
االثنين  22  فبراير  2010   31األنباء التعاونية

 أمين الصندوق ورئيس اللجنة المالية واإلدارية أكد أن األخوة والود بين أعضاء مجلس اإلدارة يحقق اإلنتاجية والسمعة الطيبة

الناصر لـ »األنباء«: زيادة المبيعات بنسبة 6% واإليرادات %10 
في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية خالل فترة وجيزة

»تعاونية بيان« أطلقت مهرجان فبراير األول 
لتخفيض األسعار على 162 سلعة

العلي: لون خاص لمهرجان »هال فبراير« 
في جمعية الشرق التعاونية

ليلى الشافعي
أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية بيان التعاونية ياسر الكندري 
انطالق مهرجان فبراير االول لتخفيض االسعار الذي بدأ 21 اجلاري 
ويستمر حتى 23 مارس املقبل، مضيفا ان املهرجان سيتضمن نسبة 
خصم تصل الى اكثر من 70% على 162 س���لعة من السلع االساسية 

التي يستهلكها املواطن بشكل يومي.
وقال الكندري ان مهرجان فبراير يتزامن مع االحتفاالت باالعياد 
الوطنية حس���ب اخلطة التي وضعها مجلس ادارة التعاونية والتي 
تهدف الى راحة املساهمني وتوفير كل املواد الغذائية التي يحتاجون 
اليها، مشيرا الى ان املهرجانات التسويقية ستستمر على مدار العام 
بهدف تخفيض االسعار وتوفير كل السلع وتنشيط مبيعات اجلمعية 

وزيادة أرباح املساهمني، فضال عن استمرار مهرجانات اخلضار التي 
تقيمها اجلمعية أسبوعيا.

وأكد انه ضد االس���تغالل والتجار الذين يرفعون أسعار سلعهم 
جلن���ي االرباح غير مبالني مبصلحة املواطنني، موضحا ان األصناف 
املتوافرة في جمعية بيان واملتضمنة ملهرجان فبراير االول متنوعة 

بحيث تساعد املستهلك على حرية االختيار مبا يتناسب مع دخله.
ومبناس���بة عيد االس���تقالل الوطني وعيد التحرير تقدم رئيس 
مجلس ادارة جمعية بيان التعاونية ياسر الكندري بالتهنئة لصاحب 
السمو األمير الش���يخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وس���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشعب 

الكويتي.

مجل���س  رئي���س  نائ���ب  اك���د 
التعاوني���ة  الش���رق  جمعي���ة   ادارة 
العل���ي ان اجلمعي���ة تش���ارك  جم���ال 
ف���ي  ممي���ز  وباس���لوب   بأنش���طة 
مهرجان »هال فبراير« هذا العام االمر الذي 
ادى الى زيادة مبيعات اجلمعية بش���كل 
ملح���وظ ما يعن���ي رض���ا املواطنني من 
املساهمني وغيرهم عن االسعار التنافسية 

املعروضة خالل مهرجان هال فبراير.
واوضح العلي ان مهرجان التسوق الذي 
ب���دأ 29 يناير املاضي ويس���تمر حتى 28 

اجلاري يحظى بقبول وترحيب ش���عبي 
كبير، مش���يرا الى ان السحب االسبوعي 
الذي يتم على كوبونات املشتريات يتيح 
الفوز بسيارة شيفروليه و50 الف دوالر 
اسبوعيا وان اجمالي هذه اجلوائز خالل 

فترة املهرجان يصل الى مليون دوالر.
وذكر العلي ان هناك سحبا يوميا يتم 
على سيارة ويتم نقل هذا السحب اليومي 
مباشرة على تلفزيون الكويت، موضحا ان 
مكان السحب والصناديق التي يتم عليها 
السحب تعلن يوميا في الصحف او على 

صفحات االنترنت، مشيرا الى ان الكوبون 
الواحد يدخل السحب ملرة واحدة فقط وال 
يتم تسليم اجلائزة اال بالفاتورة االصلية، 
كما ال يحق الصحاب التراخيص والعاملني 

بالشركات املشاركة في العرض.
وتقدم العلي بالتهنئة جلموع الشعب 
الكويتي مبناسبة االعياد الوطنية كما شكر 
رئيس مجلس االدارة وجميع االعضاء الذين 
ال يدخرون جهدا في ارضاء مساهمي جمعية 
التعاونية وجميع رواد اجلمعية  الشرق 

من املنطقة واملناطق االخرى.

