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 بداية، يجري توجيه التهم 
الحتاد اجلمعيات التعاونية 

بعدم القدرة على ضبط األسعار 
وخصوصا في ظل وجود 

تفاوت يلمسه املستهلك في حال 
شراء املنتج ذاته من جمعيتني 

أو فرعني في بعض االحيان، ما 
تعليقكم على هذه االتهامات؟

بــات  الشــديد  لألســف  ٭  
االحتاد واجلمعيات التعاونية 
محطــة لكيل التهم من دون أي 
معرفة بأبسط األمور الداخلية 

والتعامالت التجارية.
 حقيقة، نســمع كثيرا مثل 
هــذه التهم وهــي باطلة جملة 
وتفصيال، ومبا انكم طرحتم هذا 
السؤال بداية فالبد من ان يعلم 
القارئ احلقيقة كاملة من دون 
أي نقصان ويتعرف إلى جهود 
احتاد اجلمعيات التعاونية في 
هذا اجلانب ليدرك متاما انه لوال 
اخلطوات التي قامت بها جلنة 
األسعار خالل الفترات السابقة 
لكان املستهلكون اليوم في كارثة 
ســعرية غير مســبوقة أسوة 
باألسعار التي شهدتها املطاعم 
والعقارات والتجارات املختلفة.

هل تعني بهذا انه ال يوجد 
تفاوت في األسعار، مع ان الواقع 

يقول غير ذلك؟
٭  ال ميكنني القول إنه ال يوجد 
تفــاوت بني بعــض املنتجات، 
ولكن هــل يعلم املســتهلك ما 

هذه املنتجات وملاذا يوجد هذا 
التفــاوت؟ باختصــار شــديد، 
السلع على نوعني، سلع خاضعة 
لالحتــاد وهــي منضبطة وال 
يسمح بزيادة أسعارها إطالقا 
إال بعــد سلســلة طويلــة من 
االجــراءات وبنســبة محددة، 
وســلع غير خاضعــة لالحتاد 
وهي التي يتــم احلديث عنها، 
وهــي تعتمــد على السياســة 

الشرائية لكل جمعية.
 فعلى ســبيل املثال لوازم 
العائلة غير خاضعة لالحتاد، 
ولذلك سيجد املستهلك تفاوتا 
في أسعارها بني جمعية واخرى 
أو بــني فرع وآخر. أما الســلع 
اخلاضعة لتعميمــات االحتاد 
فــال ميكن ان تكون بســعرين 
في جمعيتني أو فرعني. إضافة 
إلى أن املستهلك قد يجد تباينا 
في األسعار إذا كان هناك عرض 
تقدمــه إحــدى اجلمعيــات أو 
مهرجان تسويقي فهذا ال يدخل 

في إطار التفاوت إطالقا.

 ما دور االحتاد في ضبط 
التفاوت إن وقع في السلع 

اخلاضعة له؟
احتــاد اجلمعيــات  لــدى  ٭ 
التعاونية فرق مراقبة لألسعار 
تقوم بجوالت دائمة على األسواق 
والفــروع وتتأكد مــن االلتزام 
بالتعميمــات الصــادرة. وأمــا 
املنتجات االخرى فنحن ال منتلك 
الرقابة عليها النها تخضع للسعر 
املقدم من التاجر، أما هامش الربح 
الذي تضعه اجلمعية فهو ثابت.

لضاقت الدنيا باملستهلك وملا 
استطاع شراء زجاجة من املاء 
كمــا يجري اليوم فــي املطاعم 
التــي تبيعهــا بدينــار وتصل 
إلى أكثر من دينار ونصف في 
حني يشتريها املستهلك ب 100 
فلس فقط من اجلمعيات، فأين 
العدالة؟ أيها الداعون إلى تدمير 
العمل التعاوني والذين يحركون 
منابرهم لشــن هجمات بهدف 
تخصيصه لصالح بعض التجار، 
وهل أكل القط لسانهم عن فضح 
هذه الزيــادات؟  وهل تعلمون 
أن املطاعــم تشــتري الكثيــر 
مــن منتجاتها مــن اجلمعيات 
التعاونية ألنها االرخص سعرا 
ثم تقوم ببيعها بالسعر املرتفع 

أضعافا مضاعفة؟.

 احلديث عن الزيادات والعزف 
على نغم األسعار ما الفائدة 

املرجوة منه وما االهداف اخلفية 
بنظركم؟

٭ هناك حملة كبيرة ومنظمة 
على العمل التعاوني، وهناك من 
يريد تشويه العمل التعاوني، 
ومع ذلــك نحن لن نتخلى عن 
مسؤولياتنا وسنقف في وجه 
كل الشائعات وسنفندها، ونحن 
األفضــل بشــهادة دولية على 
مســتوى املؤسســات العاملية 

واحمللية.

