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أكدوا عدم وجود تعارض مع وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات ودعوا إلى إدخال التعليم التعاوني في مناهج التدريس

أكد خالل جولة في فرع تموين الصليبخات أن هناك 188 ألف بطاقة تموينية تخدم مليونًا و600 ألف مواطن

تعاونيون: نطالب بهيئة مستقلة للتعاون تنظم العمل وتواكب التطور

الهارون: تخيير المواطنين بين صرف الحليب السائل أو المجفف من بداية مارس

عاطف رمضان
التجارة والصناعة  أكد وزير 
أحمد اله����ارون ان عدد البطاقات 
التمويني����ة بل����غ 188 ألف بطاقة 
متوينية تخدم مليونا و600 ألف 
مواطن، مشيرا إلى أنه مت صرف 
كميات كبيرة من املواد التموينية 
للمواطنني حتى أمس االول منها 60 
الف علبة حليب بودرة و430 الف 
علبة حليب ومغذيات أطفال، و8 
آالف طن أرز و2500 طن سكر و350 
الف طن عدس و3 آالف طن دجاج 
إضافة إلى حوالي 300 ألف علبة 
الكبيرة من احلليب  الكميات  من 

املجفف.

الهارون في تصريح  وأضاف 
صحافي أمس مبقر فرع التموين 
بالصليبخات بعد جولته لفرعني في 
محافظة اجلهراء، أن 60 الف طفل 
أعمارهم أقل من عامني يستهلكون 
كميات كبيرة من حليب األطفال 

الذي مت توفيره لهم.
الس����ائل وما  وعن احللي����ب 
تردد عن عدم دخول����ه في املواد 
التموينية املدعومة قال الهارون: 
احلليب السائل لم يكن ضمن السلع 
املدعوم����ة لكن كان هن����اك اتفاق 
بني الوزارة عبر ش����ركة التموين 
الكويتية بان توفر الشركة كميات 
من هذا احلليب بأسعار مخفضة 

للمواطن الذي يرغب في شرائه.
وزاد قائال: ابتداء من الش����هر 
املقبل )1 مارس( سيخير املواطن 
بني احلليب املجف����ف او احلليب 
السائل من دون مقابل بحيث يأخذ 
ما قيمة احللي����ب املجفف حليب 
سائل س����واء بكل الكمية او جزء 

منها.
إلى أن عمليات صرف  واشار 
املواد التموينية تتم طوال الشهر 
وليس في ايام محددة وبالتالي ال 
تكون هناك عمليات تزاحم مادامت 
لدى املواطن ثق����ة في توافر هذه 

املواد طوال ايام الشهر.
ولفت الهارون إلى اس����تعداد 

الوزارة في تلقي أي ش����كاوى او 
مالحظات م����ن قبل املواطنني من 
خالل االتصال باألجهزة الرسمية 
عبر ارق����ام الهوات����ف التي أعلن 
عنها سواء كان في احملافظات او 

الوزارة.
وذكر أن هناك 73 فرع متوين 
في مختلف محافظات الكويت من 

خالل 54 جمعية تعاونية.
واشار إلى حرصه على قيامه 
بجولة على الفروع التموينية التي 
املكرم����ة األميرية  تقوم بتوزيع 
البطاقات  للمواطنني من حمل����ة 
التموينية، مشيرا إلى أن الهدف من 
هذه الزيارة التي قام بها االطالع عن 

قرب على مدى جاهزية واستعداد 
تلك الفروع.

وقال انه وجد لدى هذه الفروع 
التنظيم واالستعداد الكامل وتوافر 
كافة امل����واد التمويني����ة في هذه 
الفروع بشكل واضح وميسر، مبينا 
أن الكمي����ات املعروضة لدى هذه 

الفروع تزيد على الطلب.
وبني أن هناك بعض االمور قد 
حتدث مثل نقص صنف معني من 
األصناف الغذائية مثل الدجاج أو 
احلليب على سبيل املثال وسرعان 

ما يتم توفيره خالل 24 ساعة.
واوض����ح أن احتاد اجلمعيات 
التعاونية والتعاونيات متعاونة 

م����ع ال����وزارة في ص����رف املواد 
التموينية اعتق����ادا منهم أن هذه 
االمور مسؤولية وطنية واجلميع 
يعمل على حتقيقها والكل يجسد 

