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الدويهيس يفند اتهامات اتحاد الصناعات: خصخصة »التعاونيات« 
أمر في حكم المستحيل ألسباب قانونية واقتصادية واجتماعية

»الش�ؤون« وحده�ا له�ا س�لطة الرقاب�ة عل�ى تج�اوزات الجمعي�ات التعاوني�ة والتدخ�ل لمعالجته�ا 
تأخي�ر س�داد مس�تحقات بع�ض الموردين راج�ع إلى أم�ور تتعل�ق بالتس�ويات والتوال�ف والمرتجعات

25% من أرب�اح الجمعيات التعاوني�ة تنفق على الخدم�ات االجتماعية وليس على المس�اهمين فقط وأنفقنا 9.5 ماليي�ن دينار في 2008
واستطرد: اما ما يتعلق بسداد مستحقات الشركات 
الصناعية وتأخر اجلمعيات في سدادها عن املواعيد 
احملددة بالق���رارات ذات الصلة، فإن اجلمعيات لم 
تخالف تلك الق���رارات، ولكن ما يحدث من تأخير 
في س���داد مس���تحقات بعض املوردين راجع الى 
امور تتعلق بالتسويات وما يرتبط بها من توالف 
ومرجتعات ومطابقة ب���ن دفاتر اجلمعية ودفاتر 
الشركة وغير ذلك من االمور احملاسبية التي متى ما 
مت االنتهاء منها مت سداد املستحقات، وعلى هذا ميكن 
القول إن هناك الكثير من احلاالت تكون اجلمعية 
ليست املتسبب في التأخير، ومن املنطقي ان نعلم 
ان املدة احملددة للس���داد امنا تكون للمس����تحقات 
الت���ي اصبحت نهائية وال يوجد بها اي امر معلق، 
والدليل على ان موضوع س���داد املستحقات ليس 
بالصورة التي عرضها احتاد الصناعات، ان العديد 
من الشركات واملوردين يتقاضون مستحقاتهم في 
مواع�����يدها لعدم وجود ما يتسبب في تأخيرها، 
مما يدل بال����تبعية ان من تأخر سداد مستحقاتهم 
كان لوجود اس���باب ادت الى ذل���ك والتي غالبا ما 

تتعلق بالتسويات.
وأكد رئيس االحتاد ان ما ذكره احتاد الصناعات 
عن موضوع دعم املنتج الوطني كان مفاجئا لنا اذ 
ان املعلوم ان احلركة التعاونية تعد من اهم واسبق 
واكثر واصدق اجلهات دعما للمنتج احمللي وما اكثر 
الشواهد الدالة على ذلك فمن يقوم بزيارة ميدانية 
للجمعيات التعاونية سوف يشاهد بنفسه ما يلقاه 
املنتج احمللي من رعاية واهتمام في طريقة العرض، 
وما اكثر التعاميم التي ارس���لها احتاد اجلمعيات 
طواعية الى اجلمعيات حلثها على تشجيع املنتج 
احملل���ي ودعمه، وكان آخر هذه التعاميم خالل عام 
2008 عل���ى الرغم من املش���اكل املتعددة التي كان 
يواجهها االحتاد خالل ذلك العام، غير انه توجد بعض 
املشاكل احيانا عند التطبيق مردها ايثار كل شركة 
لنفسها باالستحواذ على مواقع ومساحات للعرض 
مما يقلص فرصة اآلخرين في احلصول على مواقع 
مماثلة، فكل شركة ال يعنيها سوى منتجها، وذلك 
لغياب التنس���يق الالزم بن تلك الشركات بعضها 

البعض، فاجلمعيات لم تقصر في واجباتها.

