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العمل التعاوني
ما له.. وما عليه

بشرى شعبان

التعاوني  العم���ل  حماية 
القان���ون وتنظيم  وتطبيق 
التعاوني عبر صدور  العمل 
الكثير من القرارات الوزارية 
املنظمة والتعاميم والقرارات 
اإلدارية التي تضمن احلفاظ 
على أم���وال التع���اون التي 
تعتبر أمانة ومسؤولية وزارة 
الش���ؤون هي احلفاظ عليها 
النها تخص املس���اهمني من 

املواطنني وحمايتها واجب 
الكويت الت���ي تعتبر من 
الدول الرائدة على مس���توى 
الوطن العربي في مجال العمل 
التعاوني ومتلك جتربة متميزة 
في مجال العمل التعاوني في 

دول مجلس التعاون.
وقد بلغ ع���دد اجلمعيات 
التعاوني���ة في الكويت فوق 
ال����60 جمعي���ة ال���ى جانب 
احت���اد اجلمعيات التعاونية 
االستهالكية واحتاد اجلمعيات 

الزراعية.

وزارة الشؤون وهي اجلهة 
اإلش���رافية والرقابي���ة وفق 
القانون املس���ؤولة عن عمل 

هذه اجلمعيات واالحتادات.
وبعد ان كثر احلديث في 
اآلونة االخي���رة حول العمل 
التعاوني واملخاطر التي حتدق 
به في مجاالت مختلفة سواء 
لناحية اهدار أموال املساهمني 
التي  في بعض اجلمعي���ات 
تعرضت الى انتكاس���ات في 
املالي س���واء كانت  وضعها 
ناجت���ة عن س���وء ادارة من 
قبل بعض اصحاب النفوس 
الضعيفة ووصول األمر في 
بعض اجلمعي���ات الى طرح 
أس���واق مركزية لالستثمار 
من قبل القطاع اخلاص لفترة 
محددة حلني متكن اجلمعية من 
دفع املديونيات وإعادة كيانها 

املالي الى مركزه الطبيعي.
فكان���ت ما اقدم���ت عليه 
وزارة الش���ؤون م���ن طرح 
جمعية الدسمة لالستثمار بعد 
الفتوى والتشريع  أخذ رأي 

االستهالكية عملت على إصدار 
تعميم من االحتاد بشأن آلية 
املباش���ر للخضار  الش���راء 
والفاكه���ة ملن���ع االحت���كار 
الذي يتم على حساب أموال 
املساهمني وألزمت اجلمعيات 
املزارعني  بالشراء من احتاد 
وش���ركة وافر باالضافة الى 
اشخاص محددين فيما بعد.

الوزارة بإعداد  كما قامت 
دورات تدريبي���ة للمراقبني 
املالي���ني واالداريني املعينني 
في اجلمعيات التعاونية وما 
زالت، كما اصدرت كتيبا خاصا 
املراقب  مبهام واختصاصات 

املالي واالداري.
كما عمل���ت على معاجلة 
املخاطر الت���ي تواجه العمل 
التعاوني ومن ابرزها ضعف 
النقدية وتدهور  الس���يولة 
املرك���ز املالي وتراكم الديون 
وع���دم القدرة على الس���داد 
وعجز العهد وتراكم التوالي 
والركود التي وصلت في بعض 

اجلمعيات الى ارقام مهولة.
وعج���ز بعض اجلمعيات 
حتى عن اجراء صيانة دورية 
للثالجات والتكييف، وايضا 
وجود عقود مع بنود جزائية 
على اجلمعيات وعجزها عن 
تنفيذها االمر الذي يعرضها 

لإلجراءات القانونية.
ام���ام ذلك، واج���ب على 
الوزارة توفير احلماية ألموال 

التي اجازت ذلك شرط تعديل 
القرار الوزاري املنظم للعمل 
التعاوني وموافقة اجلمعية 

العمومية وهذا ما حصل.
وحول إج���راءات وزارة 
الش���ؤون حلماي���ة العم���ل 
التعاوني من أي مخاطر يحدق 
بها التق���ت »األنباء« الوكيل 
املس���اعد لقطاع التعاون في 
وزارة الشؤون شيخة العدواني 
الوزارة تعمل  ان  اكدت  التي 
جاهدة على معاجلة أي خلل 
يواجه العمل التعاوني ولهذه 
الغاية أص���درت  القرار رقم 
35 لقان���ون العمل التعاوني 
والقرارات املنظمة له احلق في 
التدخل ملعاجلة اخللل احلاصل 