محمد راتب
األمانة صفة املخلصني من الناس، وحمل ثقيل على الكثيرين، وهي إن وجدت في شخص ما أحبه الناس واحترموه، 

وفي كل مكان أو مؤسسة رجال يعتمد عليهم في حفظ األموال وتصريفها، واليوم نلتقي مع أحد هؤالء األمناء حيث اختاره 
مجلس اإلدارة ليشـغل منصب أمني الصندوق، ولشدة أمانته حملوه مسـؤولية أكبر فأسندوا إليه مسؤولية 

رئيس اللجنة املالية واإلدارية في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية.
أمني الصندوق ورئيس اللجنة املالية واإلدارية في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية عادل حسني الناصر 

أكد أن تعاونية الدسمة وبنيد القار من أولى اجلمعيات الرائدة في املنطقة وثالث جمعية في الكويت.
واستعرض الناصر املعاناة التي كانوا يعيشونها والصراع مع الشركات بسبب عدم تقيدها باألسعار، 

ورفعها املسـتمر بحجة أن الشركة األم رفعت السعر بسبب املواد األولية أو بلد املنشأ، موضحا أن 
أكثر هذه الشركات كانت تفتعل هذه العملية بسبب عدم وجود جهة رقابية في االحتاد.

ورأى أن عودة جلنة األسعار سيكون لها مردود إيجابي في ضبط التالعب من قبل الشركات، 
خصوصا التي ليس لها أصناف بديلة، مؤكدا أنه إذا عملت اللجنة بصفة رسمية وفعلت بشكل 

صحيح فسـيكون هناك حد الرتفاع األسعار، وهو ما ينعكس إيجابا على احلركة السوقية 
وحركة البيع والشراء.

وكشف الناصر عن زيادة املبيعات بنسبة 6% تقريبا واإليرادات بنسبة 10% خالل 
فترة وجيزة وهذا نعتبره إجنازا، فقد زادت املبيعات أكثر من املشتريات وزاد 

عدد املوظفني وذلك متشيا مع افتتاح املول اجلديد.
»األنباء« التقت عضو مجلس اإلدارة ـ أمني الصندوق ورئيس اللجنة 
املالية واإلدارية في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية عادل حسني 

الناصر وفيما يلي تفاصيل احلوار:

صحيـح  بشـكل  األسـعار  لجنـة  عمـل  تفعيـل 
وسـينعكس  األسـعار  الرتفــاع  حــدًا  سـيضـع 
إيجابـًا علـى الحركـة السـوقية والبيع والشـراء
رفع الوكيل الحصري أو المعتمد سيفيد الجمعيات 
بالتوريد من بلد المنشـأ ويتطلب وقتًا وتشـريعات 
مالئمـة وعمالـة لالتصال مـع البلـدان األخرى
سـددنا ما يقارب الــ 6 ماليين دينار 
لحسـابات الموردين خـالل الفترة من 
1 ينايـر 2009 حتـى 31 ديسـمبر

الرائدة  نعتبر من أولـى الجمعيات 
في المنطقة وثالث جمعية في الكويت 
وسـمعتنا معروفة منذ السـتينيات

منها السعودية واإلمارات، وهناك كويتية ودخلنا 
على املنتجات السورية واملصرية واللبنانية 
والصينية واإليرانية حتى إن غالبية األهالي 
يبحثون عن املنتجات القريبة منهم مثل السورية 
والسعودية واإليرانية واللبنانية وهذا ال مينع 
أن نوفر السلع من العديد من الدول األوروبية 
األخرى، وهم يرتاحون نفسيا إذا توافرت هذه 

املنتجات في أماكن تسوقهم.

العالقة بين األعضاء

باعتبارك أمني الصندوق وأحد أعضاء مجلس 
اإلدارة كيف تق��رأ الصورة املثالي��ة للعالقة بني 

األعضاء؟
أشكرك على طرح هذا الس����ؤال، بالنسبة 
لي هذا يعن����ي الكثير، ولكن كنت وهلل احلمد 
موظفا متطوعا أيام الغزو، وبعد التحرير بسنة 
عينت على بند املكاف����أة املقطوعة بحكم أني 
أعمل في الوزارة، واشتغلت حتى سنة 2004 
كذلك، وتدرجت من مس����ؤول فرع إلى مراقب 
فروع نائب مدير سوق ومن ثم مدير سوق في 
الدسمة وبنيد القار واكتسبت خبرة التعامل 
مع الزبائن والش����ركات وأصدقاء العمل وهذا 

