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أكد أنها ستقضي على العمل االجتماعي والخدمي للقطاع التعاوني

الدوسري :خصخصة الجمعيات سرقة العصر
ونحن بين المستهلك والمهلك
اكد ح�سن الدو�رسي رئي�س جمل�س ادارة
جمعية �ضاحية علي �صباح ال�سامل
ال��ت��ع��اون��ي��ة ان ه��ن��اك خ��ط��ط تطوير
لكل اعمال ال�سوق املركزي والفروع
وامل��ح�لات امل�ستثمرة خ�لال الفرتة
املقبلة وامل�ساهمة يف جلب عالمات
جتارية مميزة للمواطنني داخل اجلمعية
وال�سيما اننا و�ضعنا «باركود» لكل �سلعة
للحد من ع�شوائية اال�سعار.

وا���ش��ار ال���ى ان �إجن�����ازات اجلمعية
تفوق جمعيات عديدة قدمية من حيث
حجم املبيعات وامل�شرتيات وزيادة
امل��وج��ودات وامل��خ��زون اال�سرتاتيجي
الذي يكفي اجلمعية الكرث من � 6شهور
يف بع�ض ال�سلع وعام يف �سلع اخرى.
ف�ضال عن كرتونة الهدية الرم�ضانية
التي متيزنا فيها ب�سبب كرثة الب�ضائع
املوجودة داخلها وتنوعها.

وا�شار الدو�رسي الىان اجلمعية حري�صة
على تعميق التوا�صل مع امل�ساهمني
وامل�ستهلكني على حد �سواء من خالل
الأ�صناف التي توفرها والأ�سعار التي
تطرحها حيث نقوم مبقارنة يومية تبني
لنا بامل�ستندات �أننا الأقل �سعرا يف اخل�ضار
والفاكهة بني اجلمعيات املحيطة ،م�ؤكدا
ان زي��ادة املبيعات يف اجلمعية جاءت
م��ن داف��ع اننا تعاونا جميعا لتقليل

• ح�سن الدو�رسي

امل�رصوفات ثم اتبعنا �سيا�سة حكيمة يف
ال�رشاء وامل�صاريف اثمرت نتائج مميزة
انعك�ست �إيجابا على الواقع العام ،مما
ي ��ؤدي الى توزيع من  %10 - 8٫5من
االرباح على امل�ساهمني.
«ال�شاهد» التقت مع ح�سن الدو�رسي
رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة جمعية علي
�صباح ال�سامل التعاونية وكان احلوار
التايل...

أرباح تعاونية ضاحية علي صباح السالم ما بين  % 10-8.5في آخر  10سنوات
• كيف واجهتم زي��ادة ا�سعار ال�سلع
الغذائية واال�ستهالكية بعد ارتفاع
ا�سعار البنزين؟
 ي�ضع جمل�س االدارة ن�صب عينيهالعمل على عدم وجود ارتفاع م�صطنع
لال�سعار حتت اي مربر وهو يف ذلك
يتعاون ب�شكل ج��دي م��ع اجلهات
امل�س�ؤولة ويلتزم بتعاميم اال�سعار
ال�صادرة عنها ويرف�ض وب�شكل وا�ضح
ارتفاع الأ�سعار ،لذا نطالب بتدخل
احت��اد اجلمعيات ووزارة التجارة
ونحن كجمعية �أوقفنا جميع الزيادات
�إال عن طريق اللجنة.وال يخفى على
�أح��د �أن التجار وراء ه��ذه الزيادة
امل�صطنعة وهم يرفعون الأ�سعار بني
الفرتة والأخ��رى متحججني بحجج
واهية.
• كمجل�س ادارة م��ا الآل��ي��ة التي
اتبعتموها ملحاربة هذه الظاهرة؟
 ن���ح���اول االك����ث����ار م���ن اق��ام��ةاملهرجانات الت�سويقية وتخفي�ض
الأ�سعار والتخفيف من حدة الزيادة
حيث لدينا مهرجانات اليوم الواحد
وال�شهري وع��رو���ض ت�شمل جميع
املنتجات وقد ت�صل التخفي�ضات الى
 40و % 50على اكرث من � 70سلعة.
• ما دور اجلمعيات احلقيقي والذي
ان�شئ من اجله؟
 اجلمعيات التعاونية متثل ركيزةمهمة لالقت�صاد الوطني وه��ي من
امل�شاريع التكافلية والتنموية
الفعالة ،كما �أنها تعترب قناة من
ق��ن��وات تر�سيخ ومم��ار���س��ة النهج
ال��دمي��ق��راط��ي وت�ساهم اجلمعيات
ال��ت��ع��اون��ي��ة يف تن�شيط احلركة
ال�رشائية حملي ًا و�ضخ اموال كبرية
فى البنوك وا�ستقرار الأ�سعار ودعم
ال��ع��م��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة واملنتجات
الوطنية وتوفري ال�سلع للمواطنني
واملقيمني.
• كيف تقيم العمل التعاوين بالكويت
وه��ل حقق اه��داف��ه وه��ل و�صل الى
مرحلة الن�ضج؟
 العمل التعاوين تخطى اخلم�سةعقود فهو عريق كعراقة ما�ضي الكويت
وم�ستمرون بهذا النظام الذي يعود
باملنفعة على امل�ساهم وامل�ستهلك
فالعمل التعاوين يف الكويت يعد
مثاال يحتذى به وي�شهد له القا�صي
والداين بل يعترب منوذج ًا فريد ًا من

