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سحب المنتجات قبل الشهر المبارك إلطالق سراحها مع بدايته مغامرة وجريمة ال تغتفر

تعاونيون يحّذرون الشركات من التحايل على المستهلكين قبل رمضان: 
التالعب في أوزان المنتجات غش وتدليس واحتيال

جابر البطحاني م.علي األنبعي د.مشاري الرويح م.مؤيد السريع أحمد املعراج عبدالرحمن العتيبي

محمد راتب
لعل م��ا نقلته »األنباء« ع��ن نية تبيتها بعض الش��ركات املوردة 
للس��لع الغذائية األساسية كالدجاج واملكس��رات والبهارات، لسحب 
س��لعها قبل دخول ش��هر رمضان، واإلفراج عنها مع مطلع الشهر 
املبارك بأس��عار اعلى، هو أمر يزيد من تذمر املستهلكني في املجتمع 
الكويتي، وكذلك القائمون على اجلمعيات التعاونية، والذين يعتبرون 
أي محاولة من هذا القبيل تصب في خانة الغش والتدليس واالحتيال 

املرفوض جملة وتفصيال.
ولعل تش��كيل جلنة مراقبة األس��عار املنبثقة عن احتاد اجلمعية 
العمومية، جاء ليثني بعض الش��ركات عن التمادي في رفع أس��عار 
س��لعها، بل لرمبا كان��ت التهدي��دات واحللول الت��ي طرحها بعض 
التعاوني��ني، جتعل التج��ار في مأزق، وتضعهم أمام س��د منيع ألي 
محاول��ة في التالع��ب بأوزان الس��لع أو رفع أس��عارها بصورة أو 

بأخرى.
إن البيئة التي كانت متوافرة قبل تفعيل جلنة األس��عار في احتاد 
اجلمعيات، والتي كانت خصبة ملمارس��ة اجلش��ع، والتربح الفاحش 
على حساب املستهلكني دون رقيب أو حسيب. ولعل تذرع الشركات 
بارتفاع األس��عار في بلد املنش��أ، بات لعبة لم تعد إدارات اجلمعيات 
تقبل بها وتستس��يغها، فاللجنة اليوم لديها ضوابط واشتراطات لن 

تقبل بزيادة األسعار دون إبرازها.
»األنب��اء« تقصت من خ��الل هذا التحقيق، آراء رؤس��اء مجالس 
إدارات اجلمعي��ات التعاونية، وتابع��ت صحة ما أثير قبل يومني، وما 

ينتظر الشركات املتالعبة من عقوبات رادعة، فإلى التفاصيل:

العتيبي: ال زيادة على السعر دون سلوك القنوات القانونية

اجلولة التفقدية بدأت من جمعية صباح الس���الم التعاونية، 
ومع رئيس مجلس إدارتها عبدالرحمن ش���جاع العتيبي، والذي 
حذر فيه الش���ركات مما وصفه ب� »املغامرة« في رفع أسعار أي 
س���لعة توردها إلى اجلمعية من غير اتب���اع القنوات القانونية 
الت���ي تضبط هذا اجلانب وقال: »س���نرفض أي خطاب من قبل 
الش���ركات لرفع األس���عار دون موافقة االحتاد«، مشيرا إلى أن 
هذه القنوات القانونية حددتها جلنة مراقبة األس���عار املنبثقة 
ع���ن احتاد اجلمعيات التعاونية، والت���ي تتمثل في تقدمي طلب 
برفع سعر السلعة وتوفير جميع املستندات الالزمة والشروط 
املطلوبة، مثل إثبات زيادة السعر في بلد املنشأ، أو زيادة التعرفة 

اجلمركية وغير ذلك.
ويضيف العتيبي ان نسبة الزيادة على السعر يجب أال تتعدى 
10%، ورغم ذلك، فإن اللجنة ال توافق على النس���بة التي تقدمها 
الش���ركة، ولكنها تقوم بدراسة مس���تفيضة على طلب الزيادة، 
وتوافق على الزيادة بشكل محدود جدا إذا رأت هناك دواعي لتلك 
الزيادة، وترفضها باجلملة إذا ثب���ت العكس، وقد تزيد اللجنة 

