفرد قبل أن 
يبدأ التفكير في التجارة الخاصة 
به أن يكون على دراية بما له وما 
التي  القوانين  إلى  مستنداً  عليه 
تكون  حتى  الهيئة  عليها  تنص 
القانونية  األطر  ضمن  تعامالته 

الصحيحة.
ويوضح المطاعني أن على رواد 
األعمال السعي نحو نيل رضى 
بشتى  وثقتهم  المستهلكين 
تعزز  التي  الممكنة  الوسائل 

على  الطرفين  بين  العالقة 
اعتبار أن المستهلك هو محور 
والمحرك  التجارية  العملية 
يخص  وفيما  لها،  األساسي 
فإن  المستهلك  مع  التعامل 
أورد  بالهيئة  الخاص  القانون 
المزود  على  ما  نصوصه  في 
عليه  يجب  وما  به  االلتزام 
اإلعالن  عملية  من  بدءاً  تجنبه 
التي  الخدمة  أو  السلعة  عن 
المعلومات  مراعاة  مع  يوفرها 
وإلى  للمستهلك،  يمدها  التي 
بالضمان  والتزامه  البيع  عملية 
من  يتطلب  كما  عليه،  الواجب 
رواد األعمال أو المزودين عند 
إلمامهم  بجانب  مشاريعهم  بدء 
وقواعده  بالسوق  المعرفي 
متابعة كل ما يصدر عن الجهات 
والمختصة  للسوق  المنظمة 
بمراقبته، باإلضافة إلى االلتزام 
كون  العادلة  المنافسة  بقواعد 
ذلك يصب في مصلحة  كل  أن 
الوطني  واالقتصاد  المجتمع 

ككل.
 وأكد المطاعني أن القرار رقم 
2012/12 ألزم المزود بالعودة 
للهيئة للحصول على التصاريح 
المطلوبة في حالة ما أراد رفع 
خدمة،  أو  معينة  سلعة  سعر 
هذه  دراسة  يتم  ذلك  وبعد 
الطلبات من قبل الهيئة ثم البت 
ومبررات  فيها حسب معطيات 

كل طلب.
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رواد أعمال وتّجار يشيدون بأدوار "حماية المستهلك" وقوانينها 
 سردوا قصص نجاحهم

تعتبر المؤسسات التجارية لرواد األعمال العمانيين أحد ركائز االقتصاد 
الوطني إذ تحتل مكانة متميزة في النسيج االقتصادي الوطني بدءاً من 
في  مساهمتها  نسبة  إلى  ووصواًل  العمل  فرص  من  للعديد  توفيرها 
األسواق  بين  سريعة  جولة  وفي  للبالد.  المحلي  اإلجمالي  الناتج 
استوقفتنا بعضًا من قصص النجاح لعدد من أصحاب المشاريع التجارية 

الناجحة الذين قادوا مؤسساتهم التجارية الخاصة بكل اقتدار وقاموا 
بمشروعه  لالنطالق  الطامح  الجديد  للجيل  النصائح  بعض  بتقديم 
هذه  على  الضوء  تسلط  االسبوع  لهذا  )المستهلك(  صفحة  الخاص، 

التجارب مع عدد من المزودين والمختصين.