أعتبره كنزا كبيرا أعتز به.
وإذا ل����م يكن التعامل قائم����ا على األخوة 
وال����ود بعيدا عن املناص����ب ومقولة الرئيس 
وامل����رؤوس فلن جند إنتاجية، لذا ندعو دائما 
إلى التعامل بحسن النية واالنسجام والعمل 

كفريق واحد.
أما بني أعضاء مجلس اإلدارة والذين ينتخبون 
من اجلمعية العمومية للمساهمني، فقد يكون 
هن����اك اختالف في وجهات النظ����ر، وهذا أمر 
صحي، وهذا سيؤدي إلى اختيار األمر السديد 
والفكرة األفضل، ولكن ما ان تنتهي اجللس����ة 
حتى نخرج ونحن أحب����ة وإخوان، واجلميع 
ملتزم بصالحياته، وه����ذا ال مينع من إضافة 
مقترح وليس فرض الرأي، ونحن نرى أن جناح 
اجلمعية يأتي في سياق هذا التعامل والتعاون 
الودي ويؤتي ثماره على جميع األصعدة التي 

رأيتها.
كلمة أخيرة؟

أشكرك وأشكر جميع القائمني على »األنباء« 
من رئيس التحرير ونائب����ه ومدير التحرير 
وأعض����اء هيئة التحرير إلتاح����ة الفرصة لنا 
لكي نتواصل مع مس����اهمينا وقرائنا األعزاء، 
ونحن من املس����تمتعني بقراءة اجلريدة ملا لها 
من مصداقية وش����فافية في الطرح، كما أشكر 
إخواني رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية 
الدسمة وبنيد القار التعاونية على اجلهود التي 
يبذلونها لتطوير اجلمعية ونتمنى أن نكون 

عند حسن ظن املساهمني.

تزامنت مع أعمال بناء مول الدس����مة اجلديد 
م����ا أدى إلى حدوث أزمة، ولكن بحكم عالقتنا 
الطيبة وتعاوننا املجدي مع املوردين والشركات 
اس����تطعنا أن نحقق التوازن ونعيد تسويق 
املنتج����ات مرة أخرى بع����د أن مت قطع بعض 

األصناف من قبلهم.
وعن األرباح فقد زادت املبيعات بنسبة %6 
تقريبا واإليرادات بنسبة 10% تقريبا خالل فترة 

وجيزة وهذا نعتبره إجنازا.

العروض التسويقية

يعتقد الكثيرون أن اجلمعيات التعاونية تلجأ 
إل��ى العروض التس��ويقية للتخل��ص من بعض 
املنتجات التي اقترب تاريخ انتهاء صالحيتها فما 

مدى صحة هذا الكالم؟
ليس صحيحا، ألن اجلمعيات التعاونية ال 
تق����وم بعمل عرض إال مبوافقة وترخيص من 
التجارة والبلدي����ة، وقد تكون هناك منتجات 
تقترب صالحياتها من االنتهاء ولكن يكون منتجا 
استهالكيا وليس غذائيا، والتجارة ال تسمح بأقل 
من 6 شهور صالحية لبعض املواد، ولكن نحن 
كجمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية نقوم 
بعمل العروض املتميزة التي تعود بالفائدة على 
املس����تهلك ونقدم عروضا ال توجد في جمعية 
أخرى، ونحن ندعم الس����لعة مع دعم الشركة 
وننزل عن التكلفة أحيانا، ففي أيام املناسبات 
مثل رمضان تدعم الش����ركات منتجات خاصة 

ونحن ندعمها أيضا.
ما أكثر الدول التي تستوردون منتجاتكم 

منها؟
هناك دول كثيرة، ونتعامل مع شركات كثيرة 

كما ستدعم الشركات املساهمة بضائعها بهدايا 
مع الهدايا املقدمة من اجلمعية ستكون مفاجأة 

خاصة ألهالي الدسمة وبنيد القار.
وفيما يتعلق بأهم اإلجنازات فهي كثيرة 
ونذكر منها على سبيل املثال ال احلصر عمل 
بعض التعديالت والترميمات في سوق بنيد 
القار، كما قمنا بتطوير وتعديل في السوق 
املركزي القدمي الذي أصبح سوقا مركزيا للمواد 
غير الغذائية، ونقلنا بعض الفروع اخلارجية 
املهمة إلى الداخل، وقمنا بتحسينها وزيادة 
مس���احتها عما كانت عليه في السابق، مثل 
فرع الرياضي واملكتبة والصحي والكهرباء 
والتكييف، كما أصبحت س���اعات العمل في 
الس���وق من الساعة 7.30 صباحا وحتى 10 
مساء وإذا كانت هناك أي عروض أو مهرجانات 
للبر أو البحر يتم متديد ساعات العمل حتى 

