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حماية المستهلك تعلن عن المشاريع الفائزة في "بادر ونّفذ"
تضمنت مسابقتين ونظامًا إلكترونيًا وركنًا توعويًا 

تسعى الهيئة العامة لحماية المستهلك بشكل مستمر إلى  تطوير كوادرها وموظفيها، وتشجيعهم 

على اإلجادة في العمل وتنمية وتطوير معارفهم في مختلف المجاالت بما يخدم سير العمل بطرق 

مجاالت  في  الهيئة  تحققه  الذي  الكبير  التقدم  مع  يتوافق  بما  لديهم  العمل  وتعزيز   ، ابتكاًرا  أكثر 

اختصاصاتها المختلفة، وتأتي المبادرات والبرامج التي ُتطَلقها التهيئة من أجل تحقيق األهداف المرسومة 

في تنمية مهارات الموظفين عبر هذه البرامج وبالشراكة مع مختلف الجهات . ويعد مشروع "بادر ونفذ" 

إحدى هذه المبادرات والذي يهدف إلى مشاركة الموظفين لقدراتهم وإبداعاتهم وإتاحة الفرصة لهم 

"المستهلك" لهذا األسبوع  بالعمل، صفحة  إلبراز ما يمتلكونه من مهارات تسهم في تحقيق جودة 

نسّلط الضوء من خاللها على هذا البرنامج والمبادرات األربع الفائزة فيه من مختلف اإلدارات التابعة للهيئة.