نسبة 1% فقط ال أكثر.
وعن اإلجراءات التي ستتخذ في حال مخالفة الشركات للقانون 
ورفع أس���عار منتجاتها دون س���لوك هذه القنوات القانونية أو 
مخالفة اجلمعيات لها، وذلك إذا وافقت على رفع أسعار املنتجات 
دون الرجوع إلى االحتاد، يلفت العتيبي � بحكم كونه عضوا في 
جلنة مراقبة األس���عار في احتاد اجلمعي���ات التعاونية � إلى أن 

ذلك س���يقابله توجيه إنذار إلى اجلمعية التي ارتكبت املخالفة، 
وسيتكرر اإلنذار حال استمرارية اجلمعية في املخالفة، وقد ينتهي 
ذلك مبخاطبة وزارة الش���ؤون من قبل االحتاد، ما قد يؤول إلى 

إغالق ملف اجلمعية من قبل الوزارة.
وعن احتمال وجود أي مخالفات مرصودة في جمعية صباح 
الس���الم، يوضح العتيبي بالقول: »لم نالح���ظ منذ إقرار جلنة 
األسعار في شهر فبراير املاضي أي زيادة في األسعار على السلع 
االستهالكية والغذائية«. مشيرا إلى ان سياسة مجلس اإلدارة في 
شهر رمضان املبارك، ستكون مبنية على حتطيم األسعار وتقدمي 
أفضل السلع بأرخص األثمان إلى املستهلكني، وسيكون مهرجان 
رمضان هو األكبر على مستوى املهرجانات التي يحرص عليها 
مجلس إدارة جمعية صباح الس���الم على مدار العام، وسيكون 

ذلك بالتعاون مع الشركات.
ويقول العتيبي: إن هناك مفاجآت ضخمة تنتظر املس���اهمني 
واملس���تهلكني عموما، تتعلق بتخفي���ف العبء عنهم وتخفيض 
املصروفات اليومية املخصصة للسلع االستهالكية والغذائية«، 
الفتا إلى أن مهرجان اخلضار والفواكه يعتبر األكبر من نوعه على 
مستوى املنطقة، وكمثال على ذلك، فإن سعر كرتون اخليار في 
هذا اليوم الثالثاء هو 5 فلوس فقط، فضال عن استمرار املهرجان 

التسويقي لشهر مايو واملخصص للمساهمني فقط.

المعراج: سنوفر السلع البديلة ونخرج الشركات المخالفة

ثم انتقلنا إلى جمعية الدس���مة وبنيد القار التعاونية، والتي 
هدد رئيس مجلس إدارتها أحمد املعراج، باتخاذ إجراءات صارمة 
بحق أي من الشركات املخالفة برفع اسعار سلعها الرمضانية أو 
غير الرمضانية دون علم احت���اد اجلمعيات التعاونية واللجنة 

املشكلة من قبله ملراقبة األسعار.
ويضيف املعراج ان اجلمعية ستقوم حال قيام شركة ما برفع 
أسعار إحدى سلعها، بتوفير السلع البديلة بشكل فوري، وذلك 
حفاظا على مصلحة املستهلكني وحمايتهم من الوقوع في مصيدة 
اجلش���ع والطمع الذي ميارس���ه بعض التجار، وقال: إذا اتبعت 
الشركات سياسة معينة في رفع أسعار سلعها فنحن لدينا أدوات 

وسياسة خاصة لدفع ذلك.
وعن احتمال سحب بعض الشركات ملنتجاتها من اجلمعيات 
قبل شهر رمضان واحتكارها إلى حني دخول الشهر املبارك ومن 
ثم بيعها بأسعار مرتفعة، قال املعراج: إن هناك بديال وبدائل عن 
أي منتج يخرج من جمعيتنا، سواء كان املنتج غذائيا كالدجاج 
أو الزيوت أو البهارات أو املكسرات أو غير ذلك، وهناك منافسون 
كثر للش���ركات املوردة للجمعيات. أما ما تردد بشأن قيام بعض 
الش���ركات بخفض أوزان سلعها، فإن املعراج يعتبر ذلك حتايال 
مرفوضا بكل األحوال، وستقابله إجراءات حازمة، كونه يندرج 
حتت مظلة الغش والتالعب على املس���تهلكني، وهو ما ترفضه 