نوعه يف املنطقة �سواء خليجيا او
عربيا وان الكويت تعترب من الدول
الرائدة وي�أتي �إليها املهتمون بال�ش�أن
التعاوين لالطالع على التجربة و�أخذ
امل�شورة واخلربة.
• ما ر�أيك يف خ�صخ�صة اجلمعيات يف
ظل ت�رصيحات بتطبيفها على بع�ض
اجلمعيات لبيان التجربة؟
 اخل�صخ�صة قتل ممنهج للعملالتعاوين و�صفها ب�رسقة الع�رص.
وا�ؤك��د انها لن متر و�سنقف جميعا
�ضد ك��ل م��ن ي��ح��اول ه��دم ال�رصح
التعاوين يف الكويت .فاخل�صخ�صة
�ستق�ضي على العمل االجتماعي
واخلدمي الراقي الذي يقوم به القطاع
ال��ت��ع��اوين و�ستحرم امل��ن��اط��ق من
اخلدمات وامل�شاركة يف املنا�سبات
وت��ق��دمي امل��ي��اه للم�ساجد و�سوف
تغلق النوادي ال�صيفية خا�صة ان
ه��ذه الأ�شياء تقوم بها اجلمعيات
التعاونية خدمة للمواطن واملقيم
و�أهايل املنطقة معا ،وانا�شد اجلميع
ان يقف �صفا واح���دا �ضد عملية
اخل�صخ�صة املوت البطيء او احلرب
الباردة على القطاع التعاوين وبحجة
انها جمعيات خا�رسة.
• كيف ت��رى م�ستوى ال��دخ��ل الذي
حتققه اجلمعية؟
 على م��دى ال�����س��ن��وات املا�ضيةمتكنت اجلمعية من حتقيق دخل جيد
وب�شكل عام ف�إن دخل اجلمعية ي�أتي
من عدة م�صادر مثل دخل املبيعات
ودخل املحالت امل�ستثمرة� ،إ�ضافة
الى �إيرادات �أخرى نحققها من خالل
�أن�شطة خمتلفة مثل الإعالنات وغري
ذلك.
• م��ا طبيعة عالقتكم م��ع احت��اد
اجلمعيات وه��ل ت���ؤي��دون م�رشوع
خ�صخ�صة اجلمعيات؟ وهل اتخذمت
خطوات ملواجهة ارتفاعات الأ�سعار
الوهمية؟
ميكن القول ان ال�سوق عبارة عن مهلك
وهو التاجر وهالك وهو امل�ستهلك
ونحن دورنا الأ�سا�سي يف اجلمعية هو
حماية الهالك «امل�ستهلك» من املهلك
«التاجر» وتوفري الب�ضائع له ب�أعلى
ج��ودة و�أق��ل �سعر و�أف�ضل �صالحية
كما اننا ن�سعى ملواجهة ارتفاعات
الأ���س��ع��ار واحل��د م��ن ذل��ك م��ن خالل
تنظيم مهرجانات �شهرية متنوعة.