الحلول المطلوبة

سادسا: حول ما طرحه من احل�����لول املطلوبة: 
يبن د.الدويهيس ان احتاد الص�����ناعات عرض حلوله 
ومقترحاته لتصحيح مسار احل�����ركة التعاونية، 
وقد ذكرنا في بداية ردنا انه ليس له صفة في ذلك، 
ولس���نا بحاجة الى التعليق على كل ما عرضه من 
مقترحات فهي ليس���ت ذا بال، غير انه لفت نظرنا 
الى ان ذلك االحتاد ينتقص من قدر وزارة الشؤون 
االجتماعية والعم���ل ويتهمها بتراخيها عن القيام 
بواجباتها، اذ يطالب بتفعيل دورها الرقابي، وكأن 
هذه الوزارة قابعة خلف مكاتبها ال حترك س���اكنا، 
فبماذا اذن يفسر احتاد الصناعات تلك القرارات التي 
اتخذتها الوزارة في حق بعض اجلمعيات في اآلونة 
االخيرة؟ ومن اين حصلت  الوزارة على املعلومات 
التي كانت وراء تلك القرارات؟ أليس من مفتشيها 
والعاملن بها؟ اذن فالوزارة ومفتشوها لم يقصروا 
في واجباتهم، حتى يأتي احتاد الصناعات ليطالب 
بالتفعيل، اما عن املطالبة باالستمرار في إلغاء جلنة 
االسعار باحتاد اجلمعيات، فها هي اللجنة موقوفة 
عن عملها ما يزيد على عامن، فماذا كانت النتيجة؟ 
ألم ترتفع االسعار إلى أضعاف مضاعفة عما كانت 
عليه قبل إيقاف عمل تلك اللجنة؟ ما الذي يتخ��وف 
منه احتاد الصناعات ف���ي حالة ما اذا عادت جلنة 
االسعار الى عم����لها؟ ف�����ريق يف�����كر في نفس��ه 
وفريق يفكر في مصلحة املستهلك فشتان بن هذا 
وذاك. أما بالنسبة خلصخصة اجلمعيات، فما أبعد 
م���ا ذهب إليه احتاد الصناع���ات، اذ ان خصخصة 
اجلمعيات امر في حكم املستحيل، والقطاع التعاوني 
ال يصلح خلصخصة ألسباب عدة، قانونية واقتصادية 
واجتماعية حتتاج الى ش���رح طويل قد ال يتس���ع 
املجال لذكره في هذه العجالة، فلو أمكن تخطي كل 
تلك االس���باب ومتت خصخصة القطاع التعاوني 
فإن هذا سوف تترتب عليه آثار غاية في السلبية 
بالنسبة للمجتمع الكويتي، على رأسها فقدان اخلدمات 
االجتماعية املتنوعة واملتع���ددة التي يقدمها ذلك 
القطاع للمجتمع والتي اصبح املجتمع معتادا عليها 
بصورة اساسية وال شك ان املستهلكن سوف يكونوا 

حينذاك فريسة سهلة لالستغالل.

بشرى شعبان
رد رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية االستهالكية 
د.حسن الدويهيس على احتاد الصناعات الذي فتح 
النار على اجلمعيات التعاونية، حيث جاء رد رئيس 

االحتاد حول 6 نقاط: 
أوال: حول مطالب���ة احتاد الصناعات تبني عدد 
من املقترحات لتصحيح احلركة التعاونية: يقول 
الدويهيس: ال ندري بأي صفة يتدخل احتاد الصناعات 
في ش���ؤون العمل التعاون���ي ويعرض مقترحات 
لتصحيحه، لو أن ذلك االحتاد كان ضمن النسيج 
التعاوني اللتمسنا له العذر في ذلك، ولو أنه كان 
جهة من اجلهات احلكومية املعنية التي لها سلطة 
رقابي���ة لقلنا هذا حق م���ن حقوقها ملا لها من تلك 
الس���لطة، اما وانه غير ذل���ك فال يحق له حتت اي 
ظرف من الظروف التدخل في الشأن التعاوني، وبن 
ان املعهود عن احلركة التعاونية انها ال تتدخل في 
شؤون غيرها مهما كانت االسباب الدافعة الى ذلك، 
ولم يحدث قط ان شنت احلركة التعاونية اي هجوم 
على اي جهة اال ما يكون منها على سبيل الرد على ما 
تتعرض له من هجوم البعض الذين تثير حفيظتهم 
ما حتققه احلركة التعاونية من جناح، وتابع إن ما 
يثير الدهش���ة ويلفت النظر ان فترة غالء االسعار 
والتي التزال جاثمة على صدور املستهلكن، اثبتت 
مدى اهمية وجود احلركة التعاونية ومدى احلاجة 
الى توليها زم���ام االمور في تلك القضية، فقد كان 
من شأن تقليص الدور التعاوني وغل يده من دوره 
الرقابي خالل تلك الفترة ان ارتفعت االسعار الى عنان 
السماء، االمر الذي جعل اجلميع يدركون بوضوح 
ش���ديد اهمية ما كانت تقوم به احلركة التعاونية 
في كبح جماح االسعار قبل ايقافها عن هذا الدور، 
وملن يعوزه الدليل على ذلك فليقم مبقارنة بسيطة 
بن االس���عار احلالية واالسعار قبل تقليص الدور 