ماذا تقصد بالشهادة الدولية؟
٭ لقد حصلت احلركة التعاونية 
في الكويت على شهادة من اكبر 
منظمة تعاونية في العالم وهي 
احللف التعاوني الدولي، حيث 
منحت التعاونيات جائزة كونها 
من أفضل املنظمات االستهالكية 
على مستوى الشرق االوسط.

ومــا يحزننــا ويحــز فــي 
قلوبنــا أن تقوم منظمة دولية 
باالستشهاد بنا وتعتبرنا مثاال 
يحتــذى به، فــي حني حترص 
عناصــر محلية علــى الطعن 
بالعمــل التعاوني وضربه في 

مقتل.

 لعل الهدف من وراء كل هذه 
احلملة التي حتدثت عنها هو 

اخلصخصة!
 كيف تتم خصخصة اجلمعيات 

وهي ملك لالهالي املساهمني؟ 
وقد أقرت بقانون مت التصويت 

عليه في مجلس االمة منذ 50 
عاما، كما أن للجمعيات مجالس 

إدارة والوزارة تراقب اعمالها.
٭ اخلصخصة.. كلمة فضفاضة 
وال صحة لها على ارض الواقع، 
وهي مخالفــة للقانون، فكيف 
اخصخص اجلمعية وهي ملكية 

خاصة للمساهمني؟
 ما نشهده اليوم هو عبارة 
عــن عبــث وهجــوم مــن قبل 
متنفعــني يحاولــون نقل هذه 
امللكية من املساهمني كجماعة 

إلى فرد واحد فقط.
 عندما طرحت مثاال لتفاوت 
األسعار وارتفاعها بنسبة %300 
في اللحوم وغيرها، هل تلمح 
إلى وجود ضعف في الرقابة من 

بعض اجلهات عليها؟
 ليس هذا مــا اردته، وإمنا 
عنيت أن العني التي »متحلق« 
وتتشدق منذ سنوات ال ترى إال 
األسعار في اجلمعيات التعاونية 
وال تتابع وال تشاهد كل ما يجري 
حولها، فهل هــذا األمر منطقي 

ومقبول وعقالني؟
 بطل املاء يبــاع في بعض 
املطاعــم بدينــار وســعره في 
اجلمعية التعاونية 100 فلس، 
وتكلفته بالطبع اقل، الم يلحظ 
مــن يدخل املطعم هذا االرتفاع 
الكبير في السعر الذي جتاوز 
الـــ 10 أضعاف، ملــاذا ال يكون 
هناك حملة شرسة على أسعار 
اللحــوم ايضــا، التي جتاوزت 
300% والعقارات والســيارات 

وكل شيء طالته الزيادة.
 ملاذا يتم بيع ماعون السلطة 
بدينار ونصف أو بدينارين في 
حــني نبيع اخليار بـ 100 فلس 
والطماطم بأكثر منه بقليل، فأين 

هؤالء من كل ما يجري؟
 هذا يعنــي ان هناك حملة 
منظمة على العمــل التعاوني 
حتديــدا، واجلمعيات بشــكل 
خاص، تستهدف التشويه وكيل 

التهم بال دليل.

 البعض يرى أن أسعار األسواق 
املوازية أفضل من اجلمعيات 

التعاونية؟

ننهي هذا الكالم كله فاجلمعية 
ستكون ملزمة بالتعامل مع هذه 
الشركة، ما يضمن لنا احملافظة 

على سعر السلعة وجودتها.

 هل ملكية هذه الشركة ستكون 
لالحتاد فقط؟

٭  ال، بــل هــي شــراكة بــني 
احلكومة واالحتاد واجلمعيات، 
وتكــون الربحيــة موزعة بني 
اجلهــات الثالث، مــا يعني ان 
املساهم ســيحصل على جزء 

من هذه االرباح.
 وإضافة إلى ذلك ســنلغي 
أي تالعب ممكن ان يحصل مع 
اطراف داخل اجلمعية، والتاجر 
سيرتاح نفسيا في التعامل مع 
جهة واحدة، كما سيقدم اجلودة 
وأفضل ســعر، وهــذا ما نريد 

الوصول إليه.

ماذا بشأن الربح ما نسبته؟
٭  الشــركة ســتضع هامشا 
بســيطا من االرباح، وستصل 
إلى اجلمعية، واجلمعية ستضع 
عائدا 10% على السلعة، وبهذا 
نكــون ألغينا عصــر التالعب 

باألسعار والوسطاء نهائيا.