القوانني رفضا قاطعا.
وقال املعراج: »نحن لسنا مع ارتفاع األسعار سواء في الوقت 
احلالي أو في ش���هر رمض���ان أو حتى بعد ذلك، ب���ل إننا نفرح 
بتخفيض األسعار، ألن املس���تهلكني ومرتادي السوق هم الذين 
سيستفيدون من ذلك، وهذا هو هدفنا وطموحنا« وأضاف بالقول: 

إننا ننافس اجلمعيات األخرى بضرب األس���عار من أجل كسب 
املستهلكني، فارتياحهم للتسوق من جمعيتنا له دوره الفاعل في 
زيادة املبيعات، وخدم���ة املنطقة، ونعتقد أن اهلل يطرح البركة 

في الربح القليل.
وعن اخلطة التس���ويقية جلمعية الدسمة وبنيد القار خالل 
ش���هر رمضان املبارك، أك���د املعراج أن مجلس اإلدارة س���يقوم 
بتخفيضات هائلة على السلع الرمضانية، وسيقدمها للمساهمني 
واملستهلكني عموما بأسعار تنافسية جدا، كما هو احلال في العام 
املاضي، حي���ث قامت اجلمعية بعمل مهرجانني رمضانيني خالل 
الشهر، وذلك لدعم الس���لع التي يتم استهالكها خصوصا خالل 
رمضان، وقال: لقد كان الرضا واالستحس���ان من قبل املساهمني 
واملستهلكني واقعا ملموسا، السيما بعد أن قدمنا الهدية الرمضانية 
بش���كل مجاني، والتي حتتوي على كل ما يخص املواد الغذائية 
الرمضانية، وسنعيد هذا األمر بإذن اهلل في شهر رمضان املقبل، 

وذلك بالتعاون مع الشركات.
وأضاف املعراج بالق���ول: إننا مصممون على محاربة ارتفاع 
األسعار بشتى الس���بل، ونضع أيدينا بأيدي اجلهات احلكومية 
املعنية في هذا الش���أن، مش���يرا إلى أن ارتفاع األسعار بات أمرا 
مرفوض���ا حتى من قبل الطبقات الغني���ة في املجتمع، حيث إن 
اجلميع يبحثون عن السلعة األرخص ثمنا، و»يكاسرون« بحثا 
عن الرخص، ولكن الذي يخصنا قبل كل شيء، الطبقة التي دون 

املتوسطة.

السريع: العقوبة وضع المخالفين على »البالك ليست«

م���ن جهته، ينفي رئيس جمعية مش���رف التعاونية، م.مؤيد 
السريع، وجود أي تالعب في جمعية مشرف من قبل التجار أو 
الش���ركات، حيث لم يتم رصد أي شركة قامت بسحب منتجاتها 
إلعادة عرضها وبيعها في ش���هر رمضان املبارك، وقال السريع: 
لم نالحظ حدوث حركة غير طبيعية على األس���عار، ودليل ذلك 
أن طلبات الش���راء لم تختلف، ونح���ن ملتزمون بتعاميم جلنة 
مراقبة األس���عار في احتاد اجلمعيات التعاونية، وبكل ما يصدر 
من قبلها على صعيد تثبيت أو رفع أو خفض س���عر أي سلعة، 
كما أننا ملتزمون بالنسبة ألسعار األدوية بالتعاميم التي تصدر 

عن احتاد مستوردي األدوية.
ويضيف السريع، أن جلنة األسعار باتت هي املعنية أوال وأخيرا 
بارتفاع األس���عار، ونحن لن نقبل دخول أي سلعة دون موافقة 
اللجنة، وإذا كان هناك طلب من شركات البهارات برفع األسعار 
قبل شهر رمضان، فعليهم أن يطرقوا باب اللجنة ويأتونا بكتب 
املوافقة، محذرا من التالعب باألوزان وقال: لو رصدنا شيئا من 
هذا القبيل، فس���نتخذ كل إجراء يتيحه لنا القانون، وس���نخطر 
احتاد اجلمعيات بأي تالعب أو محاولة تالعب، وستكون النتيجة 

وضع الشركات املخالفة على قائمة البالك ليست.

