
غضنفري: التسلم 
خط الدفاع األول.. 

واملنتجات لدينا 
محمية وتخضع 

الشتراطات صحية

املطيري: جدول 
زمني لفحص 

املنتجات واملواد 
كل ساعتني مع 

الكمية والوزن 
ودرجة احلرارة

احلزمي: لدينا 
تعليمات واضحة 
بآلية التعامل مع 

املنتج بحسب 
النوع والدوران

ستنشرها في اجلريدة الرسمية قريباً

»التجارة« تنتهي من تعديل مواد في الئحة قانون حماية املستهلك
قال مس���ؤول في وزارة 
التج���ارة والصناع���ة في 
تصريح ل� »األنباء« إن القطاع 
القانوني في الوزارة انتهي 
من اعتم���اد تعديل بعض 
بنود مواد الالئحة التنفيذية 
للقانون رقم 39/2014 بشأن 
حماية املس���تهلك، مشيرا 
إلى أن الوزارة بصدد نشر 
الالئحة املعدلة في اجلريدة 
الرسمية خالل الفترة القليلة 

املقبلة.
وكان أعض���اء من غرفة 
جتارة وصناعة الكويت قد 
عقدوا اجتماعا مع مسؤولي 
ال���وزارة مؤخرا ملناقش���ة 
الق���رار ال���وزاري اخلاص 
التنفيذية  الالئحة  بإصدار 
لقانون حماية املس���تهلك، 
وما تضمنته من إجراءات 
تتعل���ق بتنظي���م عملية 
التخفيض���ات والعروض 

اخلاصة، حيث ذكر أعضاء 
الغرفة أن هناك جوانب يجب 
الوزارة  مراجعتها من قبل 
بهدف تعديلها، وذلك ملراعاة 
مصلحة املستهلك والقطاع 

التجاري.
الغرفة  وتطرق أعضاء 
خالل اجتماعهم مع مسؤولي 
ال���وزارة إلى ارتفاع الكلفة 
املالية على التاجر في عملية 
العروض  إصدار تراخيص 

ال���ذي  األم���ر  التجاري���ة، 
ترتب عليه انتفاء اجلدوى 
االقتصادية من عمل العروض 
اخلاص���ة، خصوص���ا في 
حالة الشركات ذات الفروع 
املتعددة، وبالتالي سيحرم 
املستهلك من االستفادة من 
العروض اخلاصة التي تقوم 
بها تلك الشركات. وإن تلك 
اإلج���راءات ال تتوافق مع 
التس���ويقية  السياس���ات 

اإلقليمية للشركات العاملية 
الكب���رى لع���دم مرونتها، 
وتشترط الوزارة على التاجر 
بتقدمي طلب احلصول على 
العرض اخلاص قبل شهر 

من تاريخ العرض.
الغرفة  وأش���ار أعضاء 
إلى عدم توافق الالئحة مع 
املواسم املتقاربة للتنزيالت 
اخلاصة، حيث إنه ال ميكن 
الدخول في عروض خاصة 

في ش���هر رمضان ومن ثم 
عيد األضحى وعيد الفطر، 

ومواسم املدارس وغيرها.
وقالوا إن تلك اإلجراءات 
ستضيف تنافسية السلع 
الس���وق احمللية مع  ف���ي 
األسواق في الدول املجاورة، 
وسيضعف فرص حصول 
املستهلك النهائي على أسعار 
أفضل وعروض خاصة من 

قبل الشركات.

25 مخالفة توقع املتورطني حتت مساءلة قانون حماية املستهلك
15 � البيع بأعلى من التسعيرة 

اجلبرية )حلوم + خبز(.
16 � رف���ض بي���ع )اجب���ار 
املس���تهلك على شراء كمية 

معنية(.
17 � رفض إعطاء فاتور.

18 � عمل تنزيالت وتصفية 
بدون إذن الوزارة.

19 � عمل سحوبات وجوائز 
وهداي����ا مجانية بدون إذن 

الوزارة.
20 � عدم االلتزام بش����روط 

السحب.
21 � مواد غذائية تالفة.

