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اقتصاد

العدد ( )551الثالثاء  1أغسطس 2017

عقوبات رادعة للشركات غير الملتزمة تصل إلى إلغاء الترخيص

التجارة وضعت خطتها إلحكام الرقابة
على أسعار التنزيالت خالل الصيف
كشفت م��ص��ادر ل��ـ«ال��ش��اه��د» أن وزارة التجارة
والصناعة وضعت خطة وذلك إلحكام رقابتها على
االسعار في مختلف اجلمعيات التعاونية واالسواق
املركزية ومنافذ البيع في موسم الصيف احلالي.
وأش��ارت ال��ى ان قطاع الرقابة التجارية وحماية
املستهلك التابع ل��ل��وزارة سيقوم ب��إرس��ال فرق
تفتيشية الى احمل�لات التي تقدم في الوقت الراهن
خصومات وعروض تنزيالت وذلك للتأكد من وجود
تراخيص منظمة وحصول تلك احملالت عليها السيما
وان على أي شركة احلصول على ترخيص من االدارة
املعنية قبل القيام بالتنزيالت .وأكدت إن إدارة حماية
املستهلك حترص على اص��دار التراخيص املتعلقة
بالتخفيضات والتنزيالت خالل  48ساعة اال انه
من الواجب االلتزام بالشروط والتعليمات املنظمة

للعرض والتنزيالت حيث أن من شروط احلصول
على الترخيص للتنزيالت نسخة من الترخيص
التجاري ساري الصالحية وكشف بأسعار السلع
املشمولة بالعرض وكشف بفروع الشركة املرفق
م��ع الطلب شريطة ان يرخص فقط للمؤسسات
والشركات التجارية واحمل�لات ويسري العرض
للجمهور فقط وان فترة العرض ال تزيد على  40يوما
للعرض الواحد وان ال تقل الفترة بني العرض واآلخر
عن شهرين.
وأضافت ان طلب الترخيص يجب ان يقدم قبل 7
أيام من بداية العرض وال يجوز متديد العرض اال
في حال عدم استكمال  40يوما وفي حال عدم االلتزام
بالقوانني املنظمة سيتم تطبيق العقوبات عليها حيث
نظمت الئحة حماية املستهلك في امل��ادة  32التزام

املرخص له مع ضرورة وضع بطاقة سعر على كل
السلع املشمولة بالعرض موضحا عليها السعر قبل
وبعد العرض واملطابق للبيان املعتمد من التجارة.
وأن يكون سعر البيع قبل العرض هو أدنى سعر مت
التعامل به مع اجلمهور خالل فترة شهر على األقل
سابقة على العرض مبينة انه من الضروري مراجعة
أسعار السلع املشمولة بالعرض كلما انخفضت
أسعار بيعها دون احلد األدنى الوارد بالعرض وفي
هذه احلالة يحق ل��وزارة التجارة إلغاء الترخيص
ما لم يوفق املرخص له أوضاعه بتعديل ما يلزم
من أسعار وفقا ألسعار السوق .وح��ذرت التجارة
من تعديل او اضافة او شطب أو الغاء يتم بكشف
األسعار املقدم للوزارة بعد احلصول على الترخيص
ب��ال��ع��رض.زم��ن جانب آخ��ر نصحت ادارة حماية

كشف بأسعار المواد الغذائية االستهالكية

املستهلك باتباع املستهلك عدة نصائح منها مقارنة
االسعار بني احملالت التجارية واالسواق االخرى قبل
شراء السلع والتأكد من عدم ارتفاعها مشيرة الى انه
في حال اكتشف وجود أي ارتفاع في االسعار فعليه
تبليغ اخلط الساخن بالوزارة رقم .135
وذكرت الوزارة في نشرتها االخيرة انه وعند القيام
بشراء أي سلعة تأكد من وج��ود بلد املنشأ عليها
وخالف ذلك ميكنك القيام بتقدمي شكوى مضيفة ان
الوعي االستهالكي ضروري حلماية املستهلك الذي
عليه احلرص على االب�لاغ عن أي مخالفة كما على
املستهلك احلرص على طلب فاتورة الشراء لضمان
حقه في البضاعة التي تستبدل وتسترجع خالل 14
يوما من تاريخ الشراء وفق الشروط واملعايير التي
حددها القانون.