• ما �أبرز الأن�شطة اخلدمية االجتماعية
التي تقدمها اجلمعية؟
 لقد ب��د�أن��ا �إجن��از م�رشوع �صالةالأف��راح ال��ذي تنتظره املنطقة منذ
� 20سنة تقريب ًا ،وهناك العديد من
االن�شطة التي ننظمها فمثال نظمنا
مهرجان خا�ص جدا للم�ساهمني مت
فيه توزيع جمموعة متنوعة من ال�سلع
الرم�ضانية للم�ساهمني ب�سعـر رمزي
« 500فل�س» كما قمنا بتطوير مم�شى
ال�ضاحية وتغيري مظالت الألعاب
وخماطبة جهات االخت�صا�ص لتبديل
�أعمدة �إنارة الطاقة ال�شم�سية.ا�ضافة
ال��ى تنظيم برنامج �صيفي ثقايف
ترفيهي حتت �شعار «�صيفنا �أحلى»
ت�ضمن عرو�ض ًا متميزة على تذاكر
الأماكن الرتفيهية ،بالإ�ضافة �إلى
دورات تعليمية يف اللغة الإجنليزية
واحلا�سب الآيل بالتعاون مع املعاهد
املعتمدة مثل « املعهد الوطني -
معهد نور ال�سالم».
هل من �أن�شطة قامت بها اجلمعية يف
�شهر رم�ضان 2018؟
ب����ادرت اجلمعية ب ��إق��ام��ة «غبقة
رم�ضانية» حت��ت �شعار «ل��ه��م حق
علينا» لتكرمي الأئ��م��ة وامل�ؤذنني
مبنطقة ع��م��ل اجلمعية وال�سادة
القائمني على مركز �أبو عبيد القا�سم
بن �سالم الرم�ضاين ح�رضها رئي�س
احتاد اجلمعيات التعاونية – خالد

العتيبي و« غبقة رم�ضانية ن�سائية»
حتت �شعار «ن�سمات اخلري» بالتعاون
مع مركز تنمية املجتمع بال�ضاحية،
وق��دم��ن��ا ال��دع��م مل�ساجد املنطقة
من خ�لال توفري �ساعات للم�ساجد
غ�ير املتوافر بها وت��وزي��ع املياه
على امل�ساجد خالل �صالة الرتاويح
والتهجد ب�شهر رم�ضان املبارك.و
دعمنا م�رشوع �إفطار ال�صائم مب�سجد
�أبو عبيد القا�سم بن �سالم خالل �شهر
رم�ضان املبارك ،وال��ذي يقام فيه
املركز الرم�ضاين ،كما قمنا بتوفري
خردة العيد وتوزيعها على الأخوة
امل�ساهمني مبقر �إدارة اجلمعية
وتوفري خدمة �ضيافة م�صلى العيد
بجميع امل�ساجد التي �أقيمت فيها
�صالة العيد كما قمنا برعاية املركز
الرم�ضاين مب�سجد �أبو عبيد القا�سم
بن �سالم قطعة « »1ب�شهر رم�ضان.
• ما �أب��رز الفعاليات الثقافية التي
اجنزمتوها؟
 م��ن اب��رز الفعاليات ك��ان �إقامةم�سابقة جمال�س املدار�س الثقافية
الأولى ،بني ديوانيات املنطقة ،حيث
�سادت فيها روح التناف�س ال�رشيف
ب�ين ال��ف��رق امل�شاركة ،وم�سابقة
�إب��داع وا�ستماع� ،شارك فيها الكثري
من املواهب الإبداعية يف املنطقة يف
فن اخلطابة والإلقاء وتالوة القر�آن
الكرمي.