نارص  بن  سيف  تحدث  البداية  يف 

الهيئة  رئيس  مستشار  املحروقي 

فريق  ورئيس  اإلدارية  للشؤون 

الهيئة  يف  املبادرات  وتقييم  مراجعة 

قائال: جاء هذا املرشوع وفق قرار رقم 

مراجعة  فريق  بتشكيل   2016/480

بالهيئة  املجيدة  املبادرات  وتقييم 

اجتامعا  الفريق  عقد  لذلك  وتنفيذا 

واملضامني  التنافس  محاور  لتحديد 

الهيئة  رسالة  مع  يتفق  مبا  واملدلوالت 

ورؤيتها وتحديد ثالثة محاور للتنافس 

الثامنية  املستهلك  حقوق  وهي 

وإيجاد  املضللة  اإلعالنات  ومحاربة 

املستهلكني  لشكاوي  رسيعة  حلول 

املشاريع  مع  التعاطي  يتم  حيث 

املقدمة من زوايا إدارية ومالية وفنية 

والستقبال  وإعالمية،  وتوعوية  وتقنية 

اإللكرتوين  الدليل  تدشني  تم  املبادرات 

ونفذ(  واملشاريع)بادر  للمبادرات 

املصطلحات  لبعض  تعريفا  متضمناً 

باملبادرات  املشاركة  وضوابط  ومعايري 

تلقي  وتم  وتقيمها  واملشاريع 

يأيت  حيث  آلياً  عليها  والرد  املشاريع 

ذلك من مبدأ حرص الهيئة عىل إرشاك 

مهارات  من  ميتلكونه  فيام  موظفيها 

كبرية  مصلحة  من  له  وملا  وإبداعات، 

الهيئة  تسعى  الذي  العمل  يف  تصب 

ولتمكني  مستمر،  بشكل  تطويره  إىل 

رشكاء  ليكونوا  الهيئة  موظفي 

االسرتاتيجية  الخطط  رسم  يف  فاعلني 

الخطط  لهذه  املرتجمة  واألهداف 

تقديم  عىل  الهيئة  منتسبي  وحث 

للتغيري  البناءة  ومشاريعهم  مبادراتهم 

للعمل  املستمر  والتحسني  والتطوير 

تنفيذ  يف  اإلجادة  ملسببات  ووصوالً 

إىل   يؤدي  مام  الهيئة  ورساله  رؤية 

املتعاملني  رضا  ويضمن  العمل  جودة 

. الهيئة  مع 

املبادرات الفائزة 

ضمن  تنافس  املحروقي:  وأوضح 

عام  ديوان  من  مشارك   29 املرشوع 

تقسيم  وتم  إداراتها  وكافة  الهيئة 

املبادرات  وتقييم  مراجعة  فريق 

هذه  تقييم  عىل  عملت  لجان  إىل 

حسب  عىل  كال  وفرزها  املبادرات 

مطابقتها  مدى  من  والتأكد  املجال 

من  املوضوعة  واملعايري  للرشوط 

أربعة  حصلت  حيث  الهيئة  قبل 

املركز  ،ففي  األول  املركز  عىل  منها 

"نظام  مرشوع  مبادرة  جاءت  األول 

العروض  ملتابعة  متكامل  إلكرتوين 

حامية  إدارة  من  والتخفيضات" 

الباطنة،  جنوب  مبحافظة  املستهلك 

ويف املركز الثاين جاءت مبادرة مرشوع 

أفضل بحث يف مجال حامية  "مسابقة 

العامة لحامية  املديرية  املستهلك" من 

الباطنة،   شامل  مبحافظة  املستهلك 

الثالث مرشوع  املركز  بينام حصل عىل 

معرفتي  مرشوع  تطبيق  "مسابقة 

حامية  إدارة  من  يل"  حامية  بحقوقي 

الرشقية،  جنوب  مبحافظة  املستهلك 

ركن   " مرشوع  جاء  الرابع  املركز  ويف 

املكتبات  يف  املستهلك  لحامية  توعوي 

حامية  إدارة  من   " والخاصة  العامة 

الباطنة. جنوب  مبحافظة  املستهلك 

يأيت  املرشوع  هذا  أن  املحروقي  وأكد 

تقوم  التي  الجهود  من  سلسلة  ضمن 

مبوظفيها  النهوض  أجل  من  الهيئة  بها 

ويف  السلطنة  يف  اإلدارات  مختلف  من 

العمل  جودة  لتطوير  املجاالت  جميع 

واإلبداع  باالبتكار  والنهوض  وتحسينها 

املوظفني.  بني 

نظام إلكرتوين متكامل

سليامن  بن  صالح  بنت  إميان  وقالت 

وبحوث  دراسات  أخصائية  العجمية  

بالرستاق  املستهلك  حامية  بإدارة 

بأن  املسابقة  يف  األول  باملركز  والفائزة 

متكامل  إلكرتوين  )نظام  مبادرة  فكرة 

جاءت  والتخفيضات(  العروض  ملتابعة 

لإلجراءات  املستمرة  املالحظة  عىل  بناًء 

العروض  معامالت  لتخليص  املّتبعة 

والتخفيضات وما يصحب ذلك من الرتدد 

املستهلك  لحامية  العامة  الهيئة  عىل 

إىل  اضافه  والصناعة  التجارة  ووزارة 

جهود السلطنة إىل التحول  إىل حكومة 

رقمية وتعامالتها إلكرتونية.

