
 7  محليات  السبت  ١  يناير  ٢٠١١    

 دانيا شومان ـ ندى أبونصر
  لم يكن من الصعب علينا ان 
نخرج وبعد جولة شملت اكثر من 
٥ اسواق نتفقد التنزيالت التي 
شملت مختلف احملالت وذلك في 
نهاية العام بحقيقة واحدة وهي 
ان أغلب البضائع التي تشملها 
التنزيالت عادة هي مجرد بضاعة 
مخزنة او كما تسمى بعرف الباعة 
وأصحـــاب أســـواق املالبس بـ 
«الستوكات»، وهي احلقيقة التي 
استطعنا استنتاجها من عدد من 
الباعة الذين حتدثوا إلينا بصراحة 
وعدد من املشترين الذين التقينا 
ببعض منهم خالل اجلولة، وهذا ال 
ينفي بالطبع وجود محالت تقدم 
تنزيالت حقيقية ولكنها وبحسب 
ما توصلنا اليه قليلة جدا مقارنة 
باألغلبية التي تستخدم التنزيالت 
كوسيلة تسويقية أكثر من كونها 

تنزيالت حقيقية.
  أحـــد الباعة والذي يعمل في 
أحد األسواق الشعبية التي تقع 
مبنطقة حولي كشف لنا عن ان 
التي تشـــملها  البضاعة  جميع 
التنزيالت والتي تصل الى ٧٥٪ هي 
عبارة عن أشياء مخزنة بعضها 
يعود الى العام ٢٠٠٨ وجميعها 
من صناعة بلد عربي وظلت في 
املخازن ألكثر من عامني وطوال 
الســـوق  الفترة وأصحاب  تلك 
يعرضونها في مواسم التنزيالت 
كمثل هذه األيام من أجل تصريفها 
وليس من أجل البحث عن الربح 

بل بيعها بسعر التكلفة.
  تقسيم البضاعة

  بائـــع آخر أكد لنـــا ان محل 
املالبـــس الذي يعمـــل به يقوم 
بتقســـيم البضاعـــة املعروضة 
الى جزءين األول هو املشـــمول 
بالتنزيـــالت وغالبا ما يشـــمل 
املالبس الكاسدة القدمية واجلزء 
الثاني للبضاعة احلديثة وتكون 
غير مشمولة بالتنزيالت، فيما 
يؤكد بائع ثالث ان أكبر دليل على 
ان البضاعة املشمولة بالتنزيالت 
هي بضاعـــة «ســـتوك» انها ال 
تأتي بجميع املقاســـات بل تأتي 
اما مبقاسات صغيرة للغاية او 
بحجم كبير، حيث ان أغلب البيع 
املقاسات املتوسطة  يرتكز على 
وهي التي يكثر عليها الطلب من 
الزبائن كونها تناسب الشريحة 
التي تكون مقاساتهم بني املتوسط 
(M) و(L) بينما جند بحسب قوله 
ان كثيرا من البضاعة املعروضة 
للتنزيالت إما (XXL) او أكبر او 
مبقاسات صغيرة للغاية، وبالتالي 
يؤكد كما أكد زمـــالؤه ان أغلب 
عروض التنزيالت تلك ال تخلو 
من اخلدعة التسويقية بشكل او 

بآخر.
  موضات انتهت

  اما أفضل وصف قدمه املشترون 
الذين التقينا بهم فهو وصف «أم 

محمد» التي قالـــت في تعليقها 
وهي تتحدث لنا بينما كانت تقف 
أسفل الفتة بوسط أحد محالت 
املالبس املكتوب عليها «تنزيالت 
حتى ٧٥٪»، كل املالبس املعروضة 