قصة مستهلك :
تواصل يومي.. وال مجيب

عدم بيان شروط البيعتداول سلع مغشوشة، أو فاسدة

ا�عالن عن سلع، أو خدمات 
تضلل المستهلك

زيادة ا�سعار عند ظهور 
أزمة، أو جائحة طبيعية

تقاضي ثمن (عن السلعة) 
أعلى من الثمن المعلن عنه

عدم وضع ا�سعار على 
السلعة، أو الخدمة المقدمة

خداع ومحاولة خداع 
المستهلك بأي وسيلة

تسليم المستهلك سلعة غير 
التي تم االتفاق بشأنها

عدم توفير السلعة عند حلول 
ميعاد تسليمها

إعطاء، أو استعمال شهادات، 
أو بيانات تكون مدلسة

بعض ما ُيحظر على المزود

���������

www.pacp.gov.om

نظام  تركيب  على  الشركات  إحدى  مع  اتفقُت 
تسخين وتبريد مركزي بواسطة الطاقة الشمسية 
تضمن  معهم  عقد  بتوقيع  قمت  حيث  لمنزلي، 
عدداً من البنود منها أن أدفع مبلغ )2500( ريال 
عماني وأن تعمل الشركة على  البدء بالعمل في 
موعد تم االتفاق عليه مسبقاً واالنتهاء منه خالل 
ماطلت   األيام  مرور  مع  ولكن  معينة،  فترة 
متفق  هو  حسبما  النظام  تركيب  في  الشركة 
لعدة  تواصلي معها  وبالرغم من استمرار  عليه، 

أيام للمطالبة بإتمام العمل إال أنني لم أجد أي 
على  الرد  عدم  إلى  المطاف  وانتهى  تجاوب 
الهيئة  إلى  ألجأ  أن  قررت  حينها  مكالماتي، 

العامة لحماية المستهلك لكي أسترجع حقي.
 وبعد النظر في القضية والتحقق منها من قبل 
موظفي الهيئة تم التواصل مع صاحب الشركة، 
حيث تم التوصل إلى حل يرضي الطرفين وهو 
عليه  المتفق  العمل  بمباشرة  الشركة  تقوم  أن 

وإنجازه خالل أيام  محددة. 

حبيب الرواحي:
ارتفاع معدل الوعي والثقافة 
لدى المزودين بفضل جهود 

الهيئة التوعوية

سعيد العامري:
القانون ضبط عمل المزود 

وحمى حق المستهلك

حمير المعمري:
اإللمام بقانون حماية 

المستهلك ساعد على 
كسب الزبائن

 

محمود المطاعني:
يجب الحصول على موافقة 

الهيئة عند رفع األسعار 

من مسؤوليته  المزود  إعفاء  من شأنه  كل شرط  باطال  يعد 
المدنية تجاه المستهلك، وأي شرط من الشروط اآلتية، سواء 
وردت هذه الشروط في نماذج عقود، أو وثائق، أو مستندات، 
مذكرات  أو  إعالنات،  أو  مالحظات،  أو  الشراء،  فواتير  أو 
مطبوعة  أو  المحل،  واجهة  على  أو  التجاري،  بالعمل  تتعلق 

على البضاعة: 
وضع عبارة " البضاعة المبيعة ال ترد وال تستبدل ".. 1
المحدد . 2 من  أقل   ( السلعة  إلرجاع  زمنية  فترة  تحديد 

قانونا(.
للسلع . 3 إعادته  عند  للثمن  المستهلك  استرداد  عدم 

المعيبة.
تأمين . 4 أو  تمويل  شركات  مع  للتعامل  المستهلك  توجيه 

بعينها، عند الشراء بالتقسيط.
تسليمه . 5 قبل  الثمن  لكامل  المزود  بتسلم  شرط  وضع 

السلعة أو تقديمه للخدمة محل التعاقد، إذا كان تسليم 
السلعة أو تقديم الخدمة ال يتم بمجرد التعاقد.

وضع شروط بضرورة إجراء صيانة أو إصالح السيارات . 6
أي  إجراء  وعدم  معينة،  زمنية  فترة  خالل  الوكالة  في 

صيانة أو إصالح خارج الوكالة.
تحمل . 7 دون  نفسها  السلعة  على  الضمان  يقتصر  أن 

اإلضافات  من  وغيرها  العاملة،  اليد  أجرة  الضامن 
المتعلقة بالسلعة ذاتها.

فترة . 8 أثناء  في  السلعة  عن  المزود  مسؤولية  عدم 
الصيانة.  

أي عبارة يضعها المزود للتنصل من المسؤولية.. 9
عن . 10 عدوله  حال  في  للثمن  المستهلك  استرداد  عدم 

الخدمة.
من  بالمائة  ثالثة   )%3( يجاوز  ال  مبلغ  للمزود خصم  ويجوز 

قيمة الخدمة في حالة عدول المستهلك عن الخدمة. 

زاوية قانونية

الفصل الثالث 
التزامات وواجبات 

املزود املادة 
)٢٠(