 حتى اآلن التزال هناك شركات 
وسيطة؟

٭  نعــم، التزال هناك ولكنها 
اقــل من الســابق، وهو خاص 
باملســتورد فقط، أمــا احمللي 
فالتعامل يكون مع الشــركات 

مباشرة.

 متى سيرى املقترح النور؟
٭  هذا املقترح حتت الدراسة 
لتقدميــه للشــؤون، واألمــر 
بحاجة إلى بعض الوقت إلقراره 

بقانون.
 نود أن نعرف ملاذا ال يقوم 
االحتــاد حتــى اآلن بتفعيــل 
االســتيراد املباشــر بالشــكل 
املناسب ملقارعة السلع الكبيرة 
في األسواق املوازية، هل هناك 
خطة لالستيراد، وخصوصا أن 
هناك انتقادات مستمرة لسلع 
التعاون بانها عاجزة عن مقارعة 

املاركات العاملية الكبيرة؟
 هذا املوضوع نأخذه بعني 
االعتبار، ولكن هناك مســألة 
في غاية االهمية وهي تتعلق 

 ملاذا ال تخضع منتجات مثل 
لوازم العائلة لرقابتكم ايضا، 

أليس لدى االحتاد القدرة على 
ضبط هذه الفروق الشاسعة 

والتفاوت الكبير؟
 ٭ هذا األمر في صلب اهتماماتنا 
ونقوم بدراسته بالشكل املناسب، 
وقد شكلنا فريقا ملتابعته حتى 
نصل ألفضل حل. وأود طمأنه 
املستهلكني إلى أن هناك دراسة 
جدية حملاســبة الشركات التي 
تتسبب بالتفاوت في األسعار 
بني اجلمعيات ووضعها حتت 
الرقابة الصارمة. ولدينا موقع 
إلكتروني يتم فيه تسجيل طلبات 
األصناف اجلديدة والزيادة ونقل 

الوكاالت.

الكثير من النقاد يؤكدون دائما 
أن هناك ارتفاعات غير مسبوقة 

في أسعار السلع الغذائية 
واالساسية واالستهالكية، وهي 
جتري بطريقة مدروسة حتى ال 

يشعر بها املستهلك؟
٭  لالسف الشديد، هناك هجمات 
شرســة يتعــرض لهــا العمل 
التعاوني من شخصيات محلية 
تأخذ من قضية زيادة األسعار 
شــماعة لها لتنطلق منها نحو 

اهداف ابعد من ذلك.
 نحــن ال ننكــر أن هنــاك 
بعض القصور ولكننا نحاول 
جتاوزه بخصــوص املنتجات 
غير اخلاضعة لالحتاد، والتالعب 
احلاصل من الشركات املوردة لها.

 ولكنني اؤكد وأنا مسؤول 
عن هــذا الــكالم وهــو حقيقة 
واقعيــة، أن االرتفاعــات التي 
شهدتها املنتجات االستهالكية 
والغذائية ال تصــل إطالقا إلى 
التضخم الذي حصل في مختلف 
املجــاالت ســواء التجاريــة أو 
العقاريــة أو حتــى في املطاعم 

والفنادق وغيرها.
 وعلى الرغــم من التضخم 
الذي شــهدته املنطقة في العام 
2008 وحتى اليوم التزال  سلع 
التعاونيات كلها حتت رقابتنا 
وهي األفضل سعرا على مختلف 
الصعد والزيادات فيها مقبولة 

وعادية جدا.
 ولو أردنا ان جنري مقارنة 
عادلــة ومنطقيــة، وعدنــا إلى 
جميع احملال التجارية واملطاعم 
واألســواق املوازيــة وســوقي 
السمك واللحم، فسنجد التفاوت 
الكبير، فأقل زيادة شهدتها هي 

3 اضعاف.
 فعلى سبيل املثال كان سعر 
كيلو اللحم في العام 200٧ إلى 
900 فلــس، وهو اليوم يباع بـ 
3.5 دنانير، ما يعني ان الزيادة 
300% وهذا غير موجود في سلع 

اجلمعيات.
 وأيضا السمك، كنا نشتري 
الزبيدي بـــ 2.5 دينار، ووصل 
ســعره إلى 12 دينــارا، واليوم 
عندما نسمع بأنه بلغ 6 دنانير 
نقيم االحتفاالت بهذا السعر، مع 
العلم أن االرتفاع بلغ 300% عن 

االعوام املاضية.
 فهــل توجد ســلعة واحدة 
ارتفع سعرها 300% من املشمولة 
بتعميمــات االحتاد على الرغم 
من الزيادة غير املســبوقة في 
أسعار العقارات والبناء وخدمات 

املطاعم.