موضتها انتهت من سنني.
  اللقـــاء األول كان مـــع أحد 
الباعة في احد األسواق الشعبية 
في منطقة حولـــي والذي وبعد 
اقناع بســـيطة حتدث  محاولة 
الينا بكل صراحة، ســـألناه عن 
الالفتات املنتشـــرة في  حقيقة 
السوق والتي حتمل عبارة واحدة 
«تنزيالت حتى ٧٥٪»، وقال: «ال 
ميكن ان أصـــف هذه التنزيالت 
ســـوى انها ليست حقيقية، ألن 
أغلب املالبس املعروضة مالبس 
وأحذية واكسسوارات قدمية جدا، 
وهي التي نسميها «ستوكات» او 
باألصح بضاعة كاسدة في املخازن، 
وكان السوق قد استوردها منذ 
العـــام ٢٠٠٨ وأغلبهـــا لـــم يتم 
تصريفه، فعادة السوق الذي نعمل 
به يقوم باستيراد كميات كبيرة 
من املالبس قبل مواسم األعياد 
وحتديدا عيدي الفطر واألضحى 
ولكن أحيانا ال يتم تصريف اال 
اقل من ٥٠٪ مـــن تلك البضاعة 
فتعود كمية الـ ٥٠٪ األخرى إلى 
املخازن وتبقـــى أحيانا لفترات 
طويلة، ومثل هذه البضاعة يقوم 
أصحاب األسواق بعرضها حتت 
بنـــد «تنزيـــالت» أو «تنزيالت 
كبرى» أو تنزيالت ٧٥٪ وغيرها، 
والتنزيالت هنا من حيث القيمة 
الســـعرية حقيقية، فمثال هناك 
العيد  فستان كان يباع مبوسم 
بـ ١٠ دنانير، لكنه وألنه حتول 
الى بضاعة مخزنة أو «ستوك» 
فعندما يعيدون عرضه يكتبون 
ان التنزيالت عليه ٧٥٪ وبالفعل 
يقومون بعرضه بسعر دينارين 
ونصف الدينار أي ان التنزيالت 
حقيقية من حيث القيمة السعرية 
ولكن الفستان نفسه هنا بضاعة 
كاسدة مخزنة، فهناك أمر حقيقي 
في مسألة التنزيالت واألمر عبارة 
عن خدعة، فهو ليس جديدا أو انه 

ال يتبع خط املوضة.
  تنزيالت حقيقية

  حمدان سيد يعمل بائعا في 
محل مالبس بالفروانية لم ميانع 
من احلديث معنا وعرض وجهة 
نظره قائال: التنزيالت في محلنا 
حقيقية، ولكن هناك نوعني من 
البضاعة لدينا في احملل: بضاعة 
مشمولة بالتنزيالت وأخرى غير 
مشـــمولة بالتنزيالت، وهذا أمر 
تعمل فيه أغلب احملالت الكبرى، 
بل هو أمر وعرف عاملي في أغلب 
األســـواق، وال توجد به خدعة، 
فهناك بضاعـــة طازجة «لتوها 
وصلت» وأخرى عمرها نحو ٦ 
أشهر وهي التي تشملها التنزيالت، 
والتنزيالت التي نعرضها حقيقية 
١٠٠٪، فما كان سعره ٥٠ دينارا 

بالتنزيالت موضة قدمية، وبعضها 
اكتشفت ان به عيوبا مصنعية، 
أعني ليست ظاهرة أو واضحة 
ولكنها عيوب فـــي اخليوط أو 
في األلوان أحيانـــا، وأنا مررت 
على اكثر من ١٠ محالت، في يوم 
واحد ومن بني احملالت الـ ١٠ لم 
أجد سوى محل واحد فقط يقدم 
تنزيالت حقيقية، أما احملالت الـ 
٩ الباقية فوجدت انها كما قلت 
مجرد خدعة فهي إما بضاعة قدمية 
وموضتها منتهية منذ ســـنوات 
او ان بها عيوبا مصنعية او انها 