22 � حظر استيراد وعرض 
وبيع اإلطارات املستعملة 

)عدم إعطاء فاتورة(.
23 � مخالف����ات الص����ور 
وخلفي����ات اآليات القرآنية 
واملالب����س  واألنبي����اء 

العسكرية.
24 � عرض املالبس الداخلية 
الفاترينة واملجسمات  على 

دون مالبس.
25 � متديد الصالحية.

بأعلى من الس���عر املعلن � 
البيع باألسعار مصطنعة.

14 � ع���دم االلتزام باخلدمة 
)كفالة + عقد + اتفاق(.

باملواصفات.
12 � عدم اس���تخدام ميزان 

)جتزئة( وتوافر ميزان.
13 � عدم وضع اسعار + البيع 

9 � بضاعة مغشوشة.
10 � بي���ع م���ادة منتهي���ة 

الصالحية.
االلت���زام  ع���دم   �  11

تق���وم وزارة التج���ارة 
بالتفتي���ش  والصناع���ة 
الدوري املعتاد على »رخصة 
احمل���ل واثبات ش���خصية 

املخالف«.
وتتمثل املخالفات لقوانني 
وزارة التج���ارة املتعلق���ة 
بحماية املستهلك فيما يلي:

1 � غش جتاري.
2 � عدم وجود بلد املنش���أ 
+ دمغة + نوع العيار نوع 

الذهب.
3 � بيع السلع املدعومة + 
الزراعية  زيادة أس���عارها 
التموي���ن   = بكش���وف 

)البيانات(.
4 � ع���دد ونوعي���ة ووزن 

البضاعة.
5 � عدم التقيد مبا مت االتفاق 

عليه.
6 � ع���دم االلتزام بكش���ف 

التنزيالت.
7 � رفض إعطاء الفاتورة.

8 � غ���ش باخلدمة )جتاري 
� وكالة(.

تعاونيون: ال نسمح بدخول سلعة من غير تاريخ.. ونرفع املنتج من الرفوف قبل 3 شهور من انتهائه

صالحية املنتج في اجلمعيات التعاونية مسؤولية من؟
وهل من ضمانة للمستهلك مبصداقية التاريخ؟ 

ال����دور الفعلي الذي تلعبه 
وزارة التجارة في الكشف عن 
تواريخ الصالحية وسالمة 
املنتج����ات وخصوصا في 
األسواق املوازية والبقاالت 

الصغيرة.

تعليمات صارمة لمسؤولي 
التسلم ومديري األسواق

وب����دوره، ذك����ر عضو 
مجل����س اإلدارة ورئي����س 
اللجنة اإلدارية واملالية في 
الروضة وحولي  جمعي����ة 
التعاونية فواز احلزمي أن 
االغذية تخضع لفحوصات 
من قبل البلدية ويتم إدخال 
املنتج بن����اء على التقارير 
الواردة من البلدية والتجارة 
التراخيص  التي تتأكد من 

والثبوتيات املطلوبة.
إلى أن متابعة  وأش����ار 
تواريخ الصالحية هي من 
مسؤوليات اإلدارة التنفيذية 
ف����ي اجلمعي����ة، وحتديدا 
مأموري التسلم، الذين لديهم 
تعليمات حول نوعية املنتج 
وطريقة احملافظ����ة عليه، 
فاملعلبات على سبيل املثال 
يجب أن يكون عليها تاريخ 
صالحية، وترفع من األرفف 
إذا بقي النتهاء الصالحية 
ثالثة شهور، باإلضافة إلى 
آلية مش����ددة للتعامل مع 

املنتج اليومي كاخلبز.
وبني أننا نتعامل بحزم 
م����ع هذه املس����ألة لتعلقها 
بسالمة املس����تهلك وثقته 
باجلمعي����ة، فل����و وردتنا 
ش����كوى بخصوص وجود 
منتج منت����ه الصالحية مت 
بيعه فإننا نتحقق من فاتورة 
الشراء، وتتم محاسبة مدير 
الس����وق، ألن األرف����ف من 
مسؤولياته، مشيرا إلى انه 
في الوقت ذاته فإننا ال نحمل 
الكاملة ملدير  املس����ؤولية 
السوق فمندوب الشرك���ة 
يجب عليه متابع���ة جمي���ع 
أصنافه والتنسي��ق املستم��ر 
املنتج  للتأك���د من سالمة 

اخل��اص بشركت��ه.