في جمعية تعاونية.
الوزارة  لذا واجب عل���ى 
كجهة رقابية وإش���رافية ان 
تعمل على جتنيب اجلمعيات 
اي مخاطر السيما التي سدت 
لس���نوات وان الوزارة ومن 
عدة سنوات السيما السنوات 
الثالث االخيرة دأبت على اتخاذ 

املساهمني عبر اتخاذ إجراءات 
قانونية في حق املتسببني، 
منها حل مجل���س االدارة او 
عزل األعضاء واإلحالة للجهات 
القضائية وهذا واجب حلماية 

التعاونيات.
كما انه ال بد من االش���ارة 
الى ام األس���باب التي تؤدي 
الى ظهور هذه املخاطر وهي 
اتباع السياس���ة الش���رائية 
اخلاطئ���ة وعدم اس���تخدام 
األنظمة احملاسبية املتعارف 
عليها، وعدم وجود هيكل مالي 
واداري، وع���دم األخذ بعني 
االعتبار املركز املالي وتوفير 
األرصدة املالية لإلنش���اءات 
واإلسراف في عمليات الشراء 

واملكافآت والرواتب.
لذا عمل���ت الوزارة وعلى 
مدار ما يقارب ال�3 س���نوات 
على اتخاذ االجراءات ملعاجلة 
الثغرات ومن  اخللل وس���د 

االجراءات:
- نشر القرارات والتعاميم 
لترسيخ نظام عمل تعاوني 

متكامل.
اجلمعي���ات  ال���زام   -
التعاونية بتطبيق املعايير 

احملاسبية العاملية.
- تعي���ني مراقبني ماليني 
وإداريني باجلمعيات لتقدمي 
الدعم واملش���ورة للجمعيات 
وتعديل مسار عملها االداري 
واملال���ي قبل الوص���ول الى 

إجراءين ملعاجلة القصور في 
التشريعية وكان  النصوص 
تعديل القانون الذي أتى لسد 
الثغرة التشريعية كما اصدرت 
القرار 35 الذي تضمن 58 مادة 
لتنظيم العمل التعاوني، حيث 
لم يترك اي ثغرة في العمل 
التعاوني اال وتطرق ملعاجلتها 
بدءا م���ن موافقة الش���ؤون 
اخلطية على املش���اريع التي 
تزي���د قيمتها عل���ى ال�5000 
دينار وال تتجاوز ال� 50 الفا 
الى حتديد عدد أعضاء اللجان 
املنبثقة عن مجلس االدارة مبا 
ال يزيد على 5 أعضاء وإلزام 
مجلس االدارة مبوافقة مسبقة 
من الوزارة عند اجراء تعيينات 

في اجلمعية.
كما حدد املصاريف ومنها 
التمتع  او  اإلعالنات والسفر 
بأي مزايا مادية وحتديد نسب 
الص���رف على بن���د املعونة 
االجتماعية ونس���ب األرباح 
وإلزام اجلمعية بسداد أموال 

املوردين خالل 15 يوما.
ان الق���رار 35 ل���م يترك 
ش���اردة او واردة في العمل 
التعاون���ي اال ونظمه���ا، كما 
جرى تعديل على هذا القرار 
على القرار اخلاص باستثمار 
االسواق املركزية شرط موافقة 

اجلمعية العمومية.
الوزارة بالتعاون  ان  كما 
والتنسيق مع احتاد اجلمعيات 

مرحلة املخالفة 
النظام األساسي  وإصدار 
التعاونية عام  للجمعي���ات 

2013
ووضعت نسبا محددة لبند 
املعونة االجتماعية وال يسمح 
بتجاوزها حتت اي مسمى او 

ظرف.
اخض���اع جمي���ع عقود 
الوزارة  التعاونيات ملوافقة 
التوقيع وحتديد نسب  قبل 
العمال���ة ف���ي اجلمعي���ات 
النسبة  التعاونية ومراجعة 

بناء على تطور العمل. 
وضع هيكل اداري ومالي 
لكل جمعية والعمل على الربط 
اآللي بني اجلمعيات واالحتاد 

والوزارة.
والتش���دد في محاس���بة 
املقصرين اواملتسببني في اي 

خسارة للعمل التعاوني. 
واإلل���زام بعق���د جمعية 
عمومية سنوية خالل البرنامج 
وطرح التقارير املالية واالدارية 
على اجلمعية العمومية بعد 

اعتمادها من الوزارة.
ان وزارة الش���ؤون ل���ن 
تتهاون في معاجلة اي خلل 
التعاوني مهما  العمل  يطول 

كان.
التعاوني في  العم���ل  ان 
الكويت هو فخر لكل مواطن 

وعلينا واجب حمايته.