متوافرة مبقاسات محدودة.
  تأخر الشتاء وتنزيالت حقيقية

  أطرف ما توصلنا اليه خالل 
التحقيق هـــو اننا وجدنا محال 
يقوم بعرض تنزيالت حقيقية 
بحســـب ما يؤكد صاحب احملل 
والسبب في ذلك عائد للطقس وال 
شأن له بالتصريف أو التسويق 
التنزيالت،  أو حتـــى مبوســـم 
وهو ما يكشـــفه محمـــد العبد 
(٥٤ عاما) بائع في محل مالبس 
رجالية ومتخصص في بيع البدل 
التي  واجلاكيتـــات والبالطوات 
عـــادة ما يقبل عليها الرجال في 
موسم الشتاء، ويقول العبد في 
حديثه لنا: «نحن اضطررنا ألن 
نعمل تنزيالت وليس مبزاجنا، 
وخاصـــة أن البرد تأخر دخوله 
كثيرا ودرجـــات احلرارة التزال 
معتدلة وبني الـ ١٨ والـ ٢٢ مئوية 
في النهار، وهو طبعا ما تسبب 
في عـــزوف الزبائن عن شـــراء 
اجلاكيتات الشتوية لذا وجدنا 

أنفســـنا مضطريـــن ألن نعمل 
تنزيالت وتبلغ نسبة تنزيالتنا 
الـ ٦٠٪ بل وتصل إلى ٨٠٪، ألننا 
لم جند من يشتري البدل الشتوية 
واجلاكيتات والبالطوات، فنسبة 
اإلقبال ال تتعدى الـ ١٠٪ من الزبائن 
على الشراء فكما ترون ال يوجد 
برد والشتاء هذا العام دافئ جدا، 
ولسنا وحدنا املتضررين بل حتى 
الكهربائية وتلك  الدفايات  باعة 
التي تعمل بالغاز أو الكيروسني 
هم اآلخرون يعانون هذا العام من 
قلة اإلقبال بسبب تأخر دخول 

البرد».
العبد،    وحول األسعار يقول 
مشيرا إلى أحد اجلاكيتات األملانية 
املصنوعة من جلد الشاموا البني: 
«لو كنا في موســـم جيد ودخل 
البرد في موعده هذا العام لكان 
ســـعر هذا اجلاكيت الفاخر ٩٠ 
بـ  اليوم نعرضه  دينارا ولكننا 
٣٨ دينارا وهـــو ال يوازي حتى 

سعر التكلفة الكاملة».
  الدفايات وخصم الـ ٥٠٪

  بعـــد أن تركنـــا محمد العبد 
توجهنا إلى محل قريب متخصص 
في بيع االدوات الكهربائية ووجدنا 
الدفايات  التنزيـــالت علـــى  أن 
الكهربائية تصل إلى ٥٠٪، وأكد 
الباعة في احملـــل ذات احلديث 
الذي رواه لنـــا العبد عن تأثير 
تأخر دخول البرد على مبيعات 

الدفايات.
  بعـــض اصحـــاب احملـــالت 
متنوا ان يكســـر الزبائن قاعدة 
«الفرجة» ويتخذوا قرار الشراء 

اليوم جتده يباع بـ ١٥ و٢٠ دينارا، 
وكثير من الزبائن يقبلون على 
املالبس املعروضة في التنزيالت، 
والبعض يفضل أن يواكب املوضة 
ويذهب الى القسم غير املشمول 
بالتنزيـــالت، وزبائننا يعرفون 
هذا ويعونه جيدا، وال توجد في 

األمر أي خدعة.
  ستوكات

  بائع ثالث رفض ذكر اســـمه 
كالبائع األول نظرا للحقيقة املرة 
التي يكشفها عن ممارسات احملل 
الذي يعمل به في التحايل على 
التنزيالت  الزبائن في مســـألة 
قائال: في محلنا جميع البضاعة 
املعروضة حتت الفتات التنزيالت 
هي بضاعة كاسدة أو كما تعرف 
انها بضاعة «ســـتوكات» ويجد 
أصحاب بعض احملالت وبعض 
جتار اجلملة في مواسم التنزيالت 
خاصة تنزيالت آخر العام كهذه 
األيام أو تنزيالت الصيف أو ما 
تعرف باسم تزيالت السفر فرصة 
لتصريف البضاعة الكاسدة في 

مخازنهم من املالبس.
  ويوضح البائع الثالث: أكبر 
دليل على ان البضاعة املعروضة 
في التنزيالت هي بضاعة ستوكات 
ان اغلبها يأتي مبقاســـات غير 
متوافرة للجميع، فمثال املالبس 
التي تبـــاع في الكويـــت تتبع 
القياسات الثالثة املعروفة وهي 
صغير (S) ومتوسط (M) وكبير 
(L) ولكن هناك مقاسات ال تباع 
ألنها ال تناسب املقاسات الثالثة 
األكثر طلبا في الكويت وال جتد 