املنتج بوضعه الطبيعي، ثم 
بعد ذل����ك نتأكد من تاريخ 
الصالحي����ة، وب����أن املنتج 
مثل األلبان هو من املصدر 

الرئيسي في الكويت.
أما فيما يتعلق باملنتجات 
املس����توردة فله����ا معاملة 
خاصة في احلدود، حيث يتم 
تخصيص مكان لها للحفاظ 
على سالمتها، ومن اجلدير 
ذكره أن املنتجات السعودية 
هي من أفضل السلع التي لم 
تشهد حتى هذه اللحظة أي 
مشكلة تذكر، في حني كان 
هناك بعض املالحظات على 
بعض الش����ركات الكويتية 
تتعلق بالتموين وس����وء 
التخزين ومت جتاوزها من 
التي  التج����ارة  قبل وزارة 
اش����ترطت مكان����ا ودرجة 

خاصة من احلرارة.
وفيم����ا يخ����ص تعامل 
السوق مع املنتج، أفاد بأن 
لدينا جدوال معينا بالساعة 
يضعه مدير السوق يتناوب 
علي����ه موظف����ون يقومون 
مبتابعة صالحية املنتج كل 
ساعتني، باإلضافة إلى الكمية 

والوزن ودرجة احلرارة.
وشدد املطيري على انه 
ال يت����م قب����ول أي منتج ال 
يحتوي تاريخ صالحية، مع 
احلرص على عدم احلصول 
على كميات كبيرة من السلع 
بطيئة احلركة تداركا ملشكلة 
انتهاء الصالحية أو حدوث 
رواكد وكثافة في التخزين، 
وفي حال اكتشاف أي عيب 
في املنتج يتم سحبه فورا أو 
إرسال عينة منه إلى املخبر 

للتأكد من سالمته.
أننا ال نظلم  إلى  وأشار 
التاجر إذا كان الس����بب هو 
التخزين بعد فترة  س����وء 
املنتج، فالعلة  من تسلمنا 
التاجر  تكون ليس����ت من 
وإمنا م����ن املخازن وتوفير 
األج����واء املناس����بة، مبينا 
أن هناك الكثير من التجار 
املتعاونني واحلريصني على 
سالمة املنتجات، متسائال عن 

أو غير ذلك بس����بب سوء 
التخزين أو عدم نظافة الرف 
أو بس����بب خلل من املنتج 
نفسه، فهذه حاالت نادرة، 
يت����م رفعها فورا، مش����يرا 
إلى أن املنتجات التي تدخل 
اجلمعي����ات محمية وهناك 
نظافة مستمرة واشتراطات 

صحية معمول بها.
وكش����ف غضنفري عن 
اكب����ر مش����كلة تعاني  أن 
التعاونية  منها اجلمعيات 
في ه����ذا اجلانب تتمثل في 
التي  احلش����رات والفئران 
تأتي مع صناديق اخلضار 
والتوالف التي تتسبب بها، 
فهذه من الصعب التخلص 
منها على الرغم من وجود 
عقود مع ش����ركات مكافحة 
إلى  احلش����رات، باإلضافة 
وجودة حاالت نادرة بسبب 
أخطاء في التغليف فيكون 
التاري����خ مطبوعا بطريقة 
خاطئ����ة أو قريبا من وقت 
االنتهاء، وقد اكتشفنا حالة 

واحدة فقط عند التسلم.

فحص المواصفات التقنية 
لسيارات التبريد

أمني صن����دوق جمعية 
هدية التعاونية فايز املطيري 
أكد أنه يت����م احلرص على 
سالمة املنتجات وخصوصا 
املبردة، حيث يجري فحص 
املواصفات التقنية ودرجات 
الب����رودة املوج����ودة ف����ي 
الس����يارات حسب املعايير 
املعتم����دة لتحاف����ظ على 

وجود سلع ال حتمل تواريخ 
صالحية.