• كيف ترى اخلدمات الت�سويقية التي
قدمتها اجلمعية؟
 حر�ص جمل�س الإدارة هذا العام علىتقدمي خدمة ت�سويقية مميزة جلميع
فئات امل�ساهمني و�أبناء املنطقة،
من خالل تنويع العرو�ض الت�سويقية
وتلبية رغبات جميع الأزواق ،فقدم
جمموعة من املهرجانات الت�سويقية
لتخفي�ض الأ�سعار منها مو�سمية و�أخرى
�شهرية و�أ�سبوعية ومهرجان اليوم
الواحد ومنها املهرجان الرم�ضاين،
مت من خالله توفري العديد من ال�سلع
الرم�ضانية ال�رضورية للم�ستهلك
عالية اجل��ودة ب�أ�سعار تناف�سية،
ومت توفري كميات كبرية من جميع
الأ�صناف ل�ضمان ا�ستمرار املهرجان
�أط���ول ف�ترة ممكنة .ومهرجانات
�شهرية لتخفي�ض الأ�سعار.
• كيف ي�ساهم العمل التعاوين يف
حت�سني االقت�صاد املحلي؟
 لقد ا�صبح العمل التعاوين �أ�سا�سيايف ت��ط��وي��ر وت��ن��م��ي��ة املجتمعات
املحلية وحتقيق خدمات اقت�صادية
مل��راف��ق حيوية يف خمتلف �ش�ؤون
حياة املواطنني يف جماالت الزراعة
احل��دي��ث��ة وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا ،واملهن
احل��رف��ي��ة وال��ت��م��وي��ن اال�ستهالكي
والإن��ارة الكهربائية واملوا�صالت،
وكذلك العيادات الطبية وريا�ض
الأطفال والإ�سكان ،كما امتد الن�شاط
التعاوين ليغطي خدمات اجتماعية
متعددة لتح�سني �أو�ضاع البيئة ورفعة
�ش�أنها والعمل التعاوين احد البدائل
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال����ضروري��ة حلفز
االقت�صاد وتو�سيع الرخاء االجتماعي
والق�ضاء على البطالة وامل�ساهمة يف
الناجت املحلي.
• كيف كان واقع اجلمعية عندما دخلت
الى جمل�س ادارتها؟
 لالمانة ،جمل�س الإدارة ال�سابققام بعمل ممتاز ،كما ن�شيد بجهود
املجال�س ال�سابقة ط��وال ال�سنوات
الع�رش الأخرية منذ  2009وحتى الآن
وذل��ك ملا قاموا به من جهود طيبة
خلدمة املنطقة ونحن نكمل م�سريتهم،
حيث دخلنا الى اجلمعية فوجدنا ان
و�ضعها املادي جيد وقد وا�صلنا على
نف�س النهج الذي اتبعه جمل�س الإدارة
ال�سابق مع القيام ببع�ض اخلطوات
لتطوير واقع اجلمعية واالرتقاء فيه

«الوطني» :ثبات وتيرة نمو عدد السكان الكويتيين وتباطؤ عدد الوافدين
قال تقرير بنك الكويت الوطني ،تراوح النمو ال�سكاين قريبا
من �أدنى م�ستوى له يف عدة �سنوات يف عامي  2017و،2018
وذلك ب�سبب تباط�ؤ منو عدد الوافدين ،حيث �ساهمت جهود
التكويت وارتفاع الر�سوم الإداري��ة يف �ضعف ن�شاط تعيني
العمالة الوافدة .وبح�سب �آخر البيانات ال�سكانية التي ت�صدر
مرتني يف ال�سنة ،ارتفع عدد ال�سكان يف الكويت بن�سبة %2.7
على �أ�سا�س �سنوي يف « 2018بنهاية ال�سنة» ليبلغ  4.6ماليني
«الر�سم البياين  ،»1وتعد هذه الن�سبة �أعلى من الن�سبة التي
�شهدناها يف  2017والبالغة  ،%2.0بالرغم من �أنها �أقل بكثري
من الن�سبة امل�سجلة لعام  2016والبالغة  %4.1والتي كانت
الأعلى منذ �سنوات.
ويعود هذا الرتاجع يف النمو ال�سكاين ب�شكل رئي�سي �إلى
تباط�ؤ منو عدد الوافدين �إلى  %2.8على �أ�سا�س �سنوي يف
 2018مقابل  %4.8على �أ�سا�س �سنوي يف  ،2016وكان �أقل
بكثري من املعدل ال�سنوي البالغ  %5ال��ذي �شهدناه يف