لها مشترين فهناك (XS) أي صغير 
 (XXL)كبير جدا و (XL) جدا وهناك
كبير جدا جدا، وألنها ال جتد من 
الى  يشـــتريها فنجدها تتحول 
ستوكات أو بضاعة ال تباع فتعود 
الى املخـــازن، ولو تالحظون ان 
أغلب املعروض من املالبس كمية 
بسيطة جدا من املقاسات العادية 
ولكن أغلبها من املقاســـات التي 
ال تباع، وهذا أكبر دليل على ان 
بعض احملالت ال تعرض في موسم 
التنزيالت سوى الستوكات، من 
أجل تصريفها بأي ســـعر كان، 
فالتنزيالت في أغلب احملالت هي 
وســـيلة للتخلص من البضائع 
الكاسدة أو ما يعرف في السوق 

باسم «ستوكات».
  وميضي قائال: «ولكن حديثي ال 
ينفي ان هناك محالت مالبس في 
أسواق الكويت تعرض تنزيالت 
حقيقية، وأعني احملالت الكبرى 
واملعروفة فتلـــك احملالت تقدم 
التنزيالت احلقيقية وما تعرضه 
حقيقي، ولكن لألسف كثير من 
األسواق خاصة احملالت الشعبية 
تستغل موسم التنزيالت من أجل 

تصريف الكاسد».
  موضة منتهية

  خالل اجلولة التقينا بأم محمد 
الهـــادي (٣٧ عاما) والتي قدمت 
وصفا ملـــا رأته خـــالل جولتها 
اخلاصة على اكثر من محل يقدم 
تنزيالت علـــى بضائعه، وبدأت 
حديثها وهي تقف أســـفل الفتة 
كبيـــرة كتب عليهـــا «تنزيالت 
٧٥٪»: كل املعروض واملشـــمول 

وهذا رمبا يعود مليزانية األسرة 
التي ال تتحمل أي أعباء جديدة 
مع ضغوطات احلياة واملتطلبات 
الكثيرة التي لها بداية وليس لها 

نهاية ومع اقتراب نهاية العام.
  كل شيء غال

  تقول سلمى عثمان وهي طالبة 
جامعية انها تتردد على األسواق 
منذ اسبوع تقريبا دون أن تقوم 
بشـــراء أي شـــيء ألن كل شيء 
غال على الرغم من الكتابة على 
الواجهات «تنزيالت» وال يوجد 
أسعار منخفضة سوى املوديالت 
القدمية التي هي تصفيات بينما 
كل ما هو جديد ويواكب املوضة 
ال تشـــمله هذه التنزيالت ولهذا 
نضطر ألن نقوم باقتباس اشكال 
وأفكار املوديالت ونقوم برسمها 
ومن بعدها نقوم بشراء قماش 
ونقوم بتفصيلـــه وهكذا يكون 
قد كلفنا أقل بكثير من ســـعره 
األساســـي. ومـــن جانبها تؤكد 
شـــيماء عبداهللا أنها ايقنت أن 
االوكازيون هو مجرد وهم للزبون 

ال وجود له.
بـــدء    وانهـــا نزلـــت قبـــل 
األوكازيـــون بأســـبوع وكتبت 
على ورقة صغيرة أسماء احملال 
التي بها املوديالت التي اعجبتها 
باإلضافة إلى اسعارها وعندما بدأ 
االوكازيون ذهبت الى تلك احملال 
حتى تقوم بشراء ما اعجبها اال 
انها وجدتهم قد رفعوا من اسعار 
املوديـــالت ليوهموا الناس بأنه 
مع األوكازيون مت تخفيضها رغم 
ان ســـعرها بعد التخفيض هو 
سعرها األساسي الذي كان قبل 