الدفاع  التس����لم خ����ط 
األول

رئيس جمعية اجلابرية 
التعاوني����ة أحم����د طالب 
غضنف����ري أك����د أن مأمور 
التسلم هو خط الدفاع األول 
عن صحة املستهلك، ثم نقوم 
بعد ذل����ك مبراجعة حركة 
البضاعة من خالل عمليتي 
الدوران والبيع، باإلضافة 
إلى وجود أوق����ات محددة 
لبعض األصناف، فبعضها 
يجب أال يعرض إذا بقي في 
تاريخ صالحيته 3 أش����هر 
أو أقل، وبع����ض املنتجات 
ق����د تكون اقل م����ن ذلك أو 
أكث����ر، وخصوص����ا عندما 
يت����م احلديث ع����ن األلبان 

واألجبان.
التج����ارة  أن  وأوض����ح 
وضعت ضواب����ط خاصة 
يج����ب عل����ى اجلمعي����ات 
االلت����زام به����ا وتطبيقه����ا 
لتفادي وجود منتج منتهي 
أنه  إلى  الصالحية، مشيرا 
وكإجراء وقائي يجري رفع 
بعض املنتجات قبل الفترة 
املس����موح بها، وهذا يسهم 
في عدم تعريض اجلمعية 

ألي خسارة.
وبسؤاله عن املجففات، 
قال إن هذه السلع لها تاريخ 
صالحية، ونقوم بعمليات 
تفتي����ش دائمة عليها، وإذا 
الدود  وجدنا فيه����ا بعض 

دائم����ا نتس����اءل كيف 
إلى أن  يطمئن املس����تهلك 
الت����ي يحصل  املنتج����ات 
عليها ذات صالحية جيدة 
وال تتس����بب له أي أضرار 
صحي����ة، وخصوصا بعد 
س����ماعه بني احلني واآلخر 
عن ضبط سلع متت طباعة 
تواريخ صالحية مخادعة 
عليه����ا أو تعرض البعض 
ألضرار بسبب تناول بعض 
املنتج����ات؟ وكيف يطمئن 
إلى أن املنتج الذي يتناوله 
من غي����ر تاريخ هو صالح 
لالس����تهالك؟ هذه القضية 
تتعلق بس����المة املستهلك 
التي من الواجب أن تكون في 
قائمة األولويات لدى اجلهات 
املعني����ة وكذلك لدى منافذ 

البيع والتجار أيضا.
بيع املواد الغذائية املنتهية 
الصالحية جرمية بكل معنى 
الكلمة، ولعل املستهلك هو 
الط����رف الوحيد الذي يقع 
عليه الض����رر حال تناوله 
لهذه السلعة، ومهما اتخذ 
من إجراءات حماية ووقاية 
فإنه قد ال يستطيع تدارك 
كل املخاطر، ولذلك تتحمل 
اجلهات املعني����ة بحمايته 
جانبا من املسؤولية وهي 
مطالبة بخطوات احترازية 
أكبر بكثير وقوانني صارمة 

وعقوبات قاسية.
املس����ؤولية موزعة بني 
املص����در والتاجر والبلدية 
والتجارة والصحة واملستهلك 
واملنفذ التسويقي، ومبا أن 
اجلمعي����ات التعاونية هي 
املنف����ذ التس����ويقي األكثر 
أمنا كانت لن����ا وقفات مع 
بع����ض املس����ؤولني فيه����ا 
الستجالء بعض املعلومات 
حول تواري����خ الصالحية 
واإلج����راءات االحترازي����ة 
املتبعة ملنع وجود  واآللية 
مواد أو منتجات غير صاحلة 
لالستهالك، حيث بينوا أن 
هناك إجراءات صارمة لضمان 
سالمة املستهلك وعدم إيقاع 
الضرر به باإلضافة إلى عدم 

فواز احلزميفايز املطيرياحمد غضنفري

عروض مجانية
شركة محمد محمود الشايع

نوع السلعة: مشتريات. 
طريقة العرض: اشتر بيتزا كالسيكية حجم كبير - 1 
بطاط عائلي - خبز بالثوم مع املوزريال - 2 مشروب 

غازي كبير. استرد 44% من قيمة مشترياتك.
مكان العرض: بيتزا اكسبرس.

فترة العرض: 20/9/2015 إلى 15/12/2015.

شركة محمد حمود الشايع
نوع السلعة: مشتريات.

طريقة العرض: اشتر 1 عطر حجم كبير FS واحصل 
على حقيبة مجانا.

مكان العرض: فيكتوريا سيكريت.
فترة العرض: 21/9/2015 حتى 11/10/2015.