شيخة العدواني

السنوات الـ3 
األخيرة كانت 
حافلة بتنظيم 

العمل التعاوني 
ومعاجلة خلله

معايير محددة للتأسيس والعروض واالستثمار
أصدرت وزيرة الشؤون هند الصبيح قرارا 
وزاريا بشأن تنظيم العمل التعاوني من 90 
م���ادة، ومت مبوجبه إلغاء القرار 35 الصادر 
عام 2014 ولم يترك القرار أي شاردة او واردة 

في العمل التعاوني إال وتطرق لها.
ويحدد القرار كيفية تأسيس اجلمعيات 
التعاونية والش���روط اخلاصة بتأس���يس 
اجلمعية التعاونية من خالل مراعاة توافر 

ما يلي:
1 � أال يقل عدد املؤسسني عن 50 شخصا.

2 � أن يكونوا جميعا كويتيني، على أال تقل 
أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة ميالدية 

كاملة.
3 � أال يكون قد حكم على أي منهم في جناية 
أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن 

قد رد إليه اعتباره.
4 � أن يجتمع املؤسسون في هيئة تأسيسية 
لتوقيع عقد تأس���يس اجلمعي���ة ونظامها 

األساسي وفقا لألحكام الواردة بالقانون.
على أن يشتمل عقد التأسيس على البيانات 

التالية:
1 � تاريخ حتريره ومكانه.

2 � اس���م اجلمعية ونط���اق عملها ونوعها 
وغرضها.

3 � قيمة رأس املال املدفوع، على أال يقل عن 
خمسة آالف دينار كويتي.

4 � قيمة السهم.
5 � أسماء املؤسسني.

6 � وظائفهم.
7 � محل إقامتهم.

8 � أس���ماء املفوضني في اتخ���اذ اإلجراءات 
الالزمة بتسجيل وشهر اجلمعية.

ويحظر على مجالس إدارات اجلمعيات 
التعاونية القيام بأي من األعمال التالية:

1 � الص���رف على اإلعالنات اخلاصة بهم من 
أموال اجلمعية.

2 � الصرف على الدعاية االنتخابية اخلاصة 
باألعضاء من أموال اجلمعية.
3 � السفر على نفقة اجلمعية.

4 � التمتع بأي مزايا مادية تزيد عما هو مقرر 
باملادة )18( من القانون.

5 � مخاطب���ة أي من اجله���ات احلكومية إال 
عن طريق الوزارة عدا اجلهات املس���تثناة 

من قبل الوزارة.
6 � املش���اركة في أي مؤمترات أو ندوات أو 
زيارات خارجية إال بعد أخذ املوافقة املسبقة 

من الوزارة.
7 � إقامة أي منش���أة تعاونية أو تخصيص 
أراض لها قبل احلصول على موافقة الوزارة 

الكتابية بهذا الشأن وبعد موافقة البلدية.
8 � األخذ بإشعارات املجاني أو اخلصومات 
التي يقدمها املوردون لألنشطة االجتماعية 

للجمعية.

ويحظر على مجالس إدارات اجلمعيات 
التعاونية ط���رح املس���ابقات واملناقصات 
واملمارسات أو التكليف املباشر اخلاص بأعمال 
مبانيها اإلنش���ائية وجتهيزاتها ومشاريع 
األنظمة اآللية ونظم املراقبة األمنية وعقود 
التوريد والصيانة واالستشارات والتصميم 
واإلشراف مع املكاتب االستشارية الهندسية 
واملؤسسات والشركات التي تزاول هذه األنشطة 
أو غير ذلك من العقود التي تستلزمها طبيعة 
األعمال واملشاريع الفنية إال بعد العرض على 
الوزارة )إدارة املنشآت التعاونية( واحلصول 

على موافقتها الكتابية.
على مجالس إدارات اجلمعيات التعاونية 
تنفيذ األعمال واملشاريع الفنية املذكورة باملادة 
الس���ابقة من خالل عقود تبرم لهذا الغرض 

على أن يراعى فيها اإلجراءات التالية:
1 � األعمال واملش���اريع التي تتراوح قيمتها 
م���ا بني )2.500 د.ك( وال تزيد على )15.000 

دينار كويتي( يجب مراعاة ما يلي:
< إحضار ثالثة عروض أس���عار كحد أدنى 
لألعم���ال املطلوب تنفيذه���ا وعرضها على 

الوزارة.
< موافاة الوزارة بالثالثة عروض ومحضر 
مجلس اإلدارة الذي مت مناقشة هذه العروض 

فيه واختيار األنسب منها.
< أخذ موافقة الوزارة املسبقة قبل التعاقد 

على من وقع عليه االختيار.
< التصديق على العقد.