األوكازيون.
  ويتابـــع محمـــد جمـــال: ان 
التخفيضات في االسواق هي فرصة 
جيدة لشراء لوازم ومالبس اطفاله 
وحتى مبقاسات كبيرة تناسبهم 
في السنة القادمة وباألخص أن 
املاركات ال ميكن  جميع محالت 
الشراء منها اال في التخفيضات 
لغالء اسعار املالبس فيها وبهذا 
يكون قد كسب ان يلبس اطفاله 
افضل املاركات واملالبس اجلميلة 

وبأسعار مناسبة.
  حيلة على الزبائن

  من جانبه، يقول سليم املصري 
ان التنزيالت في االسواق هي حيلة 
على الزبائن لكي يقوم اصحاب 
احملالت بتصفية كل ما هو عندهم 
قدمي من موديالت ليتخلصوا منها 

بأسعار زهيدة.
  ومبا ان ميزانية األسرة اصبحت 
ال تسمح بزيادة املصاريف فإن 
ربة املنزل تضطر إلى أن تنتظر 
التنزيالت لتقوم بشـــراء لوازم 
اطفالها من مالبس وغيرها لكي 
تقتصد قليال في املصاريف ولكي 
تســـتطيع ان حتقق توازنا بني 

الدخل وارتفاع االسعار.
  من جانبها، تزيد ام عبداهللا 

انه فـــي األوضـــاع االقتصادية 
الراهنة من الضروري دائما تعديل 
بعض األولويات للصرف وطبعا 
يعتمد هذا على عدد أفراد األسرة 

وأعمارهم.
  فلكل فئة أولوياتها ويجب من 
وقت آلخر ان ينفق افراد األسرة 
على األشـــياء املهمة بالنســـبة 
امليزانية  إليهم ووضعها ضمن 
وانتظار التنزيالت للقيام بشراء 
ما يحتاجون إليـــه ولكن ايضا 
حسب األولويات ألنه على الرغم 
مـــن التنزيالت فإن كل شـــيء 
غال ومن لديه عـــدد من األوالد 
فاألمور تختلـــف لديه وتصبح 
امليزانيـــة مختلفة وبحاجة الى 

تدبير جيد.
  إغراءات مبالغ فيها

انه  ابراهيم شهاب    ويوضح 
يرفض الشراء في مثل هذه الفترة 
التي تكثر فيها التخفيضات ألن 
هذه اإلغراءات املبالغ فيها تدفعه 
الى شراء ما ال يحتاج إليه، وما ال 
يناسبه وهذا ال يعني التوفير بل 
العكس فإنه يعتبر اسرافا لشراء 
اشياء غير ضرورية فقط ألنها 

بسعر ارخص.
انها    وتقول بثينـــة محمود 
ال حتب هذا املوســـم وال تفضل 
الشراء فيه، وذلك بسبب االزدحام 
الهائل في احملالت وتسابق الناس 
على اقتناص املالبس، األمر الذي 
يجعلهـــا عاجزة عن التســـوق 
والبحث بتمعن عن مستلزماتها، 
وتضيف قائلة اشك في نوعية 
البضاعة التي تعرض في موسم 
التنزيالت فيما اذا كانت هذه هي 
البضاعة األصلية أم انها بضاعة 

مكدسة في املخازن.
  بينمـــا تقول فرح محمود ان 
الشراء في هذه الفترة له حسناته 
ومساوئه مشـــيرة الى ان هناك 
مبالغة كبيرة في اسعار املالبس 
وخاصة ذات العالمات التجارية 
املشـــهورة عندما تقارن ما قبل 
التنزيالت وبعده، وتقول اكون 
فخورة عندما اشتري مالبس في 
موسم التنزيالت بأنني استطيع 
ان اواكب احدث صيحات املوضة 

وبأسعار مناسبة.
  وأضافت ام راشد انها تستغل 
موســـم التخفيضات لشراء كل 
مستلزماتها املنزلية سواء ادوات 
كهربائية او اثاث او مالبس ألنها 
التخفيضات فرصة لكل  تعتبر 
اسرة يجب استغاللها باألخص في 
ظل األوضاع االقتصادية الراهنة 
ومع احتياج كل اسرة الى تدبير 
جيد لكي تكفي امليزانية احملددة 

لها.
  وتزيد ان االدارة احلكيمة لكل 
اسرة هي التي جتعلها تتجاوز 
املضايقات املادية بوضع اولويات 
للمشـــتريات واستغالل فرصة 
التنزيالت للقيام بشراء جميع 

اللوازم. 