شركة املفيد لألدوية واملواد الغذائية
نوع السلعة: مشتريات.

طريقة العرض: اشتر 1 حبة حليب أطفال ابتاميل 
جونيور 3 واحصل على 1 حبة لعبة الذاكرة مجانا.

مكان العرض: سيتي سنتر املتحدة الساملية.
فترة العرض: 9/9/2015 حتى 8/12/2015.

إعالنات توعوية
عزيزي املستهلك:

بحثك عن السلعة البديلة للسلع التي ارتفع 
سعرها دليل وعيك وثقافة استهالكية ومشاركة 

في استقرار أسعار السلع.

تخفيضات في »تعاونية الصليبية« 
على منتجات »البحر«

تق���وم جمعي���ة 
التعاونية  الصليبية 
خالل الفترة احلالية 
بطرح تخفيضات على 
جملة م���ن املنتجات 
بالتعاون مع شركة 
البحر حتت ش���عار 
حتطيم  »مهرج���ان 

األسعار«.
رئي���س  وأك���د 
اجلمعية مطلق العنزي 
أن اجلمعي���ة تق���دم 
لعموم املس���تهلكني 

باقة من املنتجات الغذائية واالستهالكية التي توردها 
»البح���ر« بخصومات كبيرة تصل إلى 50%، كما تقدم 
ملساهميها خصما على كوبون تعليم القيادة بالتعاون 

مع الشركة الكويتية للتعليم.

مطلق العنزي

توريد نوعيات سيئة من اخلضار 
بأسعار مرتفعة.. وطماطم غير صاحلة 

لالستهالك في بعض التعاونيات

وردتنا العديد من الش��كاوى ح��ول توريد جمعية 
تعاونية في إحدى املناطق اخلارجية لنوعيات س��يئة 
من اخلضار والفاكهة بأسعار مرتفعة، وقد طالب عدد 
م��ن املواطنني بوقف احتكار هذا القس��م وفتح الباب 
أمام الش��ركات للتنافس أو تطبيق الشراء املباشر من 
سوق اجلملة وبنخب مميز. واجلدير بالذكر أن بعض 
التعاونيات املجاورة له��ذه اجلمعية تقوم بالبيع بأقل 
من هذه األس��عار وبجودة أفض��ل، دون النظر إلى ما 
متارسه بعض الشركات من خداع حول حتملها للتوالف، 
فهذا التصرف له تبعات تؤثر بالضرورة في األس��عار 
وجتعل املستهلكني مضطرين للشراء واحلصول على 
السلعة الرديئة واملرتفعة السعر، حلاجتهم املاسة إليها 
وعدم قدرة الكثيرين منهم على التوجه ألماكن أخرى 
للشراء. وفي جانب متصل قدم أحد املستهلكني شكوى 
على إحدى اجلمعيات التعاونية لتوريدها أنواعا  سيئة 
جدا من اخلضار، وهو نوعية من »الطماطم« ال تصلح 
لالستهالك وتؤذي العني مبنظرها. وهناك أعدد كبيرة 
من املستهلكني يطالبون بوضع معايير للجودة سواء 
على اخلضار احمللية أو املستوردة. ومنا إلى اجلمعيتني 
املقصودتني بالشكويني إلعادة النظر فيما تقومان به.

طماطم ذات نخب رديء 

شكوى تعاونية

أسعار الذهب
السعر بالدوالرالسعر بالدينارنوع الذهب

38.33$11.55 د.كسعر الذهب عيار 24
35.13$10.59 د.كسعر الذهب عيار 22
33.54$10.1 د.كسعر الذهب عيار 21
28.75$8.66 د.كسعر الذهب عيار 18
1192.15$359.19 د.كأسعار أوقية الذهب
268.32$80.8 د.كأسعار اجلنيه الذهب
38327.62$11548.11 د.كأسعار كيلو الذهب
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صفحة يومية تعنى بشؤون المستهلكين.. األسعار اليومية للخضار والفاكهة 
واألسماك المعتمدة.. أخبار وزارة التجارة والصناعة.. العروض والتخفيضات 

السعرية وجميع األنشطة والفعاليات التعاونية.
يسعدنا التواصل معكم

consumer@alanba.com.kw :إيميل
إعداد: محمد راتب - عاطف رمضان


