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 العفاسي: إشهار  نقابة العاملين

   في وزارة المالية
 

 خالل زيارة وفد االتحاد لجمعية الرميثية التعاونية

  الدويهيس: سننهض بالمسيرة التعاونية عربيًا ودوليًا

 قام وفــــد من احتــــاد اجلمعيــــات التعاونية 
االســــتهالكية برئاســــة رئيس االحتاد د.حسني 
الدويهيس وعضوية مدير عام االحتاد بدر الردعان 
بزيارة الى جمعية الرميثية التعاونية وكان في 
اســــتقبال الوفد رئيس واعضاء مجلس االدارة 
واملدير العام بهدف توطيد العالقات بني االحتاد 
وجمعياتــــه التعاونية االعضاء، وايضا من اجل 
االطــــالع عن قرب على هموم وشــــجون احلركة 

التعاونية بصفة عامة ودراســــة املعوقات التي 
تعرقل مسيرة النجاح في اجلمعيات التعاونية 
والعمــــل على تذليلها في اقــــرب وقت ممكن مع 
اجلهات املعنية حتى ترتقي اجلمعيات التعاونية 
بخدماتها املتميزة للمساهمني واملضي قدما نحو 
نهضة وتقدم املسيرة التعاونية ليس فقط على 
املســــتوى احمللي، وامنا على املستويني العربي 

والدولي.

  وأشــــاد رئيس االحتاد خالل اللقاء باجلهود 
التي بذلها مجلــــس ادارة اجلمعية في النهوض 
باخلدمات االقتصادية واالجتماعية التي قدموها 
للمســــاهمني، مشيرا الى ان جمعية الرميثية من 
اجلمعيات الرائدة في املنطقة، فضال عن تعاونهم 
مع ادارة االحتاد في حل العديد من املشكالت التي 

تواجه احلركة التعاونية االستهالكية.
  من جانبه، شكر رئيس مجلس ادارة جمعية 

الرميثية التعاونية عباس البغلي رئيس االحتاد 
ومدير عام االحتاد على هذه الزيارة، ومتنى تكرار 
مثل هذه الزيارات ملا لها من اثر طيب في نفوس 
التعاونيني، وايضا من اجل تذليل كل العقبات التي 
تعرقل مسيرة احلركة التعاونية في البالد، مشيرا 
الى انه قد متت مناقشة العديد من املشكالت التي 
تواجه اجلمعية بصفة خاصة واملعوقات التي تواجه 

العمل التعاوني االستهالكي بصفة عامة. 

الشــــؤون   أصــــدر وزيــــر 
االجتماعية والعمــــل د.محمد 
العفاسي قرارا بشأن اشهار تعديل 
اســــم نقابة عمال ومستخدمي 
الى  املاليــــة والصناعة  وزارة 
العامة  العاملني باالدارة  نقابة 

للجمارك.
  كما اصدر قرارا آخر بإشهار 
نقابة العاملني بــــوزارة املالية 
وجاء في القرار: تشــــهر نقابة 
العاملني بوزارة املالية، ويعمل 
بهذا القــــرار اعتبارا من تاريخ 
صــــدوره وينشــــر باجلريدة 

الرسمية.
  وتضمــــن ملخــــص النظام 
االساسي لنقابة العاملني بوزارة 
املالية وهو: اجتمعت اجلمعية 
التأسيسية بتاريخ  العمومية 
٢٠٠٨/١١/٢٤ وقد مت االتفاق بني 
املؤسسني على تأسيس نقابة 
العاملني بوزارة املالية ويقضي 
النظام االساســــي للنقابة مبا 
يلي: تهــــدف النقابة الى رعاية 
مصالــــح عمالهــــا والدفاع عن 
حقوقهم والعمل على حتسني 
املاديــــة واالجتماعية  حالتهم 
ومتثيلهــــم في جميــــع االمور 
املتعلقة بشؤون العمال، يقبل 
عضوا في النقابة كل من يعمل 
الثامنة  املالية وبلغ  في وزارة 
عشرة من عمره وان يكون حسن 
السيرة والسلوك، قيمة االشتراك 
النقابة هي  الشهري لعضوية 
٢ د.ك فقط، رسم االنضمام الى 
النقابة هو خمسة دنانير تدفع 
مرة واحدة عند انضمام العضو 
او عند اعادة قيده، تودع اموال 
النقابة في بيت التمويل الكويتي 

العاملني بوزارة  باســــم نقابة 
املالية، تبدأ الســــنة املالية من 
شهر يناير الى نهاية ديسمبر 
من كل عــــام، تعتبر اجلمعية 
العمومية هي صاحبة السلطة 
العليا في تصريف امور النقابة 
وهي تتألف من جميع االعضاء 
الكويتيني املسددين الشتراكاتهم 
الشهرية حتى تاريخ االنعقاد، 
تنعقد اجلمعية العمومية مرة في 
كل شهر يناير او فبراير من كل 
سنة بصفة عادية، يتكون مجلس 
ادارة النقابة من سبعة اعضاء 
تنتخبهم اجلمعية العمومية ملدة 
اربع ســــنوات، ينتخب اعضاء 
مجلس االدارة من بينهم في اول 
اجتماع لهم رئيس مجلس ادارة 
ونائبا للرئيس وأمينا للســــر 
وأمينا للصندوق وســــكرتيرا 
للعالقات اخلارجيــــة، حددت 
الالئحة اختصاصات اجلمعية 
العمومية العادية وغير العادية 
واختصاصــــات مجلس االدارة 
والدفاتر التي متسكها النقابة. 

 د.محمد العفاسي 

 وفد احتاد اجلمعيات التعاونية خالل زيارة جمعية الرميثية 
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