وأضافت: النظام اإللكرتوين يجمع جميع 

املعنيني بالعروض والتخفيضات يف بوتقة 

املؤسسات  بأصحاب  ابتداًء  واحدة 

التجارية أو املسؤولني عنها مرورًا بالهيئة 

العامة لحامية املستهلك ووزارة التجارة 

بحيث  باملستهلك  وإنتهاء  والصناعة 

اإلجراءات  جميع  عىل  النظام  يحتوي 

املتبعة لعمل تصاريح الحصول عىل إذن 

والتخفيضات  الرتويجية  العروض  إلقامة 

عىل  يسهل  بشكل  املنشورات  وتوزيع 

املختصني أمر الرقابة عليها ويوفر الوقت 

والجهد. ويف حال تم تنفيذ النظام فإنه 

من املمكن تحقيق عدة أهداف، منها أن 

املسؤول  أو  التجارية  املؤسسة  صاحب 

عنها بإمكانه طلب الترصيح يف أي وقت 

بيانات  رفع  إن  وكذلك   مكان،  أي  أو 

عىل  تحتوي  التي  الخدمات  أو  السلع 

تخفيضات أو عروض عىل النظام يسّهل 

عىل املختصني أمر الرقابة عليها، وتوفري 

التخفيضات يف أي  أماكن  خدمة معرفة 

والخدمات  والسلع  السلطنة  يف  مكان 

يف  تخفيضات  أو  عروض  عليها  التي 

اإللكرتوين(   املستهلك  دليل   ( تطبيق 

يجعل املستهلك مسهام فاعال يف عملية 

مراقبة العروض والتخفيضات.

أفضل بحث

مدير  املعمري  سعيد  بن  محمود  أما 

باملديرية  والتطوير  الدراسات  دائرة 

مبحافظة  املستهلك  لحامية  العامة 

شامل الباطنة  فقد ذكر أن مشاركتهم 

مرشوع  عن  كانت  املسابقة   يف 

أفضل بحث يف مجال حامية  "مسابقة 

املركز  عىل  حصل  والذي  املستهلك" 

توليه  ما  إطار  يف  تأيت  وهي  الثاين 

دؤوب  وسعي  بالغ  اهتامم  من  الهيئة 

بحقوقهم  املستهلكني  توعية  إىل 

التي  والتحديات  الصعاب  وتذليل 

األساسية  بالحقوق  اإلخالل  شأنها  من 

يف  الحق  ضمنها  ومن  للمستهلك 

بأن  وإمياًنا  لحقوقه،  واملعرفة  التثقيف 

وعي املستهلك هو خط الحامية األول 

الذي من خالله يتعرف املستهلك عىل 

بقية الحقوق التي كفلها لها القانون .