 هل تريد القول إن هناك هجمة 
غير مبررة؟

٭  بالطبع، هذه الهجمة الشرسة 
غيــر مقبولــة ومرفوضة، وال 
صحــة لهــا جملــة وتفصيال، 
وكل الدالئل والقرائن تشير إلى 
ان االحتاد هــو من قام بضبط 
هذه املوجة من الغالء ولو ترك 
الباب علــى مصراعيه مفتوحا 

٭  هــذا الكالم غيــر صحيح، 
وهناك امــر بالغ االهمية على 
اجلميــع ان يعلمــه، وهــو ان 
للجمعيات التعاونية واالحتاد 
الفضل بعد اهلل سبحانه وتعالى 
في وقف نزيف ارتفاع أسعار 
السلع، وهذه املعلومة يجب ان 
يعرفها هؤالء الذين يتجنون 
دائمــا علينا بالقول إننا نرفع 

األسعار.

 ما هذه املعلومة؟
٭ اجلمعيــات التعاونية هي 
صمام امان عدم رفع األســعار 
في األسواق املوازية، والدليل 
على ذلك أن األسواق املوازية 
تراقب أسعارنا وتقوم بوضعها 
على هذا االساس، وهي تربح 
اكثر من أي جمعية تعاونية، وال 
تستطيع رفع سعر املنتج الن 
اجلمعية التعاونية لديها أسعار 

منضبطة بتعميمات االحتاد.
 وال اكشف سرا إن قلت هنا، 
إن األســواق املوازيــة تتعامل 
بشــكل مختلف فــي موضوع 
االربــاح، وال تضع عائدا على 
املشــتريات كمــا نفعــل فــي 
اجلمعيات التعاونية التي تضع 
10% ومع ذلك جند أن الســعر 

موحد بينهما.

 سمعنا في السابق ان االحتاد 
في صدد القيام مبشروع 
لتغليف اخلضار والفاكهة 

وتقدميها بالشكل املميز باسم 
التعاون؟

٭  لقــد قمت بتشــكيل جلنة 
في االحتــاد تضــم تعاونيني 
سابقني وحاليني وخبرات من 
وزارة الشؤون، وقدمت مقترحا 
بإنشاء شركة غذائية للحفاظ 
علــى الكثير من الســلع غير 
اخلاضعة لالحتاد تكون حتت 

مسؤوليتنا.

 ما الهدف من هذه الشركة؟
٭  تقــوم هــذه الشــركة على 
فكرة مفادها أن تتعامل جميع 
اجلمعيات معها، ونكون بذلك 
الغينا الوسيط وبات التعامل 
مع شــركة واحدة فقــط، فإذا 
كان هنــاك تالعب من موظفي 
اجلمعيات أو اعضاء فيها أو ما 
يشاع من إشاعات فبهذا املشروع 

بثقافة املســتهلك، فاملستهلك 
اعتــاد علــى منتج معــني لذا 
من الصعــب التغيير، ونحن 
نحاول توفير ســلع باجلودة 
نفســها ولكن ثقافة املستهلك 

من الصعب تغييرها.

 أليس لالحتاد دور جتاري؟
املنافــس  ٭  ليــس دورنــا 
التجاري ولسنا جتارا، وإمنا 
نسعى لتوفير السلع واالصناف 
الرئيســية بأســعار ممتــازة 

وموازنة السوق.
 ليس خفيا علــى احد انه 
مســموح لنا ان نأخذ وكاالت 
ونقوم باملتاجرة بأصناف غير 
اصناف التعاون، ولكننا لسنا 

جتارا.

 كلمة ورسالة اخيرة؟
٭  أقول ملن يحاولون تشويه 
العمل التعاوني دائما، ملاذا ال 
يذكرون حســنات اجلمعيات 
التعاونية وإجنازاتها، أال توجد 
حسنات منذ 50 عاما، اليس هذا 
ظلما، من قام ببناء مستشفى 
القلب بقيمة 15 مليونا، ثم من 
يقوم اآلن بإنشاء 3 مشاريع هي 
بنك الدم في العدان، وتوسيع 
مركــز التوحد غرب مشــرف، 
وبنــك الدم في اجلهراء بقيمة 
15 مليون دينار، هل هناك أي 
مؤسســة جتاريــة أو جمعية 
نفع عام تدفع مبالغ ملشاريع 