 2009-2008والذي كان �أعلى معدل يف عدة �سنوات .وي�أتي
هذا و�سط تراجع منو التوظيف وارتفاع تكاليف املعي�شة،
باال�ضافة �إلى تراجع �أفراد عائالت الوافدين م�ؤخر ًا ،حيث
تراجع عدد الأوالد والن�ساء مبعدل  %0.8و %1.0على �أ�سا�س
�سنوي على التوايل ،يف عامي  2017و.2018
و�أ���ض��اف التقرير يف املقابل ظل معدل منو ع��دد املواطنني
الكويتيني ثابتا �إلى حد ما عند نحو  %2.5يف ال�سنوات اخلم�س
املا�ضية ،ليبلغ  1.4مليون يف  .2018كما تباط�أ معدل منو عدد
الكويتيني دون �سن  15من نحو  %2.0على �أ�سا�س �سنوي يف 2013
�إلى  %1.0على �أ�سا�س �سنوي يف � ،2018إال �أن تلك الفئة العمرية ال
تزال متثل �أكرث من ثلث عدد ال�سكان ،مقارنة مبعدل منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا البالغ  .%30ويربز هذا الأمر احلاجة
�إلى املزيد من الوظائف يف ال�سنوات املقبلة من �أجل ا�ستيعاب
ال�رشيحة ال�سكانية الكبرية من فئة ال�شباب التي �ستدخل الحقا
�إلى القوى العاملة.

انتعاش نمو مجموع التوظيف مع ارتفاع نشاط تعيين الكويتيين
بعد �أن �سجل العام  2017واحد ًا من �أ�ضعف
ال�سنوات على الإط�ل�اق من حيث ن�شاط
التعيني ،نتيجة لرت�شيد النفقات وت�شديد
�سيا�سة التكويت� ،شهد عام « 2018نهاية
ال�سنة» انتعا�ش من��و التوظيف بنحو
كبري ،مع حت�سن وترية تعيني الكويتيني
والوافدين.
وح�سب تقرير بنك الكويت الوطني ف�إن منو
جمموع التوظيف البالغ  %4.2على �أ�سا�س
�سنوي يبقى دون املعدالت التي �شهدناها يف
ال�سنوات ال�سابقة « ،»2016-2015وذلك لأن

منو الوظائف الكويتية بلغ م�ستوى مرتفعا
يف  2018بن�سبة  %3.7على �أ�سا�س �سنوي
«معظمه يف القطاع العام» ،يف حني كانت
ن�سبة منو توظيف الوافدين �أق��ل تاريخيا
عند %4.3على �أ�سا�س �سنوي ،وذلك ب�سبب
ا�ستمرار تراجع �أع��داد الوافدين يف القطاع
العام ،و�أ�شار التقرير �إلى �أنه ب�سبب الرتكيز
على التكويت يف القطاع احلكومي ،ا�ستمر
تراجع عدد املوظفني الوافدين يف القطاع
العام يف  .2018ولكن باملقابل ارتفع منو
التوظيف يف القطاع اخلا�ص بني الوافدين

 62مليار دوالر إجمالي النقد األجنبي

في «المركزي العراقي»
ك�شف البنك امل��رك��زي ال��ع��راق��ي ارتفاع
احتياطياته من النقد الأجنبي �إلى  62مليار
دوالر ,م�ؤكد ًا يف الوقت نف�سه جناحه يف �ضبط
م�ستوى الت�ضخم .ونقلت م�صادر �إعالمية عن
مدير ع��ام املدفوعات يف البنك املركزي
العراقي �ضحى عبد الكرمي �إعالنها عن ارتفاع
احتياطي العمالت الأجنبية لدى البنك من
 40مليار دوالر �إلى  62مليار دوالر» ،م�ؤكدة
�سعي البنك املركزي لتنويع �سلة العمالت
ودعم ميزان املدفوعات ومواجهة الأزمات
االقت�صادية .و�أو�ضحت �أن البنك املركزي

جنح يف �ضبط م�ستوى الت�ضخم واحلفاظ على
الأ�سعار والقوة ال�رشائ َّية للعملة الوطنية،
و�ضبط �سعر �رصفها ،وغلق الفجوة بني
ال�سعر الر�سمي و�سعر ال�سوق.
واعتربت اخلبرية االقت�صادية �سالمة �سمي�سم
زيادة احتياطي العراق من العمالت الأجنبية
من ال��دوالر �ضمانة ال�ستقرار �رصف العملة
املحلية وال�سوق .وذكرت �سمي�سم �أن ا�ستمرار
زيادة االحتياطي النقدي الأجنبي لدى العراق
دليل على تعايف االقت�صاد ومنوه بعد الأزمة
التي ع�صفت بالبالد.