هذه  من   : قائال  املعمري  وذكر 

تنفيذ  فكرة  متحورت  املرتكزات 

قرارك(  أساس   .. )املعرفة  عمل  حلقة 

العام  بالقطاعني  املوظفني  تستهدف 

التوعية  بث  منها  والهدف  والخاص 

باالستهالك  يتعلق  فيام  واإلرشاد 

يف  واٍع  مستهلك  وإيجاد  الرشيد 

إيجاًبا  سينعكس  الذي  األمر  املجتمع 

تهدف  كام   ، املستهلكني  عموم  عىل 

فيام  اإلرشادي  الوعي  نرش  إىل  الحلقة 

عام  بشكل  املستهلك  بحامية  يتعلق 

بشكل  والتوعوي  القانوين  والجانب 

املستهلك  حامية  مفاهيم  ونرش  خاص 

ومنهم  املختلفة  املجتمع  لرشائح 

العام  بالقطاعني  والعاملون  املوظفون 

املوظفني  تستهدف  حيث  والخاص؛ 

والخاص  العام  بالقطاعني  والعاملني 

مبشاركة  وحدة  كل  من   )2( بواقع 

الجنسني  من  مشارك   )100( حوايل 

والخاص  العام  القطاعني  ميثلون 

. الباطنة  مبحافظة شامل 

نرش الوعي

رئيس  الكعبي  سعيد  بن  عيل  وقال 

باملديرية  والوثائق  الربيد  قسم 

مبحافظة  املستهلك  لحامية  العامة 

املبادرة  يف  واملشارك  الباطنة  شامل 

إقامة  تم  لقد  نفسه   باملرشوع 

لهذه  مصاحب  تدريبي  معرض 

املغشوشة  السلع  تضّمن  الحلقة 

حامية  لقانون  واملخالفة  واملقلدة 

املضبوطات  من  ومناذج  املستهلك 

العمل  لحلقة  مرادًفا  املختلفة 

وإحدى  عميل  كتطبيق  املقامة 

وتطبيق  وكأداة   ، التدريبية  الوسائل 

يف  ومناقشته  تداوله  تم  ملا  عميل 

املقّدمة،  العمل  وأوراق  املحارضات 

إتاحة  الحلقة  هذه  يف  تم  كام 

لجميع   ) الحافلة   ( املتنقل  املكتب 

أخصايئ  تخصيص  تم  حيث  املشاركني 

لرشح  الشكاوى  ومتلقي  الضبط 

تلقي  وكيفية  املكتب  هذا  عمل 

واالستفسارات  والشكاوى  البالغات 

من  الوعي  ونرش  واالقرتاحات 

التوعوية  النرشات  توزيع  خالل 

رافًدا  األمر  هذا  وكان  واإلرشادية، 

. الحلقة  هذه  برنامج  يف  يصب 

تزويد  تم    : الكعبي  وأضاف 

يحتوي  متكامل  مبلف  املشاركني 

توعوية  مادة   )20( يقارب  ما  عىل 

الهيئة  موقع  إىل  باإلضافة  وإرشادية 

وأرقام  املستهلك  لحامية  العامة 

ولقد   ، املجانية  املستهلك  هواتف 

 .. )املعرفة  العمل  حلقة  القت 

واستحسان  رىض  قرارك(  أساس 

العمل  ومقدمي  املشاركني  جميع 

االستامرة  خالل  من  وذلك  والحضور 

تم  التي  الراجعة  للتغذية  املعدة 

خالل  ومن  املشاركني  عىل  توزيعها 

هذه  حضور  بني  األحاديث  تبادل 

شكرهم  عن  أعربوا  فقد  الحلقة 

لحامية  العامة  للهيئة  وتقديرهم  

الهيئة  منتسبي  ولكافة  املستهلك 

عموم  ألجل  ُتبذل  التي  الجهود  عىل 

. ملستهلكني ا

للطلبة  مسابقة 

مرشوع  جاء  الفائزة  املبادرات  وضمن 

ملريم  يل"  حامية  بحقوقي  "معرفتي 

 ، اإلسامعيلية  راشد  بن  سامل  بنت 

يستهدف  املرشوع  بأن  قالت  التي 

الرابع  الصف  من  املدارس  طالب  فئة 

الخاصة  باملدارس  السادس  الصف  إىل 

إىل  وهدف  الرشقية،  جنوب  مبحافظة 

برزت  مدارس  ثالث  أفضل  اختيار 

بحقوقهم  الطالب  توعية  مجال  يف 

املستهلك  حامية  ومبجاالت  وواجباتهم 

برامج  من  بنرشه  تقوم  ما  إىل  إضافة 

حامية  ثقافة  لنرش  داعمة  ومبادرات 

املستهلك، األمر الذي سينعكس إيجاًبا 

بيئة  وإيجاد  الهيئة  رسالة  إيصال  عىل 

وواجباتها. بحقوقها  واعية  مجتمعية 

محاور  تنقسم  اإلسامعيلية:  وأوضحت 

أساسية  أقسام  ثالثة  إىل  املسابقة 

الطاليب،  التوعوي  املحور  يف:  تتمثل 

واملبادرات  والربامج  الغذايئ،  والوعي 

االستهالكية  الثقافة  لنرش  الداعمة 

تقييم  عنارص  تحتها  تندرج  حيث 

تقييم  مختصة  لجنة  وتولت  محددة، 

يف  املوضوعة  للبنود  وفًقا  املدارس 

اجتمعت  وقد  التقييم.  استامرات 

مع  بالتعاون  املستهلك  حامية  لجنة 

والتعليم  للرتبية  العامة  املديرية 

متمثلة  الرشقية  جنوب  مبحافظة 

لتنفيذ  الخاصة  املدارس  مبديرية 

ضمن  املستهلك  حامية  مسابقة 

حامية  بحقوقي  "معرفتي  مرشوع 

الخاصة  املدارس  دعوة  وتم  يل" 

مدرسة  وهي:  اختيارها؛  تم  التي 

الخاصة،  عوف  بن  الرحمن  عبد 

الرباعم  مدرسة  الخاصة،  اقرأ  مدرسة 

الخاصة،  املنهل  دار  مدرسة  الخاصة، 

شمس  مدرسة  الخاصة،  صور  مدرسة 

الله  عبد  مدرسة  الخاصة،  املعرفة 

جعالن  ومدرسة  الخاصة  العباس  بن 

مبوظفي  املدارس  دعم  وتم  الخاصة. 