التعاوني في هذا اجلانب.

تجاوزات الجمعيات

ثانيا: حول ما ذكره احتاد الصناعات من جتاوزات 
ظهرت في عدد من اجلمعيات: أوضح رئيس االحتاد 
ان حدوث التجاوزات في اي جهة من اجلهات هو امر 
وارد ومخطئ من يظن ان جهة ما مبنأى عن حدوث 
التج���اوزات بها، فاجلمعي���ات التعاونية ال تخرج 
عن هذه القاعدة ش���أنها شأن الكثير من الشركات 
واملؤسسات ومختلف اجلهات عموما، وقد تضمن 
قانون التعاون رقم 24 لسنة 1979 كيفية معاجلة مثل 
هذه التجاوزات التي قد تقع في اي من املنظومات 
التعاونية وحدد اجلهة التي لها سلطة الرقابة عليها 
وهي وزارة الش���ؤون االجتماعي���ة والعمل، فتلك 
الوزارة هي وحدها دون غيرها التي يحق لها التدخل 
ملعاجلة تلك التج���اوزات، وبالتالي فليس الحتاد 
الصناعات ان يتحدث في هذا الشأن ال باإليجاب وال 
بالس���لب، وليس له ان يصم اجلمعيات التعاونية 
بأنها خرجت عن اهدافها وفقدت هويتها التعاونية، 
فهو بال ش���ك غير معني بهذه االمور على االطالق، 
مادام القان���ون قد توالها وحدد اجلهة املعنية بها، 
وزاد الدويهيس ان تدخل احتاد الصناعات على هذا 
النحو يعني انه ينسب التقصير الى وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل في قيامها بواجباتها حيال مثل 
هذه التجاوزات ان وجدت، مع ان االمر على العكس 
م���ن ذلك متاما، اذ ان الوزارة تقوم بواجباتها على 
الوجه االكمل في هذا الش���أن وال نعتقد ان الوزارة 
بحاجة الى احتاد الصناعات لكي يوجهها في كيفية 

قيامها بعملها.

70% من سوق المواد الغذائية واالستهالكية

ثالثا: ح������ول ما ذكره من استئثار اجلم���عيات 
بنس���ب�����ة 70% م���ن س���وق امل��������واد الغذائية 
واالس���تهالكية: رد رئي���س االحت�������اد ان ه�����ذا 
األم�����ر يثير االس���تغراب والدهش���ة، ألنه يطرح 
تساؤال في غاية االهم����ية، وه�����و من اي���ن توفر 
اجلمعيات التعاونية تلك النسبة من املواد الغذائية 
واالستهالكية؟ أليست من املوردين احمللين سواء 
كانوا ش���ركات أو مؤسس���ات او مصانع او وكالء 
او وس���طاء؟ هل توفر اجلمعيات سلعها من غير 
هؤالء؟ وكأن احتاد الصناعات ينعي على اجلمعيات 
تعاملها وتعاونها مع احلركة التجارية في البالد، 
اي ان ذلك االحتاد ينتقد اجلمعيات من حيث يجب 
عليه ان ميتدحها، ألن اجلمعيات ببس���اطة شديدة 
تعتبر من اه���م املنافذ التصريفية والتس���ويقية 