�إلى %4.6على �أ�سا�س �سنوي مقارنة بالن�سبة
البالغة  %3.4على �أ�سا�س �سنوي التي
�شهدناها يف  2017ويرجع ا�ستمرار االرتفاع
يف توظيف الوافدين يف القطاع اخلا�ص
ب�شكل رئي�سي �إلى ارتفاع التوظيف يف قطاعي
البناء والعقارات ،نتيجة امل�شاريع العامة
«بح�سب خطة التنمية الكويتية» وكذلك
م�شاريع البناء والعقار يف القطاع اخلا�ص،
حيث ان ن�سبة التكويت امل�ستهدفة لهذه
الن�شاطات تبقى منخف�ضة ،وذلك لأن غالبية
العاملني يف هذين القطاعني هم عمال من

ذوي املهارات املنخف�ضة .وبالفعل ،ف�إن
منو توظيف الوافدين يف قطاعي البناء
واخلدمات العقارية حاليا ،باملقارنة مع
بيانات نهاية �سنهة  ،2012هو �أعلى بن�سبة
كبرية تبلغ  %127و %88على �أ�سا�س �سنوي
على التوايل .وعلى عك�س القطاع العام حيث
�سيتم ا�ستبدال العمالة الوافدة بالكامل يف
نهاية املطاف بالكويتيني ،ف�إن الوظائف يف
بع�ض ن�شاطات القطاع اخلا�ص املحددة مثل
البناء والعمالة املنزلية �ستبقى للوافدين يف
امل�ستقبل املنظور.

الدوالر األسترالي يعاني بسبب
حذر البنك المركزي

جرى تداول العمالت الرئي�سية داخل نطاقات
�ضيقة �أم�س ،وذلك قبل �صدور بيانات �أوروبية
و�صينية قد ت�شري �إلى انتهاء الأ�سو�أ بالن�سبة
لالقت�صاد العاملي .وخ�رس الدوالر الأ�سرتايل
ب�شكل مفاجئ بعد �أن �أبقى البنك املركزي الباب
مواربا خلف�ض حمتمل يف �أ�سعار الفائدة.
ويف الأ�سابيع الأخ�ي�رة ،تراجعت تقلبات
ال�سوق لأدنى م�ستوياتها يف �سنوات .وكانت
التحركات حمدودة لكن التفا�ؤل حيال حمادثات
التجارة الأمريكية ال�صينية وبيانات اقت�صادية
�صينية قوية يدفع على ما يبدو امل�ستثمرين

للخروج من امل�لاذات الآمنة �صوب العمالت
عالية املخاطر �سعيا لعوائد �أعلى .وظل الني
قرب �أدنى م�ستوياته يف  2019مقابل الدوالرين
الأمريكي والأ�سرتايل.
و�صعد ال��دوالر ب�شكل طفيف �أم��ام �سلة من
العمالت الرئي�سية الأخ���رى يف ظ��ل حذر
امل�ستثمرين م��ع تطلعهم مل ��ؤ��شرات على
ا�ستقرار يف االقت�صاد العاملي .وارتفع م�ؤ�رش
ال��دوالر يف �أح��دث التعامالت �إل��ى 96.950
بعد �إنهاء اجلل�سة ال�سابقة على تغري طفيف
فح�سب.