2 � األعمال واملشاريع التي تزيد قيمتها عن 
)15.000 د.ك( وال تتج���اوز )100.000 دينار 

كويتي( يجب مراعاة ما يلي:
< أخذ موافقة الوزارة املس���بقة على قيام 

اجلمعية بتنفيذ هذه األعمال.
< اإلعالن بالصحف اليومية لتلقي عطاءات 

املقاولني للقيام بتنفيذ هذه األعمال.
< اعتماد صيغة اإلع���الن بدعوة املقاولني 

لتلقي العطاءات من الوزارة.
< إخط���ار الوزارة مبوعد ف���ض مظاريف 

العطاءات املقدمة.
< عن���د تقدمي العطاءات يجب أن تكون من 
مظروفني أحدهما يتضمن )العرض الفني( 

والثاني يتضمن )العرض املالي(.
< يتم فض الع���روض الفنية أوال ومن ثم 
استبعاد العطاءات الغير مستوفية للشروط 

وغير املطابقة للمواصفات.
< يتم ف���ض العروض املالي���ة للعطاءات 
املستوفية للجانب الفني للمفاضلة بينهم.

< يتم إخطار املقاول صاحب العطاء الفائز 
بالتوقي���ع عل���ى العقد خالل أس���بوع من 

إخطاره.
< تصديق العقد من الوزارة.

االلتزام بالش���روط والضوابط األخرى   >
التي يتم استحداثها من قبل إدارة املنشآت 

التعاونية في قطاع التعاون.
3 � األعمال واملشاريع التي تزيد قيمتها عن 
)100.000 دينار كويتي( تخضع لش���روط 
وضوابط القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1998 
والقرارات الوزارية املعدلة له بشأن تشكيل 
جلنة فنية لإلشراف على أعمال اإلنشاءات 
والتجهيزات التي تقوم بها اجلمعية التعاونية 
وكذلك القرارات التنظيمية احملددة لطبيعة 

عملها.
4 � ال يجوز جتزئة األعمال واملش���اريع أيا 
كانت قيمتها املادية أو نوعيتها أو طبيعتها 
املشار إليها تفاديا للرقابة املسبقة والالحقة 

للوزارة بالبندين )2، 3( السابقني.
5 � ال يتم تنفيذ األعمال املش���ار إليها أعاله 
إال من خالل املكاتب واملؤسسات والشركات 
املرخصة ملزاولة هذه األنشطة وال يعتد بالعقد 

إال بعد التصديق عليه من الوزارة.
6 � يحظر على اجلمعية التعاونية التعاون 
مع مكاتب االستشارات الهندسية واملؤسسات 

والشركات املخالفة لإلجراءات السابقة.
7 � عند رغبة اجلمعية بتجديد عقود الصيانة 
سواء ألعمال أنظمة احلاسب اآللي أو املصاعد 
والس���اللم الكهربائية أو الثالجات ففي تلك 
احلاالت تكون األولوية للشركة املوردة أو 
املقاول املنفذ للعمل وإذا لم تكن قيمة األعمال 
مطابقة لألس���عار السوقية السائدة أو لدى 
اجلمعية أي حتفظ فيتم طرح هذه األعمال 
لتلق���ي العروض املناس���بة ومبا ال يخالف 

البنود السابقة.
8 � أي عمل يتم باملخالفة ملا سبق يعتبر باطال 

وال يرتب عليه أي آثار قانونية.

استثمار األسواق المركزية

مع عدم اإلخالل بأحكام املادة )25( من هذا 
القرار يجوز للوزارة وبعد موافقة اجلمعية 
العمومية السماح للجمعية املعنية باستثمار 
األسواق املركزية واألسواق املركزية املصغرة 
املذكورة باملادة )25( متى اقتضت الضرورة 
ذلك ووفقا للضوابط والشروط التي تضعها 

الوزارة في هذا الشأن.
ويلزم ان يكون التمثيل القانوني للجمعية 
التعاونية أثناء حضور موعد فض املظاريف 
لرئيس مجلس اإلدارة أو من ميثله من أعضاء 
مجلس اإلدارة دون غيرهما على أن يتم إخطار 
الوزارة بكتاب رس���مي يتضمن اسم املكلف 
باحلضور بفترة مناس���بة ال تقل عن ثالثة 
أي���ام قبل موعد ف���ض املظاريف. ويلزم ان 
يخصص في مقر احتاد اجلمعيات التعاونية 
االستهالكية وفي مكان واضح صندوق أو أكثر 
مبفتاح واحد غير قابل للنسخ يحفظ لدى 
الوزارة وذلك لوضع العطاءات اخلاصة بفروع 
اجلمعية التعاونية املطروحة لالستثمار من 

قبل الغير.

»الشؤون« لم تترك شاردة أو واردة في العمل التعاوني إال ونظمتها