تخدم البلد.
 بــل أين هم من مشــاريع 
جبــارة تقوم بهــا كل جمعية 
على حــدة؟ لم أجــد قلما من 
تلك األقالم يتكلــم عن املركز 
الصحي الذي أنشأته جمعية 
الــذي أنشــأته  أو  الروضــة، 
جمعية الفنطاس، وهناك الكثير 
من تلك املشاريع في اجلمعيات 

التعاونية.
 ثم إن اجلمعيات التعاونية 
هي أهم من يحتضن املشاريع 
ايــن املؤسســات  الصغيــرة 
االخرى، وإضافة إلى ذلك فإننا 
وبالتنســيق مع برنامج دعم 
العمالة والشؤون والتطبيقي 
وفرنا 1800 شاغر وظيفي في 
اجلمعيــات التعاونية، اليس 
هــذا دعمــا للخطــة التنموية 

والتطويرية في البالد.

علي الكندري متحدثا للزميل محمد راتب

لوال جلنة األسعار 
ألكلت الزيادات 

جيوب املستهلكني 
ولتضاعفت %300 

أسوة بالعقار 
واملطاعم ومواد 

البناء

شــدد رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية علي هاشم الكندري على ان االحتاد وجلنة األســعار يعتبران صمام أمان ملنع تسلط التجار على جيوب املستهلكني ورفع سعر أي منتج خاضع 
لرقابة االحتاد، مشيرا إلى أن هناك اقتراحا بإنشاء شركة غذائية سيقضي نهائيا على الوسيط وسيعزز من توفير الصنف املميز بالسعر األفضل وسيعود ربح هذه الشركة على الدولة واالحتاد 

واملســاهمني.  واكد في لقاء خاص مع »األنباء« أن احلملة الشرسة التي يقودها البعض لتشــويه صورة العمل التعاوني وغض الطرف عن إجنازاته لن تثني الكيانات التعاونية عن حماية 
املستهلكني واحلفاظ على استقرار سوق املنتجات الغذائية واالستهالكية وعن االستمرار كمنافذ بيع نظيفة.

 وأضاف أن أسعار السلع االساسية واالستهالكية ال ميكن مقارنتها باملنحنى التصاعدي في مواد البناء واملطاعم والسيارات والعقارات والتي شهدت زيادة جتاوزت الـ %300، 
داعيا املروجني خلصخصة اجلمعيات وسلب األموال اخلاصة من مالكها إلى العدول عن هذه احلملة املسيئة وتسليط الضوء واملجهر على بقية القطاعات التي ال ناقـد لهـا 

وال لسان يسلط على املبالغة غير املعقولة في أسعارها. »األنباء« حتدثت مع رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية علي هاشم الكندري، وفيما يلي  التفاصيل:

محمد راتب

 شركة الدرة الستقدام العمالة سيكون 
لها دور إيجابي في خفض األسعار

 أكــد الكندري لـ»األنباء« انه يتم العمل بشــكل متواصل 
على إجناح أعمال شركة الدرة الستقدام العمالة املنزلية، حيث 
يعتبر االحتاد عضوا في مجلس إدارتها، مبينا انه خالل االشهر 
املقبلة ستبدأ الشركة اعمالها وســيكون لها تأثيرات إيجابية 
في جهة خفض األسعار وضبطها وتخفيف االعباء عن كاهل 

املواطنني واملقيمني.
 واشــار إلى أن هذه الشركة هي رســالة بأن للجمعيات 
التعاونية دورا بارزا في املجتمع وبأن أهدافها ليست كما يشوه 
البعض ويذكر، فاالحتاد مساهم في شركة الدرة بنسبة 60% من 
رأس املال من جلنة املشاريع الوطنية، وهذا القرار الذي اتخذته 
الوزيرة هند الصبيح جريء للغاية ومت إقراره في مجلس االمة.

رئيس اتحاد »التعاونيات« لمروجي الشائعات: أين أنتم من قنينة الماء في المطاعم بدينار وفي الجمعيات بـ100 فلس؟!

الكندري لـ»األنباء«: سنحارب أي زيادة مصطنعة باألسعار

مع تحيات مجلس اإلدارة

  

التشكيل الجديد لمجلس اإلدارة
بناء على القرار الوزاري رقم )2017/26( بشأن تعيين خمسة أعضاء 

بمجلس إدارة جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية.
تـم تشكـيـل مجـلـس اإلدارة يـوم الثـالثـاء الـمـوافـق 2017/7/4م 

على النحو التالي:

واهلل ولي التوفيق،،،

جمعية مبارك الگبير والقرين التعاونية
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