د.الرويح: إبالغ وزارة التجارة عن أي شركة متورطة في التدليس

بدوره، يؤكد رئيس مجلس إدارة جمعية القادسية التعاونية، 
د.مشاري الرويح، أن اجلمعية ستقوم مبخاطبة وزارة التجارة 
وجلنة األسعار في احتاد اجلمعيات وذلك إذا ثبت تورط أي من 

الشركات في االحتيال لرفع أسعار سلعها قبل شهر رمضان، أو 
التالعب في أوزانها.

ونفى د.الرويح قيام أي ش���ركة بسحب منتجاتها من جمعية 
القادسية لتخزينها وإطالقها للبيع في شهر رمضان املبارك، لكنه 
ذكر أن هناك ضغطا من التجار وطلبات متزايدة لرفع األسعار، مع 
ادعاء رفع السعر في بلد املنشأ، وقال: إننا رفضنا أي طلب ألي 

زيادة دون الرجوع للجنة، ونحن ملتزمون بذلك إن شاء اهلل.
وعن اإلجراءات التي ستتخذها اجلمعية حال ثبوت حتايل أو 
تالعب من قبل بعض الشركات، أكد د.الرويح أن اجلمعية ستقوم 
بإيقاف الشركة إذا ما ثبت تورطها في التدليس واالحتيال، وقال: 

سنخاطب التجارة لتأخذ موقفها القانوني، ضد هذه الشركات.

األنبعي: التجارة لديها صالحيات بإلغاء تراخيص الشركات المخالفة

من جانبه، دعا رئيس مجلس إدارة جمعية حولي التعاونية، 
م.علي األنبعي، الش���ركات التجارية إلى مراعاة املستهلكني من 
املواطنني واملقيمني، س���واء خالل ش���هر رمضان املبارك أو في 
غيره من أوقات السنة، محذرا من محاولة بعض الشركات لرفع 
أسعار سلعها بصورة غير مبررة. وقال األنبعي: ان ما يبرر زيادة 
السعر على املنتج، هو وجود مؤشرات حقيقية ومستندات تدل 
على ذلك وبدون إبراز مثل هذه املبررات، سنرفض رفع سعر أي 
سلعة، مشيدا بالدور املتشدد الذي تلعبه جلنة األسعار واحتاد 
اجلمعيات التعاونية في الوقت احلالي، في هذا الصدد، حيث إنها 

لن تسمح برفع سعر أي سلعة دون الرجوع لها.
وهدد األنبعي من ان محاولة رفع سعر أي سلعة، أو التالعب 
باألوزان سيكون مغامرة بحق الشركات املخالفة ولوجودها في 
اجلمعية، وقال: »رغم أننا لم نر شيئا حتى اآلن من هذا القبيل، 
فإننا نتمنى أن ال يحدث«. وأضاف: إن فعل أي شيء من خفض 
ال���وزن يعتبر بحكم قانون وزارة التجارة من باب التالعب على 
املستهلكني، ومن باب الغش والتدليس، والذي يجرمه القانون، 
مش���يرا إلى أن لدى وزارة التجارة صالحيات تتمثل في إيقاف 
الشركات املخالفة في هذا الصدد، وإلغاء التراخيص، وهو ما طالب 

به األنبعي حال وجود جتاوز من قبل الشركات.

البطحاني: ال فائدة من رفع الرواتب في ظل الغالء الفاحش

أم���ا رئيس مجلس إدارة جمعية جابر العلي التعاونية، الفي 
البطحاني، فيؤكد أن التاجر يحتال ببلد املنش���أ وارتفاع أسعار 
املواد األولية حول العال���م، ولكن اجلمعية وفي حال طلب رفع 
السعر من قبل الشركة، تطلب منها مقارنة أسعار مع اجلمعيات 
املجاورة، فإذا ثبت رفع السعر فلن نظلمه، ولكن البد من موافقة 
احتاد اجلمعيات التعاونية واللجنة املشكلة ملراقبة األسعار فيه، 

وهناك خطابات بصورة مستمرة في هذا الصدد.
وقال: إننا في جمعية جابر العلي، نفكر في مصلحة املساهم، 
وبالتالي، ندعم الس���لع بصورة ش���هرية من خالل املهرجانات، 
وهناك مهرجانات في ش���هر رمضان املبارك للمس���اهمني، على 
جميع السلع الرمضانية واألساسية التي يستخدمها رب األسرة، 
ونح���ن ندعم املنتجات ليس في رمض���ان فقط، وإمنا في جميع 

اشهر ومواسم السنة.