تم  كام  للمساندة.   املستهلك  حامية 

وحمالت  توعوية  محارضات  إقامة 

ما  ملدة  باملدارس  مكثفة  توعوية 

لجنة  تشكيل  تم  قد  الشهرين؛  يقارب 

بكل  املدارس  تساند  للمدارس  داعمة 

وتم  للطالب،  توعية  من  تحتاجه  ما 

التقييم  لجنة  قبل  من  املدارس  زيارة 

مدة   ذلك  استمر  حيث  املشرتكة 

منظمة. ومعايري  آليات  وفق  أسبوع 

اللجنة  أن  إىل  اإلسامعيلية  وأشارت 

حيث  من  التقييم  بأعامل  قامت 

والتزامها  الخاصة،  املدارس  تنافس 

يف  واملتمثلة  املسابقة  مبحاور 

املستهلك  بحقوق  الطاليب  الوعي 

والربامج  املستهلك  حامية  ومجاالت 

ثقافة  لنرش  الداعمة  واملبادرات 

حامية املستهلك، حيث التقى أعضاء 

والطالب  املدارس  إدارات  مع  اللجنة 

وبرامج  أنشطة  عىل  للتعرف 

تفعيلها  ومدى  املدارس  ومبادرات 

ضمن  املستهلك  حامية  ملسابقة 

حامية  بحقوقي  )معرفتي  مرشوع 

التقييم  مؤرشات  عىل  واطلعت  يل(، 

وفق بنود استامرة التقييم املعتمدة.