الى الأعلى.
• م��ا دورك����م يف دع���م امل�شاريع
ال�صغرية؟
حر�صنا على التعامل مع امل�رشوعات
ال�صغرية ودعمها ح�سب القرارات
والقوانني ذات ال�ش�أن وخ�ص�صنا
�أماكن يف اجلمعية لها وبالطبع كانت
الأول��وي��ة هي للمبادرين من �أبناء
املنطقة وامل�ساهمني يف اجلمعية.
• هل هناك �إجراءات اتخذمتوها فيما
يخ�ص الرواكد لديكم؟
نحن ال يوجد لدينا �أي رواك��د يف
اجلمعية ،وال��رواك��د دائما هي ما
تت�سبب ب�شكل رئي�سي يف هبوط
�أرب������اح اجل��م��ع��ي��ات ،ل��ك��ن��ن��ا يف
اجلمعية حافظنا خالل ع�رش �سنوات
على م�ستوى �أرب���اح ممتاز ما بني
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• هل ت�ستقطع وزارة ال�ش�ؤون ن�سبة من
الأرباح املحققة؟
طبعا بكل ت�أكيد وكما هو احلال يف
كل اجلمعيات التعاونية تقوم وزارة
ال�ش�ؤون با�ستقطاع ن�سبة معينة من
الأرباح التي حتققها اجلمعية ويتم
احلفاظ على هذه الن�سب امل�ستقطعة
كاحتياطي مايل.
• هل تفكرون يف ان�شاء �سوق مركزي
جديد؟
ال يوجد �أي ت�صور لذلك يف الوقت
احل��ايل خا�صة اننا منلك �سوقني
مركزيني �إ�ضافة الى  14فرع بقالة
واعتقد ان ذلك كاف حلاجة املنطقة
يف الوقت احلايل ول�سنا بحاجة الى
�سوق مركزي ثالث.
• ما ابرز امل�شاريع الني تخططون
لها يف امل�ستقبل؟
 املنطقة بحاجة الى مركز جتاري«م��ول» وهو ما نخطط الن�شائه يف
ال��ف�ترة املقبلة كما لدينا �أفكار
متعلقة بان�شاء الفروع اخلارجية
فمثال منطقة ميناء عبد الله بحاجة
الى ان�شاء فرع بقالة وبكل ت�أكيد
فرع البقالة يتم ان�شا�ؤه مع كافة
اخل���دم���ات الأخ�����رى امل��ح��ل��ق��ة به
يف خمتلف اجل��وان��ب التي تغطي
احتياجات �أه��ايل املنطقة ونفكر
�أي�����ض��ا يف ط���رح �أن�����ش��ط��ة جديدة
لال�ستثمار ب��الأ���س��واق املركزية
وا�ستكمال م�رشوع �صالة الأف��راح
و�إن�شاء فرع جديد للتموين.

نخطط لبناء مول

تجاري في المنطقة

وطرح أفكار لالستثمار
ندعم المشروعات

الصغيرة ونخصص
مساحات لها

واألولوية ألبناء

المساهمين

ضرورة تدخل

«التجارة»

و«الجمعيات»

لمواجهة ارتفاعات

األسعار المصطنعة
بدأنا إنجاز مشروع
صالة األفراح الذي
تنتظره المنطقة

منذ  20سنة تقريب ًا

تراجع احتياطي العمالت

األجنبية لألردن بنسبة %2
ت��راج��ع احتياطي العمالت
الأجنبية يف الأردن ،خالل
الربع الأول من العام احلايل
 %1.8مقارنة مب�ستواه يف
نهاية .2018
و�أظهرت �أرقام للبنك املركزي
الأردين� ،أن قيمة االحتياطي
الأجنبي للمملكة بلغت يف
نهاية مار�س املا�ضي نحو
 11.306مليار دوالر مقارنة
بنحو  11.523مليار دوالر يف
نهاية  .2018وبد�أ االحتياطي
الأجنبي يف الأردن باالنخفا�ض
منذ بداية  2016بعد تباط�ؤ
النمو يف حواالت املغرتبني
والدخل ال�سياحي واال�ستثمار
الأجنبي وهي الروافد املغذية

لالحتياطيات .ومطلع مار�س
� ،2019أعلن البنك الدويل،
ع��زم��ه دع���م الأردن ماليا
بت�سهيالت ت�صل قيمتها �إلى
 1.9م��ل��ي��ار دوالر لعامي
 2019و« 2020تعادل الدعم
املقدم من البنك للأردن يف
الأعوام اخلم�سة املا�ضية».
و��ش�رع الأردن يف تنفيذ
برنامج �إ�صالحات هيكلية
يف اقت�صاده �أق��ره �صندوق
النقد ال���دويل ع��ام 2016
بهدف خف�ض الدين العام
الأردين عام � 2021إلى ن�سبة
 %77من م�ستوى مرتفع بلغ
 %99يف ميزانيات الأعوام
املا�ضية.