وهذا رمبا يعود مليزانية األسرة 
التي ال تتحمل أي أعباء جديدة 
مع ضغوطات احلياة واملتطلبات 
الكثيرة التي لها بداية وليس لها 

انه فـــي األوضـــاع االقتصادية 
الراهنة من الضروري دائما تعديل 
بعض األولويات للصرف وطبعا 
يعتمد هذا على عدد أفراد األسرة 

 دانيا شومان ـ ندى أبونصر
  لم يكن من الصعب علينا ان 
نخرج وبعد جولة شملت اكثر من 
٥ اسواق نتفقد التنزيالت التي 

محمد» التي قالـــت في تعليقها 
وهي تتحدث لنا بينما كانت تقف 
أسفل الفتة بوسط أحد محالت 
املالبس املكتوب عليها «تنزيالت 

 عاطف رمضان
ــتهلك في وزارة  ــر ادارة حماية املس   أكد مدي
ــد الهاجري لـ «األنباء ان  التجارة والصناعة راش
االدارة مسؤولة عن قمع الغش التجاري وتوعية 
املستهلكني والعروض املجانية واالعالن وتخفيضات 
االسعار، مشيرا الى ان الوزارة تشرف على العروض 

املجانية.
  وأضاف الهاجري ان الشركات واملؤسسات تتقدم 
ــروض وتنزيالت أو تخفيضات  للوزارة لعمل ع
ــا مجانية، موضحا ان هذه االمور منظمة  أو هداي
ــركات  ــرارات وزارية، حيث يتم منح هذه الش بق
ــوزارة، وذلك  ــات تراخيص من قبل ال واملؤسس
ــوف املقدمة من قبل هذه  بعد االطالع على الكش
الشركات، على أن تأخذ «التجارة» تعهدات بعدم 

مخالفة ما مت االتفاق عليه.
ــار الى أنه في حال جتاوزت الشركات واملؤسسات القوانني    وأش
ــرارات يتم اتخاذ االجراءات الالزمة بحقها من خالل إحالتها الى  والق
النيابة التجارية وسحب التراخيص املمنوحة لها لعمل هذه التخفيضات 

أو العروض املجانية.
  ولفت الى ان الوزارة تتابع هذه الشركات للتأكد 
من سير العملية، وان الشركات ملتزمة بعدم مخالفة 

القوانني أو القرارات الوزارية.
ــتطرد قائال: االدارة تعد خطة ستكشف    واس
ــاملة للمستهلكني من  عنها قريبا لعمل توعية ش
ــالل مجاالت الدعاية  املواطنني او املقيمني من خ
واالعالن، وذلك بهدف الوصول للمستهلك وتوعيته 
من مخاطر الغش التجاري وارتفاع االسعار بشكل 
ــوزارة حلماية  ــك ما تهدف اليه ال مصطنع، وذل
املستهلكني من أي ضرر يلحق بهم جراء املخالفات 
ــركات والتي تؤثر سلبا  التي تقوم بها بعض الش
ــني والقرارات الوزارية املنظمة للعمل  على القوان

االقتصادي في البالد.
ــتهلك» تقوم بتوعية املواطنني    وأوضح الهاجري ان «حماية املس
واملقيمني من الغش التجاري عبر وسائل االعالم أو الكتيبات والنشرات 
التي تقوم بتوزيعها من خالل مراكزها املنتشرة في مختلف محافظات 

الكويت. 

 «حماية المستهلك» تعد خطة لعمل توعية شاملة للمواطنين والمقيمين بمخاطر الغش التجاري

 الهاجري لـ «األنباء»: العروض المجانية 
  وتنزيالت األسعار تحكمها قرارات «التجارة»

 راشد الهاجري 

 تنزيـالت نهاية العام 
  .. نعمة أم نقمة؟! 

 (تصوير: كرم ذياب) 