ال� 12 ليال.
وكذلك عمل بعض التعديالت والترميمات في 
سوق بنيدالقار حيث ان املعروف عن منطقة بنيد 
القار أنها كانت سكنا للعزاب، ولكن منذ عدة 
سنوات اختلف األمر، وصار يقطنها األجانب، 
أوروبيون وأجانب من دول أخرى، وهذا يستدعي 
منا أن نواكب هذا التغيير، فاستحدثنا بعض 
األرفف ومت إدخال بعض األصناف اجلديدة التي 
تخدم هذه الشريحة من السكان، وبخصوص 
دوام السوق القدمي فقد أصبح يفتح من الساعة 

7.30 صباحا وحتى ال� 10 ليال.
وم����ن أهم اإلجنازات أيضا أننا اس����تطعنا 
خالل فترة م����ن 2009/1/1 وحتى 2009/12/31 
تسديد ما يقارب ال� 6 ماليني دينار حلسابات 
املوردين املتأخرة، وذلك بسبب املديونية التي 

التشريعات وصعوبة جلب البضاعة من البلد 
األخر، ولكن هذه العملية ستش����عل املنافسة 
بني التجار والشركات، ما ينعكس إيجابا على 
املس����تهلكني، خصوصا إذا صار هناك تعاون 
بني عدة جمعيات على استيراد سلعة معينة 

أو أكثر من بلد املنشأ.
جمعي��ة الدس��مة وبنيد القار م��ن اجلمعيات 
املتمي��زة ما اجلدي��د الذي تفك��رون في تقدميه 

للمساهمني؟
نعتبر من أوائل اجلمعيات الرائدة في املنطقة 
وثالث جمعية في الكويت، وسمعتنا معروفة 
منذ الستينيات، وهلل احلمد بعد صبر طويل 
مت افتتاح مول الدسمة اجلديد مبساحة 5620 
م2 يش����مل املواقف وامليزانني وسردابا بنفس 
مس����احة اجلمعية وذلك في ش����هر 9 املاضي، 
واحلمد هلل اجلمعية جتتهد في عمل س����معة 
طيبة ألهل املنطقة الذين طال انتظارهم لذلك، 
وهذا الس����وق يخدم أهل الدسمة وبنيد القار 

بصفة خاصة والكويت بصفة عامة.
وبخص����وص جديدنا فنح����ن نقوم بعمل 
مهرجان تسويقي للمنتجات اإليرانية مبخاطبة 
السفارة اإليرانية وقمنا بعمل مهرجان للسجاد 
واملواد االستهالكية حيث القى استحسانا منقطع 
النظير، وكان املستهلكون يطلبون متديد مدة 
املهرجان، ولكن كن����ا ملتزمني بالوقت احملدد 
من قبل وزارة التجارة، كما سننظم مهرجانا 
للمنتجات السعودية بعد إجازة العيد الوطني 
إن شاء اهلل، وألول مرة سنحيي ذكرى سنوية 
الفتتاح مول الدسمة اجلديد وذلك بعمل مهرجان 
تس����ويقي بهذه املناسبة نس����خر فيه جميع 
اإلمكانيات على أن تكون األسعار أقل من التكلفة 

التنفيذ بحسب مصلحة اجلمعية.

عودة لجنة األسعار

 قبل أي��ام صدر قرار بعودة جلنة األس��عار 
كيف تق��رأون انعكاس هذا الق��رار وتأثيره على 

األسعار؟
كنا نعيش في صراع مع الش����ركات لعدم 
تقيدها باألسعار، وكلما رأوا إقباال على السلعة 
يرفعون سعرها بحجة أن الشركة األم رفعت 
السعر بسبب املواد األولية أو بلد املنشأ، وأكثر 
هذه الشركات كانت تفتعل هذه العملية بسبب 
عدم وجود جهة رقابية في االحتاد، ولكن مع 
عودة اللجنة سيكون هناك ضبط لعدم التالعب 
من الشركات خصوصا التي ليس لها أصناف 
بديلة، ونحن نرى أن املشكلة عاملية وإذا كان 
هناك كساد فسينعكس على اجلميع ألننا دول 
مس����تهلكة، وإذا عملت اللجنة بصفة رسمية 
وفّعلت بشكل صحيح فسيكون هناك حد الرتفاع 
األس����عار وهو ما ينعكس إيجابا على احلركة 

السوقية وحركة البيع والشراء.