املكرمة االميرية.
وعن االس����عار ذك����ر الهارون 
الوزارة حريصة على متابعة  أن 
موضوع االس����عار بشكل جدي، 
وحتذر من تسول له نفسه استغالل 
التي  املواسم  أو  املكرمة االميرية 
تعيشها الكويت عبر رفع االسعار 
بش����كل مصطنع وأن الوزارة له 
باملرصاد. وزاد قائال: اما االسعار 
املب����ررة فهي نتيج����ة ارتفاعات 
عاملية، مشيرا إلى أن ذلك من االمور 

اخلارجة عن سيطرة الوزارة.
وذكر أنه مت حترير عدد كبير 
من احملاضر لعدد من املخالفات وقد 
احيل عدد كبير للنيابة للتحقيق 
في هذه التجاوزات والوزارة قامت 
بسحب عدد من تراخيص الشركات 
وأنها مستمرة في تطبيق القوانني. 
ومبناسبة االحتفاالت الوطنية هنأ 
الهارون صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد وس����مو ولي عهده 
االمني الشيخ نواف االحمد وسمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
الكويتي  ومجلس االمة والشعب 
مبناس����بة عيد االس����تقالل وعيد 
التحرير ومناسبة تولي صاحب 

السمو مقاليد مسند االمارة.
ومضى قائال: أي تالعب مرفوض 
والوزارة مع االجهزة الرسمية في 
الدولة تقف باملرصاد للمخالفني 
وس����بق ان الوزارة اكتشفت من 
خالل اجلمارك تصدير بعض املواد 
املدعومة والسلع التموينية ومتت 
مصادرتها ومحاسبة من قام بهذه 
االمور. ونص����ح الهارون املواطن 
ب����أن يأخذ احتياجات����ه فقط من 
الفرصة  التموينية ليعطي  املواد 
لآلخرين، خاصة أن هذه املواد لها 
كلفة عالية عل����ى الوطن تقدر ب� 
250 مليون دينار )تكلفة املكرمة 

االميرية للمواد التموينية(.

الفيلكاوي: الهيئة ستكون مظلة لحماية الحركة التعاونية ودورها في التنمية
طال��ب عضو مجل��س إدارة جمعية حطني 
التعاونية أحمد الفيلكاوي بإنشاء قسم خاص 
في املعاهد التطبيقية لتخريج الكوادر الوطنية 
املؤهلة علميا واملدربة على تنفيذ العمل في القطاع 
التعاوني، مشيرا إلى أن التعاونيات حتتاج إلى 
االستقاللية في العمل الستغالل املوارد املالية 
على أفضل وجه، ومبا يفيد املساهمني واملجتمع 
ككل ولتنويع مصادر الدخل إضافة إلى تنمية 

املوارد البشرية واملالية.
وقال: إنه نظ��را للدور املهم الذي تقوم به 
اجلمعيات التعاونية والذي ميثل أحد الروافد 
االقتصادية املهمة في البلد فعلينا حماية هذا 
القطاع لضمان االس��تمرار في عملية التنمية 
وهذا لن يتحقق إال من خالل إنشاء الهيئة العامة 
للتعاونيات حتت إشراف وزارة الشؤون، والعمل 
مبوجب مرسوم بقانون يرأسها رئيس مجلس 

إدارة متفرغ ومجلس إدارة يشكل فيه التعاونيون 
حضورا كبي��را لتنظيم القطاع التعاوني وفقا 

للقوانني واملبادئ التعاونية.
وفي اإلطار ذاته، قال اخلبير التعاوني صالح 
السلمي: إن اجلمعيات التعاونية أصبحت من أهم 
املعالم االقتصادية في الكويت، خصوصا أنها 
تستحوذ على نسبة 70% من جتارة التجزئة في 
الدولة، إضافة إلى دورها االجتماعي والسياسي 

الذي يشعر به جميع أبناء املجتمع.
وأوضح أهمية دور التعاونيات في حتقيق 
التنمية وفي توفير الس��لع واخلدمات بأسعار 
مخفضة، مؤكدا أهمية إنشاء هيئة تعاونية في 
دع��م احلركة التعاونية الكويتي��ة ماديا وفنيا 
ولترشيد مس��ارها واإلش��راف على أعمالها 
لتحقيق أهدافها في ظل التكتالت االقتصادية 

التي يشهدها العالم.