لهؤالء املوردين على اختالف مسمياتهم وتابع إنه 
من املعلوم ان اجلمعيات التعاونية محظور عليها 
القيام باالس���تي��راد املباش���ر ومن ثم ليس امامها 
س���وى املورد احملل��ي )شركة كانت أو مؤسسة او 
مصنعا او وك�ي�ال او وسيطا( فكان من الواجب تقدمي 
الش���كر للجمعيات ألنها تساهم مساهمة فعالة في 
تصريف س���ل��ع ه��ؤالء حتى ان احتاد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكي��ة والذي يعتبر موردا بالنسبة 
للجمعي���ات التعاوني��ة شأنه شأن باقي املوردين، 
ف���إن سلع هذا االحت��اد التي يوردها للجمعيات امنا 
يوفرها ايضا من امل��ورد احمللي، واستطرد انه حينما 
يلجأ االحتاد في بع��ض االحيان الى االستيراد من 
اخلارج فإن ما يست��ورده ميثل نسبة ضئيلة جدا 
اذا ما قيس���ت بنسبة ما ي��وفره من املورد احمللي، 
فما استورده احتاد اجلمعيات خالل عام 2008 كانت 
نسبته 8% مقابل 92% من املورد احمللي، وخالل عام 
2007 كانت نسبة املستورد 6% مقابل 94% محلي، 
وخالل عام 2006 بلغت نسبة املستورد 9% مقابل 
91% محلي، وايضا عام 2005 كانت 9% مس���تورد 
مقابل 91% محلي، وال ننس���ى ان احتاد اجلمعيات 
بالنسبة لكل السلع التي يوردها للجمعيات التعاونية 
سواء كانت محلية او مستوردة امنا يعتبر بالنسبة 
لتلك اجلمعيات موردا محليا شأنه شأن غيره من 
املوردين احمللين، خالصة القول في هذه اجلزئية 
ان اجلمعيات التعاونية بتصريفها لنسبة 70% من 
سوق املواد الغذائية واالستهالكية يعبر عن مدى 
تعاون تلك اجلمعي���ات مع املوردين احمللين على 
اختالف مسمياتهم في تصريف سلعهم، وهذا مما 
يحمد للجمعيات ويستوجب تقديرها وليس انتقادها 

كما ذهب احتاد الصناعات.
رابعا: حول ما ذكره احتاد الصناعات من تعظيم 
األرباح باجلمعيات قال د.الدويهيس: وفيما يتعلق 
مبوضوع االرباح فنح���ن ال نعلم كيفية توزيعها 
بالشركات واملصانع االعضاء باحتاد الصناعات وال 

يعنينا ذلك، ولكننا نعلم نحن التعاونين ورمبا يعلم 
الكثيرون غيرنا كيف توزع االرباح في اجلمعيات 
التعاوني���ة، فيكفي ان نعلم ان 25% من ارباح تلك 
اجلمعيات تنفق على اخلدم���ات االجتماعية التي 
يس���تفيد منها اجلميع وليس مساهمو اجلمعيات 
فقط، وقد بلغ جملة ما انفقته اجلمعيات خالل عام 
2008 على تلك اخلدم���ات مبلغ 9.5 مالين دينار، 
وخالل عام 2007 مبلغ 10.7 مالين دينار وخالل عام 
2006 مبلغ 10.1 مالين دينار وخالل عام 2005 مبلغ 
8.6 مالين دينار، وخالل عام 2004 مبلغ 7.4 مالين 
دينار، اي ان اجمالي ما انفقته اجلمعيات التعاونية 
خالل السنوات اخلمس االخيرة بلغ قدره 46.3 مليون 
دينار، هذا عالوة على قيام احلركة التعاونية بإنشاء 
مستشفى التعاونيات للقلب والذي بلغت تكاليف 
إنشائه 15 مليون دينار، وكشف عن انه اليزال قيد 
الدراسة العديد من املشروعات التعاونية التي تقدم 
اخلدمات للمجتمع الكويتي بأسره، واستفسر فهل 
يطلعنا احتاد الصناعات عما قدمه هو او اعضاؤه 
من خدمات للمجتمع وكم بلغت قي����مة ما قدموه، 
مع العلم بأن النسبة املتبقية من ارباح اجلمعيات 
بعد استقطاع نسبة ال� 25% سالفة الذكر ال تذهب الى 
جيوب االعضاء واملساهمن، وامنا يذهب معظمها الى 
مخصصات اخرى كاالحتياطي االجباري ومخصص 
االنشاءات والتحسينات وغيرها، بحيث ال يتبقى 
في النهاية إال النذر اليسير جدا كأرباح للمساهمن 
والذي يكون في صورة عائد على املشتريات بحد 
اقصى 15% عن كل دينار في نهاية الس���نة املالية، 
وقلما يتم بلوغ هذه النس���بة ولم يقف االمر عند 
هذا احلد فقد قررت وزارة الشؤون مؤخرا تخفيض 
احلد األقصى من العائد الى 10% بدال من 15% فمهما 
تعاظمت ارباح اجلمعي���ات فإنها ال تنتفع منها اال 
بالقدر الذي اوضحناه، وهذا ما يبرر وبوضوح ان 
اجلمعيات ال تهتم مبا يتحقق لديها من ارباح قلت أو 
كثرت، فهل آن األوان ليكف املتشدقون عن احلديث 