اإلسامعيلية  أكدت  ختام حديثها  ويف 

أسايس  بشكل  ُتعنى  املسابقة  أن 

املستهلك  )حقوق  مبوضوعات 

املستوى  عىل  وذلك  وواجباتهم( 

تعالج  بحيث  واملحيل  املدريس 

حامية  جوانب  من  الجوانب  بعض 

دراسة  عىل  فتعمل  املستهلك؛ 

التي  املقرتحات  وتقديم  الظواهر 

من شأنها أن تحد من هذه الظواهر 

وكذلك  حيالها،  التوعية  عىل  وتعمل 

عىل  تساعد  التي  املبادرات  تشجيع 

االستهالكية  املامرسات  بعض  تعديل 

غري املرغوب فيها باإلضافة اىل تعزيز 

خالل  من  فيها  املرغوب  املامرسات 

املختلفة. املسابقة  مجاالت 

ركن توعوي

صاحب  البلويش  محمد  بن  عدنان 

مرشوع  مبادرة " ركن توعوي خاص 

يف  املستهلك  لحامية  العامة  بالهيئة 

الفائز  خاصة"  أو  عامة  مكتبة  كل 

البداية  يف   : قال  الرابع  باملركز 

عىل  القامئني  لكل  شكري  أقدم 

مثل  تستمر  أن  راجًيا  املبادرة  هذه 

األثر  من  لها  ملا  املبادرات  هذه 

واإلبداع،  املنافسة  إيجاد  يف  الجميل 

عن  البحث  بإجراء  قمت  وللمشاركة 

والية  يف  املوجودة  العامة  املكتبات 

عن  وبركاء  املعاول  ووادي  نخل 

و  واألصدقاء،  الوالة  مكاتب  طريق 

املكتبات  من  عدد  إىل  التوصل  تم 

السلطان  جامع  مكتبة  ومنها 

جامع  ومكتبة  بنخل  قابوس 

الغشام  بيت  ومكتبة  السالم 

 . بربكاء  العام  االدعاء  ومكتبة 

إدارات  مع  لتواصل  ا تم   كام 

الرسمية  بالرسائل  سواء  املكتبات 

اإلعالم  دائرة  ومع   باالتصال  أو 

والكتيبات  املطويات  لتوفري 

باإلمكان   : لتوعوية..مضيًفا ا

الركن  هذا  ليكون  الفكرة  تعميم 

املدارس  يف  لتعلم  ا مصادر  كل  يف 

عىل  تحتوي  التي  تلك  خصوًصا 

لطلبة. ا من  كبري  عدد 

العامة     الهيية  من   ً إميانا املشروع  يأتي 
موظفيها  بقدرات  املستهلك  حلماية 
على  يعمل   ً نظاما لهم  خصصت  حيث 
 ً رافدا ليكون  واملشاريع  املبادرات  إدارة 

مهما وفعاال بكافة مستوياتة.

ملاذا؟
  إذ يتيح النظام للموظفني فرصة املشاركة، 
بيئة  إليجاد  قدراتهم  وإبراز  جتاربهم،  وعرض 
عما محفزة مبنية على اإلبداع في مجاالت 
والفنية  واملالية  اإلدارية  املستهلك  حماية 

 ماذا يقدم؟والتقنية والتوعوية واإلعالم.

 يحتوي النظام على "دليل" يتضمن الشروط العامة للتقدم للمبادرة 
ومراحلة،  واملشاريع  املبادرات  تقييم  وخطوات  املشروع،  أو 
تقييم مبدئي  كما يشتمل على إستمارة  للتقييم،  واملعاييراملقترحة 
ليتم تقييم املبادرات واملشاريع من قبل املسؤول املباشر كمرحلة أولى، 
أعضاء  بتقييمها  يقوم  التي  النهائي  التقييم  استمارة  إلى  باإلضافة 
مت  كما  نهايية،  كمرحلة  اجمليدة  املبادرات  وتقييم  مراجعة  فريق 
واالنتهاء  التسجيل  فترةبدء  حتديد  خالله  من  يتم  زمني  حتديدجدول 
على  النظام  النهائية.ويحتوي  النتائج  ع  اإلعالن  تاريخ  إلى  باإلضافه 
استمارتي مشاركة فتتمثل األولى في استمارة املبادرات التي يشترط 
جماعة)،  املوظف(فردأو  يقدمها  ومبتكرة  جديدة  فكرتها  تكون  بأن 
املوظف  يخص  معني  إجراء  أو  خدمة  حتسني  منها  الغاية  وتكون 
أو  والتطوير  التغيير  إلى  وتهدف  شؤونه،  على  والقائمني  أواملستهلك 
للهيئة.وأما  املوكلة  واملهام  االختصاصات  واقع  التحسني،وتالمس 

الثانية فتتمثل في استمارة املشاريع وهي عبارة عن نشاط يقوم به 
فيه  مرغوب  غرض  لتحقيق  جماعة)  أو  تلقائية(فرد  بصفة  املوظف   
ينفذ في خطواته الطبيعية وفي بيئة العمل وفق خطة زمنية محددة، 
ويالمس واقع االختصاصات واملهام الوكلة للهيئة مبا يسهمفي تطوير 

العمل وجويده وتوفير الوقت واجلهد واملال.

ماذا يحتوي؟

بادر ونفذ

سيف  المحروقي: 

الهيئة   حريصة 

على إشراك 

موظفيها 

لما يمتلكونه 

من مهارات 

وإبداعات.

علي  الكعبي

استعنا   بالمكتب

 المتنقل  لدعم  

المبادرة  كأداة 

تطبيق   عملية.

إيمان  العجمية:

إقامة  العروض 

الترويجية

 والتخفيضات عبر 

نظام إلكتروني.

محمود  المعمري

استهدفنا  نشر 

مفاهيم  حماية

 المستهلك لشرائح

 المجتمع المختلفة.

عدنان  البلوشي:

توفير مطويات 

ومنشورات  توعوية 

لمجموعة من 

المكتبات.