من ش��أنه أن يكون مقدم��ة لتدمير احلركة 
التعاونية واندثارها وحرمان املواطن واملقيم 
من مزاياها الكثيرة مثل اخلدمات االجتماعية 
التي تقدمها، واالنشطة فضال عن انها تكسر 
احتكار التجار وهي خ��ط الدفاع االول ضد 

ارتفاع االسعار.
وف��ي ختام تصريحه، هنأ رئيس مجلس 
االدارة، االعضاء الثالثة الفائزين في االنتخابات 
التكميلية االخيرة للجمعية، والتي مت على اثرها 
تشكيل مجلس االدارة اجلديد برئاسته، مقدما 
الشكر جلميع االعضاء السابقني على دورهم 
الكبير في خدمة اجلمعية واالرتقاء مبستواها، 
وداعيا اياه��م للتكاتف والتآزر معا، من اجل 
االرتقاء باجلمعية الى مصاف اجلمعيات املتقدمة 

على مستوى الكويت.

مشاريع وإنجازات قياسية

كما أكد رئيس مجلس ادارة جمعية عبداهلل 
املبارك، سيف املويزري، أن االجنازات التي 
حتققت في اجلمعية منذ تأسيسها قبل سنتني 
تبلغ اكثر من 95% من اجمالي االجنازات املزمع 
تنفيذها، مشيرا الى ان هذا الكم من االجنازات 
واملشاريع والذي حتقق خالل هذه الفترة 
القياسية القصيرة، ما كان ليتحقق في أي 
جمعية أخرى اال بعد مرور اكثر من خمس 
س��نوات على االقل، مرجعا ذلك الى جهود 
اعضاء مجلس االدارة السابقني واحلاليني 
منذ تأس��يس اجلمعية وجهودهم احلثيثة، 
مشيرا الى أنه حتى اآلن مت افتتاح 9 أفرع 
للجمعية، مبا فيها فرع املكتبة ولوازم العائلة، 
وفرع التموين، اضافة الى أننا نعتزم افتتاح 
السوق املركزي رقم 2 في قطعة 3 قبل شهر 

رمضان املبارك بإذن اهلل تعالى.

ذلك بتخصيص مبالغ مالية جلميع مدارس 
املنطقة من أجل هذا الغرض السامي.

تعديالت قانون التعاون

وعلى صعيد قانون التعاون اجلديد، اكد 
املوي��زري ان اجلمعية تؤيد بعض التعديالت 
اجلديدة املطروحة على القانون احلالي، ومنها ان 
يكون عدد اعضاء مجلس االدارة سبعة اعضاء 
بدال من خمسة، وان يكون التصويت مبعدل 
صوتني لكل مساهم بدال من صوت واحد، مع 
رفع سن املرشح لعضوية مجلس االدارة الى 
30 عاما بدال من 21 عاما، والتحفظ على شرط 

احلصول على الشهادة للترشح.
وعن خصخصة اجلمعيات التعاونية رفض 
املويزري ه��ذا التوجه، مش��يرا الى ان ذلك 

ضخمة على اسعار السلع الرئيسية بنسب 
كبي��رة ترضي طموح املس��اهمني واهالي 
املنطقة، مشيرا الى ان اجلمعية تستعد كذلك 
الس��تقبال موسم الصيف وذلك من خالل 
التجهيز القامة انشطة مميزة للمساهمني، 
بهدف شغل اوقات فراغهم، حيث ان مجلس 
االدارة يعم��ل حالي��ا على توفي��ر املرافق 
الترفيهية للمساهمني بأسعار رمزية، ويشمل 
ذلك الشاليهات واملدن الترفيهية واألكوابارك، 
وقرية املسيلة املائية، في حني سيتم تنظيم 
رحل��ة العمرة بعد ش��هر رمضان املبارك، 
مش��يرا الى أن املجلس يعد خالل الصيف 
ملفاجآت سارة للمساهمني سيعلن عنها الحقا، 
كما أكد اهتمامه الشديد بالطلبة والطالبات 
وخاصة املتفوقني من أبناء املنطقة، مترجما 

املويزري هذه االتهامات جملة وتفصيال، مؤكدا 
ان اجلمعيات التعاونية أنشئت من أجل تخفيف 
املعاناة عن املستهلكني وتخفيف أعباء احلياة 
عنهم، وذلك من خالل اقامة العروض التسويقية 
واملهرجانات الشهرية واملوسمية بالتعاون مع 
الشركات، مشيرا الى ان بعض املوردين يقدمون 
بضائع مجانية للجمعية مقابل عرض سلعهم 
بطريقة مميزة ويتم اس��تغالل هذه البضائع 

املجانية في خفض اسعار السلعة نفسها.