 محمد راتب
بعد اتساع رقعتها وتعاظم أعمالها وأنشطتها، 
باتت احلركة التعاونية بحاجة ماس����ة إلى أن 
تكون حتت مظلة هيئة حكومية منظمة تواكب 
حركة تطورها املتس����ارعة، وحتاكي تطلعات 
املجتمع بعدما أصبحت تضطلع مبسؤوليات 
جسام جتاه املجتمع ككل واملستهلكني بصفة 

خاصة.
وفي هذا اإلطار عقد ع����دد من رواد العمل 
التعاوني في الكويت مؤمترا صحافيا في مبنى 
إدارة جمعية حطني التعاونية، ملناقشة ضرورة 
إنش����اء هيئة عامة للتعاون لتخفيف األعباء 
عن وزارة الشؤون ولالرتقاء مبستوى العمل 
التعاوني وتطويره، مؤكدين ان وجود هيئة 
عامة للتعاون س����يكون مبثابة طوق النجاة 
للتاجر، ألنه سيتعامل مع جهة منظمة ومحددة 
املعالم والقوانني، مشيرا إلى ان الهيئة ستشمل 
ممثلني عن وزارات الشؤون والبلدية واملالية 
وإدارة أمالك الدولة وعدد من مجالس إدارات 
اجلمعيات التعاونية على ان يتم إنشاء قسم 
خاص في املعاهد التطبيقية لتخريج الكوادر 
الوطنية املؤهلة علمي����ا واملدربة على تنفيذ 

العمل في القطاع التعاوني.
وشدد التعاونيون على أهمية دور اجلمعيات 
التعاونية في توفير السلع واخلدمات بسعر 
مناسب وحفظ توازن األسعار في األسواق خاصة 
في ظل املتغيرات االقتصادية التي يش����هدها 
العالم من جشع وسيطرة بعض التجار وظاهرة 
االحتكار التي تلحق الضرر مبصالح أصحاب 
الدخل احملدود، ما جعل هناك حاجة ماسة اآلن 
إلى تنظيم عمل اجلمعيات التعاونية أكثر من 
ذي قبل، ألنها صمام األمان ملنع رفع األسعار 

والقضاء على آفة االحتكار.
وق����ال التعاونيون: إنه مما الش����ك فيه ان 
احلركة التعاونية الكويتية تعتبر جتس����يدا 
للدميوقراطية، ألنها تعتمد على قيام املواطنني 
بتحقيق غاياتهم االقتصادية واالجتماعية وقد 
أصبحت من أهم املعالم االقتصادية في الكويت 
خاصة أنها تستحوذ على نسبة 70% من جتارة 

التجزئة.

إدراج هيئة التعاون في خطة التنمية

ف����ي البداية طالب رئي����س جمعية حطني 
التعاونية عبدالعزيز السمحان املسؤولني وعلى 
رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لش����ؤون اإلسكان الش����يخ احمد الفهد 
ب����إدراج القطاع التعاوني ضمن خطة التنمية 
باعتباره القطاع االقتصادي الثالث بعد القطاعني 

احلكومي واخلاص.
ودعا الس����محان املس����ؤولني إلى ضرورة 
الهيئة  التعاونيني إلنشاء  االستجابة لطلبات 
العامة للتعاون إلحداث نقلة نوعية للتعاونيات، 
خصوصا ان إدارة التعاون في وزارة الشؤون 
أصبحت غي����ر قادرة على تلبي����ة احتياجات 
اجلمعيات التعاونية بسبب كبر حجم العمل 
الذي ف����اق كل احلدود لتزايد أعداد اجلمعيات 

وفروعها ومستثمريها.
واش����ار الى ان احلرك����ة الرياضية تعمل 
اآلن وفق مرس����وم بقانون رقم 42 لسنة 1978 
وهي ته����دف إلى توفير اخلدم����ات الرياضية 
دون السعي إلى حتقيق مكاسب مادية خلدمة 
املجتمع الكويتي، خصوصا ان األندية الرياضية 
تق����در ب� 21 ناديا رياضيا إضافة إلى 15 احتادا 
رياضيا، مشيرا إلى انه من باب أولى ان يكون 
للجمعيات التعاونية هيئة مستقلة على غرار 
هيئة الش����باب والرياضة لالرتقاء باملستوى 
التعاوني بالكويت خصوصا بعد ان تطورت 
واتسعت احلركة التعاونية لتضم 55 جمعية 