االستيراد من بلد المنشأ

االس��تيراد من بلد املنش��أ يفتح املجال أمام 
املنافس��ة بني التج��ار لتقدمي املنتج��ات األفضل 
بأس��عار أقل هل تفكرون في االس��تيراد من بلد 

املنشأ؟
رفع مس����ألة الوكيل احلص����ري أو املعتمد 
سيفيد اجلمعيات بالتوريد من بلد املنشأ، وهذا 
يتطلب وقتا وتشريعات مالئمة، وعمالة لتباشر 
االتصال مع البلدان األخرى، إذن األمر له شقان 
األول السهولة في التعامل مع بلد املنشأ، والثاني 

بداي��ة، هل لك أن حتدثنا ع��ن أهم مهام أمني 
الصندوق ورئي��س اللجنة املالي��ة واإلدارية في 

جمعية الدسمة وبنيد القار؟
أم����ني الصندوق بحكم ترش����يحه من قبل 
األعضاء واملوافقة عليه من قبلهم يشرف على 
السجالت والدفاتر احملاسبية، كما يقوم بالتوقيع 
مع رئيس مجلس اإلدارة على شيكات ومعامالت 
البنوك من موظفني وموردين، إلى جانب إمداد 
مراقب احلسابات ومفتشي الشؤون بالبيانات 
املطلوبة، واإلش����راف على احلساب اخلتامي 
واألرباح واخلس����ائر، واالحتفاظ بالضمانات 
والعقود والق����روض واألوراق التي لها قيمة 
مالية وحتصيل أموال اجلمعية في مواعيدها 

احملددة.
كما يقوم أمني الصندوق كذلك بتوقيع جميع 
الشيكات الصادرة من اجلمعية، مع اإلشراف 
على عمل املوازنة لتصفير املكائن وحتصيل 
األموال م����ن الفروع واألس����واق وإيداعها في 
البن����وك، كما نتابع حركة املصروفات والعمل 
على تنمية اإلي����رادات واحلد من املصروفات 

غير الضرورية.
أما ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال وهو 
مهام رئيس اللجنة اإلدارية واملالية، فهذا أيضا 
يتبع قرار مجلس اإلدارة، ونحن نقوم مبتابعة 
املوظفني ورواتبهم ودوامهم بالتنسيق مع املدير 
العام ونائب املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية 
أو التسويقية إضافة إلى تعديل الرواتب، وقد 
قمنا مؤخرا بتعديل مسمى ورواتب املوظفني 
الذين مضى عليهم 5 سنوات أو أكثر وهم على 

رأس عملهم.

الصالحيات

من أين تبدأ صالحياتك؟
بخصوص صالحياتي كأمني صندوق، فهي 
تتمثل في حماية األموال الداخلة واخلارجة من 
اجلمعية وإليها فعلى سبيل املثال:الشيك الذي 
يخرج من اجلمعية يجب أن يوقع من قبل رئيس 
مجلس اإلدارة وأمني الصندوق، وإال اعتبر الشيك 
ملغى، فالصالحية تتبع الرئيس مباشرة، والبد 
من التشييك على الشيكات من قبل احملاسب، 
ومن ثم املدير املالي أو رئيس قسم احملاسبة 
ومن ثم املدير العام أو نائبه للشؤون اإلدارية 
إذا كان املوض����وع يتعلق بالرواتب أو األمور 

التسويقية أو املوردين.
وبالنسبة لرئيس اللجنة اإلدارية واملالية، 
فصالحيات����ي تتمثل في إص����دار القرار ضمن 
اللجنة على شكل توصية ترفع ملجلس اإلدارة 
ليصوت عليها، وقرارات اللجنة ال تنفذ إال بعد 
موافقة مجلس اإلدارة عليها، ونحن ال ننفذ وإمنا 
نقدم التوصيات، ومجلس اإلدارة له احلق في 

)أحمد باكير(جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية تعمل على حتطيم األسعارعادل الناصر متحدثا إلى الزميل محمد راتب