عن ارباح اجلمعيات واتخاذها ذريعة إللصاق قضية 
ارتفاع األسعار بها؟

الشركات المصنعة

خامسا: حول ما ذكره من املشاكل التي تواجهها 
الشركات املصنعة في تعاملها مع اجلمعيات أوضح 
د.الدويهيس ان ما عدده احتاد الصناعات عن املشاكل 
التي تواجهها الش���ركات املصنعة في تعاملها مع 
اجلمعيات، فيم���ا يتعلق باملجاني وتأخر س���داد 
مس���تحقات التجار وعدم االهتمام باملنتج الوطني 
فكل هذه امور ليس���ت بالصورة التي استعرضها 
ذلك االحتاد، فبالنس���بة لقضية املجاني التي بالغ 
احتاد الصناعات في تنويعها حتى ظننا انه سيقول 
ان اجلمعيات تطلب مجانا على املجاني، فيكفي ان 
نعلم ان املجاني هو اس���لوب ابتدعه املوردون في 
مع���رض التنافس بينهم وح���رص كل واحد منهم 
على االطاحة بغي���ره، فوجدوا في منح املجاني ما 
يحقق اهدافهم ويزيد من مبيعاتهم وما يستتبعه 
ذلك من زيادة ارباحهم، وق���د قبلت اجلمعيات ما 
يع���رض عليها من بضاعة مجانية، اذ انها توظفها 
لصالح املستهلك وبالتالي فإن اجلمعيات ال تستفيد 
شيئا من البضاعة املجانية فهي تأخذها من املورد 
لتوصلها للمستهلك، ففلسفة املجاني تختلف بن 
املوردين واجلمعيات، فامل���ورد ليس له من هدف 
منها سوى تصريف املزيد من سلعه وال يهمه شيء 
غير ذلك، بينما هدف اجلمعيات هو حتقيق اقصى 
درجات االستفادة للمستهلك الذي هو محور العمل 
التعاوني، فش���تان ما بن هذه الفلسفة وتلك ومن 
الطبيعي في حالة منح مورد بضاعة مجانية لبعض 
اجلمعيات ان تطلب منه اجلمعيات األخرى منحها 
نفس املجاني ليتسنى لها توحيد السعر مع اجلمعيات 
التي منحت املجاني ابتداء ولكن ما نود التأكيد عليه 
هو ان املجاني ليس من اختراع اجلمعيات وامنا هو 

من اختراع املوردين.

رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية أكد أن الحركة التعاونية ال تتدخل في شؤون غيرها وظاهرة غالء األسعار أثبتت أهميتنا

محظور على »التعاونيات« االستيراد المباش�ر وليس أمامنا سوى المورد المحلي
اتح�اد الجمعي�ات اس�تورد 8% من الخ�ارج مقاب�ل 92% محلي ع�ام 2008

مبنى احتاد اجلمعيات التعاونية

د.حسني الدويهيس

محمد العنزي

 نف���ت وزارة التجارة والصناعة امس 
الغاء أي م���واد مدرجة حاليا في البطاقة 
التموينية، مؤكدة انها مستمرة في تنفيذ 
خطة تطوير القط���اع التمويني التي بدأ 
العم���ل بها منذ عامن. وق���ال مدير ادارة 
التموين في الوزارة محمد العنزي ».ان ما 
مت نشره في احدى الصحف احمللية اخيرا 
حول توجه ال���وزارة اللغاء بعض املواد 
التي أضيفت للبطاقة التموينية والتي من 
بينها الدج���اج واالجبان وكذلك تخفيض 
كميات املواد اإلنشائية املضافة من احلديد 
واالسمنت هي معلومات غير صحيحة على 
اإلطالق«. واوضح ان كل ما قامت به الوزارة 

انها سحبت الطلب الذي تقدمت به ملجلس 
الوزراء لزيادة الدعم نظرا النتفاء احلاجة 
عقب انخفاض األسعار العاملية ملعظم املواد 
والسلع املطروحة في البطاقة التموينية، 
مؤكدا ان مبلغ الدع���م الذي اعتمد بقيمة 
44 ملي���ون دينار لم يدخل من األس���اس 
في ميزانية وزارة التجارة. واكد العنزي 
استمرار الوزارة في تقدمي جميع املواد التي 
كانت تقدمها في السابق وبنفس الكميات بل 
انها ستضيف اصنافا جديدة لبعض هذه 
املواد الشهر اجلاري ومنها حليب االطفال 
وستطرح االرز احملسن ذي اجلودة املمتازة 
الشهر املقبل ضمن اخلطة التي تعمل خاللها 

لتطوير قطاع التموين وحتسن أدائه. وافاد 
بان الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع احتاد 
اجلمعيات التعاونية على افتتاح عدد من 
األفرع اجلدي���دة لتوزيع املواد التموينية 
في مناطق مختلفة وتطوير األفرع األخرى 
املوجودة ف���ي الوقت احلالي لتتماش���ى 
مع تنامي عدد املس���تفيدين من اخلدمات 
التمويني���ة. يذكر ان عدد املس���جلن في 
كشوف ادارة التموين وفق آخر احصائيات 
وزارة التجارة بلغ 1.475 مليون مستفيد 
ومستفيدة من مواطنن ومقيمن في حن 
بلغ عدد البطاقات التموينية التي اصدرتها 

الوزارة لهم 170 الف بطاقة.

التجارة تنفي إلغاء أي مواد مدرجة في البطاقة التموينية
تعمل على افتتاح أفرع جديدة

رؤساء المراكز والمراقبين ب� »الرقابة التجارية« 
يطالبون بمنحهم مكافآت مالية شهرية

عاطف رمضان
طالب عدد من رؤساء املراكز واملراقبن لدى 
»الرقابة التجارية« بوزارة التجارة والصناعة 
الوزارة بأن تبرز اهمية دورهم لديوان اخلدمة 
املدنية الذي رفض منحهم مكافآت مالية بعد ان 
اقرها فقط للمفتش���ن التجارين لتصرف لهم 

بشكل شهري. 
واضافوا ل� »األنباء« ان ال����ديوان رفض منح 
ه����ؤالء امل���س���ؤولن هذه املكافآت بح�����جة 
ان املف����تشن هم اح����ق باملكافأة نظرا النهم 
يتجولون في االسواق، حسب طبيعة عملهم، 

ويرص��دون املخالفات في االسواق مما يتطلب 
منهم مزيدا م���ن اجلهد الجناز العديد من هذه 
املخالف���ات وحترير ك���م كبير م���ن محاضر 

الضبطيات. 
واس���تطردوا قائلن: رؤساء املراكز التابعة 
جلهاز الرقابة التجاري���ة يتجولون ايضا في 
االس���واق مع املفتش���ن »في بعض االحيان« 
ويشاركون في العمل امليداني فالبد من ان يعيد 
ديوان اخلدمة املدنية النظر في هذا املوضوع 
ويقر للمسؤولن في »الرقابة التجارية« مكافآت 

مالية.

بعد أن ُأقرت للمفتشين التجاريين فقط