لتقدمي أعلى املس����تويات من اخلدمة من حيث 
التس����ويق وتوفير متعة التسوق للمستهلك، 
إضاف����ة إلى اخلدمات االجتماعي����ة التي تقدم 

للمساهمني وللمناطق كافة.
وأضاف ان فكرة إنشاء الهيئة العامة للتعاون 
جاء من منطلق حاجة التعاونيات إلى جرعة 
جديدة من الفكر السليم واملبدع لتحقيق النجاح 
املتميز على جميع املستويات، مؤكدا ان فكرة 
الهيئة مخالفة متام����ا لفكرة احتاد اجلمعيات 
التعاونية الذي وان كان يؤدي دورا مش����هودا 
له باجلهد إال انه يظل بعيدا كل البعد عن فكر 
وفلسفة الهيئة العامة للتعاون، مشيرا إلى انه 
آن األوان إليجاد أرضية جديدة للفكر التعاوني 
وبلورته بطابع جديد خلدمة املجتمع واحلكومة 
حتت مظلة الهيئة لنقل هذا العمل املشترك إلى 

مراحل متطورة أخرى.

إشراف حكومي

وحول األسس التي سترتكز عليها الهيئة 
العامة للتعاون قال السمحان ان الهيئة ستكون 
حتت إشراف احلكومة إلضفاء الشرعية القانونية 
املطلوبة أما الناحية املالية فان الهيئة ستكون 
لديها القدرة على عملية التمويل الذاتي للتدقيق 
على امليزانيات العامة للجمعيات التعاونية أو 
االحتاد املعلن عنه، مشيرا الى أهمية مساهمة 
احلكومة بجزء بسيط في ميزانية الهيئة لتثبيت 
هيمنة الدولة عن طريق إخضاع احلس����ابات 
لرقابة ديوان احملاسبة وفي الوقت نفسه ستقوم 
الهيئة التعاونية باستقطاب أعداد كبيرة من 
العمالة الكويتية للعمل في اجلمعيات التعاونية 
أو في مناصب الهيئة بالتعيني املباشر أو من 
خالل التعيني غير املباشر بإحلاق هذه الكوادر 

ببرامج األعمال الوطنية الذي لن يرى النور إال 
عن طريق اجلمعيات التعاونية.

ورأى ان الهيئة العامة للتعاون س����تكون 
حالة وسطية بني احلكومة والقطاع اخلاص، 
ألنها تهدف إلى الربح بصورة واضحة حسب 
قانون التعاون لتتمكن من بناء مراكزها املالية 
وتقوية إيراداتها باس����تمرار كم����ا انها تهتم 
باألنش����طة االجتماعية التي تقدم للمساهمني 
لتوحيد صفوفهم ولتحقيق مبدأ نشر الوعي 
التعاوني بني أف����راد املجتمع وإلذابة الفوارق 

والضغينة أيضا.

سد احتياجات الجمعيات

ومن جانبه رأى رئيس مجلس إدارة جمعية 
الدس����مة وبنيد القار التعاونية محمد عاشور 
انه لم يتوقع ان احدا من التعاونيني سيعارض 
إنش����اء الهيئة العامة للتعاون، خصوصا ان 
إدارة التعاون في وزارة الشؤون أصبحت غير 
قادرة على سد احتياجات اجلمعيات التي تزداد 
يوما بعد يوم مع محدودية العاملني في اإلدارة 
مقترحا ضرورة ان يتجمع التعاونيون في لقاء 
مع رئيس وأعضاء اللجنة الصحية في مجلس 
األمة بعد إعداد مذك����رة إيضاحية لدمجها مع 
قانون التعاون ليتم عرضها على املجلس في 

اجللسات القادمة.
وطالب عاشور وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل بضرورة فصل إدارة التعاون إلنشاء هيئة 
خاصة للعمل التعاوني على غرار فصل قطاع 
العمل عن الوزارة، موضحا ان هيئة التعاون 
املطالب بإنشائها س����تضم في مجلس إدارتها 
كال من الوكالء املساعدين في وزارتي التجارة 
والشؤون والبلدية وأمالك الدولة ووزارة املالية 

وعدد من مجالس إدارات اجلمعيات املنتخبة 
من أصحاب اخلبرة والسمعة الطيبة.