استعدادات رمضانية

وعن استعدادات اجلمعية الستقبال شهر 
رمضان املبارك، كشف املويزري عن استعداد 
اجلمعية القامة مهرجان تسويقي ضخم خالل 
الش��هر الكرمي، حيث ستتخلله تخفيضات 

أن جمعية عبداهلل املبارك تس��تقطب كل يوم 
ثالثاء عددا كبيرا م��ن رواد اجلمعية، وذلك 
لالستفادة من مهرجان اخلضار والفواكه الذي 
يقام بصورة أس��بوعية، ف��ي حني أن العمل 
جار على ان يقام هذا املهرجان يومي الثالثاء 

واخلميس من كل أسبوع.
من جهة أخرى، ش��دد املويزري على ان 
جمعية عبداهلل املب��ارك ملتزمة التزاما كامال 
مع قرارات جلنة األسعار في احتاد اجلمعيات 
التعاوني��ة، وذلك به��دف مواجهة أي ارتفاع 
غير مبرر لالس��عار، خصوصا فيما يتعلق 
بالسلع االساسية االستهالكية والغذائية، والتي 
حتتاجها األس��رة بصفة دائمة، وفي تفنيده 
لالتهام��ات املوجهة للجمعيات التعاونية على 
أنها هي املسؤولة عن رفع أسعار السلع، نفى 

محمد راتب
زف رئي��س مجلس ادارة جمعية ضاحية 
عب��داهلل املبارك التعاونية س��يف املويزري، 
البشرى ألهالي ضاحية عبداهلل املبارك، بافتتاح 
فرع »ستار بوكس« و»صيدلية بوتس« التي 
تعد من كبرى الصيدليات في الكويت، وذلك 
كنش��اطني استثماريني جديدين في اجلمعية 
ستتم اضافتهما خالل ال� 7 أيام املقبلة، مؤكدا 
أن هذه هي املرة االولى التي يتم فيها ادخال 
مثل هذه االنش��طة في اجلمعيات التعاونية 
التي تنتمي الى محافظة الفروانية او مناطق 

خارجية.
وكش��ف املويزري خالل مؤمتر صحافي 
عقده في مقر اجلمعية، عن اجناز نسبة كبيرة 
من االفرع االس��تثمارية في املول التجاري 
للجمعية، والتي تتضمن محالت ذات ماركات 
عاملية تعتبر فريدة من نوعها على مس��توى 
املنطقة، حيث مت افتتاح نحو 7 افرع من هذه 
احملالت، في حني يجري التجهيز والتعاقد مع 
مستثمرين آخرين، الستغالل ال� 25%، وهي 
اجلزء املتبقي من املول التجاري، وذلك ألغراض 
خدمية متنوعة، وجتارية مرموقة تسهم في 

الرقي مبستوى اجلمعية الى األفضل.

مهرجانات تحطيم األسعار

وشدد رئيس مجلس االدارة على أن اجلمعية 
حترص من خالل استراتيجية مجلس االدارة 
املدروس��ة، على اقامة املهرجانات التسويقية 
بصفة دورية ومستمرة، والتي تتضمن حتطيما 
لألسعار وتخفيضات هائلة على جميع السلع 
االستهالكية والغذائية، وهو ما يؤدي بدوره 
الى تخفيف العبء عن كاهل املس��تهلكني من 
املساهمني واملقيمني في املنطقة، مشيرا الى 

املويزري خالل املؤمتر الصحافيسيف املويزري

رئيس مجلس إدارة تعاونية عبداهلل المبارك يكشف عن استراتيجية مدروسة لتخفيض األسعار وإطالق أفرع استثمارية جديدة في الجمعية 

المويزري: 95% من إنجازات الجمعية حققناها في سنتين فقط