تفاول بعد طرح المشروع على المجلس

وقال رئيس جمعية الروضة التعاونية علي 
االنبعي ان فكرة إنش����اء هيئة تعاونية جاءت 
لتكون على نفس مستوى هيئة الشباب وهيئة 
العم����ل، خصوصا ان الدول����ة مهتمة بالقطاع 
التعاوني ألنه يخدم اكبر شريحة من املواطنني 
والوافدين لهذا قامت الدولة بتخصيص األراضي 
لبن����اء اجلمعيات التي أصبح����ت مالزمة لكل 

بيت.
ولفت االنبعي الى ان تواجد هيئة للتعاونيات 
لن يتعارض مع مصالح أي جهة ولكنها وجدت 
لتخفي����ف األعباء عن إدارة التعاون في وزارة 
الشؤون ولس����رعة اجناز معامالت اجلمعيات 
التعاونية، إضافة إلى إيجاد العديد من املناصب 

وفرص العمل لعدد من الكويتيني. 
وأض����اف أن الوق����ت حان إلنش����اء هيئة 
للتعاونيات في ظل توجه الدولة نحو اخلصخصة 
إلدارة العم����ل التعاوني بش����كل جيد ومتميز 
وحتت رقابة وإشراف احلكومة، مؤكدا أن إنشاء 
الهيئة لن يتعارض مع وجود احتاد اجلمعيات 
التعاونية سواء كان معينا أو منتخبا بل على 
العكس سيكون هناك جتديد وتطوير للعمل 
التعاوني لتنمية موارده املالية والعملية، كما 
رأى أن من مصلحة التعاونيني إنش����اء هيئة 
مستقلة ذات اتصال مباشر باجلهات احلكومية 
األخرى لتخليص معامالت اجلمعيات ألنهم من 

أصحاب االختصاص.
وكشف االنبعي عن تفاؤل التعاونيني بعد 
أن مت طرح مش����روع إنشاء الهيئة على بعض 

نواب مجلس األمة وبعض املسؤولني في وزارة 
الشؤون واحتاد اجلمعيات نظرا لعدم االعتراض 
على فكرة الهيئة، مشيرا إلى أهمية قيام بعض 
التعاونيني بوضع صياغة مسودة ملقترح مشروع 
إنش����اء الهيئة العامة للتعاون بعد استكمال 

األطراف املعنية بالتعاون.

طوق نجاة

واعتبر األنبع����ي أن وجود هيئة للتعاون 
س����يكون مبثابة ط����وق النج����اة للتاجر ألنه 
س����يتعامل مع جهة منظمة ومح����ددة املعالم 
والقوانني كما س����تكون الهيئ����ة بوابة جديدة 
لفتح املجال للقيام باستثمارات وأعمال جديدة 
يحتاج إليها املوطن كذلك، ستقوم بحل املشاكل 
املتعلقة بني الشركات واجلمعيات مع تبسيط 

العمل وتسهيله لكل األطراف.

قانون التعاون يختصر الوقت

وفي الوقت ذاته اقترح عضو مجلس إدارة 
جمعية اليرموك التعاونية عبدالعزيز املنيفي 
بضرورة االس����تعجال إلحلاق مشروع إنشاء 
الهيئة ضمن مشروع قانون التعاون الذي سيتم 
عرض����ه وتداوله بني نواب مجلس األمة خالل 
األسابيع املقبلة وذلك لكسب الوقت، خصوصا 

أنه ال يتضارب مع قانون التعاون.
وطالب املنيفي التعاونيني بضرورة التعاون 
لدعم مشروع إنش����اء الهيئة العامة للتعاون 
ليكون النواب داعمني للمشروع إلحداث نقلة 
نوعية للقطاع التعاوني ولتوسعه بشكل أفضل 
مم����ا عليه اآلن، وإلح����كام املراقبة على العمل 

التعاوني.
ومن جانبه أشاد اخلبير التعاوني ورئيس 

جمعية مشرف التعاونية سابقا، فهد املسعود 
بنجاح فكرة إنشاء هيئة تعاونية رغم تأخرها، 
مؤكدا أن وزارة الشؤون ليس لديها رؤية واضحة 
للعمل التعاوني ألنها لم متارسه وألن عملها 
مختصر على تطبيق القوانني واملراقبة واإلشراف 
فقط، أما بالنس����بة للعاملني في مجال العمل 
التعاوني اليومي من أعضاء مجالس اإلدارة، 
فيرج����ع لهم الفضل في تطوير وتنمية العمل 
في اجلمعيات التعاونية حتى أصبح البعض 
منها يضاهي أكبر األسواق التجارية املوجودة 

في الكويت.

إدراج التعليم التعاوني ضمن المناهج التعليمية

وبدوره ش����دد عضو مجلس إدارة جمعية 
الشامية التعاونية راشد بورسلي على ضرورة 
إنش����اء الهيئة العامة للتعاون وذلك لتخفيف 
األعباء عن وزارة الشؤون ولالرتقاء مبستوى 
العمل التعاوني وتطويره، خصوصا بعد اتساع 
وانتشار اجلمعيات في مختلف أنحاء الكويت 
وه����ي قابلة للزيادة تبع����ا للمناطق التي يتم 

تشييدها.
وقال: يجب أن ننظر إلى القطاع التعاوني 
بعني االعتبار واالفتخار ألهميته على املستوى 
احمللي والعربي والدولي، فاآلن نطالب بإنشاء 
هيئة، وعلى املدى البعيد قد يحتاج األمر إلى 
إنش����اء وزارة التعاون للتطور السريع الذي 
يشهده القطاع التعاوني االستهالكي واإلنتاجي 
والزراعي، وهذا يتطلب من املسؤولني عن التعليم 
إدراج التعليم التعاوني ضمن املناهج التعليمية 
في املعاهد التطبيقية لتخريج الكوادر الوطنية 
التي تتمتع بالعلم والثقافة التعاونية ومن ثم 
تسلم العمل في مختلف اجلمعيات واستعدادا 
للقيام بعملية اإلحالل لالستغناء عن العمالة 

الوافدة.

التعاونيات قادرة على مواجهة األزمات

أم����ا عضو مجل����س إدارة جمعية الروضة 
وحولي التعاوني علي الكندري، فقد رأى في 
احلركة التعاونية جتسيدا للدميوقراطية ألنها 
تعتمد على قي����ام املواطنني بتحقيق غاياتهم 
االقتصادية واالجتماعية، إضافة إلى تشجيع 
أصحاب االختصاص ملمارسة أعمالهم من خالل 
اجلمعيات، مؤكدا دور التعاونيات في املساهمة 
في حل املشاكل االقتصادية واالجتماعية التي 

يعاني منها املجتمع في جميع األوقات.

مطالبة قديمة

ومن ناحيته قال اخلبير التعاوني إسماعيل 
محمد إسماعيل: إنه مارس العمل التعاوني من 
خالل عمله في وزارة الش����ؤون منذ عام 1968 
وايض����ا عند توليه ع����دة مناصب في مجلس 
إدارة جمعية مش����رف التعاونية، لهذا أراد أن 
يؤكد أن تعاونيات الكويت تختلف متاما عن 
بقية التعاونيات األخرى املوجودة في العالم 
من حيث التسويق وتقدمي األنشطة واخلدمات 

االجتماعية املختلفة للمساهمني.
واس����تطرد بالقول: لقد طالب التعاونيون 
بإنشاء هيئة للتعاون قبل أن يتم إنشاء هيئة 
لإلسكان، واآلن جتدد طلبنا لتصبح مجريات 
أمور التعاونيات حتت سقف واحد للعمل على 
تنميتها واالستمرار في التطور املنشود، مؤكدا 
ان البالد باتت في حاجة ماسة اآلن إلى اجلمعيات 
التعاونية أكثر من ذي قبل ألنها صمام األمان 
ملنع رفع األسعار واالحتكار، والدليل على ذلك 
ما حدث من فوضى واستغالل من قبل بعض 
الشركات عندما ترك للجمعيات حرية الشراء 
من التجار مباشرة، ما ساهم في إحداث تسابق 
من قبل بعض الشركات لرفع سعر البيع على 

املستهلك.
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