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الهاجري: »التجارة« تخاطب »الشؤون« لمحاسبة المتورطين في زيادة األسعار
العدس�اني: »التعاوني�ات« أرس�لت كتب�ًا ل�� »التج�ارة« لكنه�ا ل�م تق�م بدوره�ا والدليل ارتفاع األس�عار بش�كل مس�تمر من�ذ 2007
إذا كان�ت الكوي�ت تتمت�ع باقتص�اد حر فلم�اذا لم يت�م تفعيل قانون كس�ر االحت�كار؟! واألس�عار لدين�ا مرتفع�ة مقارنة ب�دول التعاون

األنبعي: ش�ريعة الغاب باتت س�ائدة بع�د حل لجنة األس�عار والدور المهمش التح�اد الجمعيات
النخفاض�ه النف�ط  مع�اودة  بع�د  ل�ه  مب�رر  ال  االرتف�اع  مسلس�ل  اس�تمرار  البن�وان: 
مع�كام: وزارة التج�ارة تقف في ص�ف التاجر ض�د المواطن وتبارك ارتفاع األس�عار
جب�ري: تجار »اضرب واهرب« يس�رحون ويمرحون وال أحد يرصد مخالفاته�م أو يضبط أعمالهم
العتيبي: لجنة األس�عار خط الدفاع األول عن المس�تهلك وال نتوانى عن عمل خفض في األسعار

عاطف رمضان
كش����ف مدي����ر ادارة الرقاب����ة 
التجاري����ة ف����ي وزارة التج����ارة 
والصناع����ة راش����د الهاج����ري ل� 
»األنب����اء« عن كتاب س����توجهه 
»التجارة« لوكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل محمد الكندري 
بش����أن اس����عار واصناف السلع 
الغذائية التي قد مت ارسال كتب من 
قبل شركاتها للجمعيات التعاونية 
»لرفع أس����عارها« مشيرا الى ان 
الوزارة ستطلع على هذه االسعار 
اجلدي����دة، وان كان����ت مصطنعة 
الى  سيتم حتويل هذه الشركات 
النيابة التجارية التخاذ االجراءات 

القانونية ضدها.
واستطرد الهاجري قائال: اما اذا 
كانت زيادة أسعار هذه املنتجات 
مرتفعة »بطرق مبررة« فإن الكويت 
حالها كحال أي دولة اخرى بالعالم. 
ولفت الى ان هناك جلنة مشكلة 
لدى الوزارة لدراسة االسعار سيتم 

ارسال اسماء الشركات لها.
وبني ان »التجارة« لم ترد اليها 

ان اجلمعيات التعاونية أرس����لت 
كتبا بشأن املنتجات التي ارتفعت 

اسعارها »أكثر من مرة«.
وأوضح النزهان ان التعاونيات 
أرسلت كتبا تتضمن أسماء بعض 
الشركات للوزارة، وذلك منذ فترة 
عامني وعام و3 ش����هور، وان هذه 
الكتب من مختلف التعاونيات، وانه 
لم تقم »التجارة« بأي اجراء جتاه 
هذه الكتب وحتى انها لم تخاطب 

التعاونيات.
واس����تدل العدساني على ذلك 
ب����أن الوزارة لم تق����م بدورها أو 
ان  باالجراءات الصحيحة، مؤكدا 
االسعار لبعض املنتجات في ارتفاع 
مستمر منذ عام 2007 وحتى اآلن، 
مع ان اسعار النفط كانت مرتفعة 

وانخفضت مقارنة بالسابق.
ولفت ال����ى ان وزارة التجارة 
والصناع����ة كانت له����ا ردود في 
نوفمبر 2008 ألكثر من 30 شركة 
رفعت اس����عار منتجاته����ا، وانه 
كانت الردود متضمنة ان الكويت 
اقتصادها حر، مشيرا الى ان ذلك 

أي شكوى بشأن ارتفاع االسعار 
وان »الرقاب����ة التجاري����ة« تقوم 

بدورها »تلقائيا«.
وقال ان هناك منتجات بديلة 
ولم ترتفع أس����عارها وانه على 
املستهلكني ان يعوا ذلك، موضحا 
ان املنتجات التي ارتفعت اسعارها 
هي »منتجات« ثانوية وليس����ت 
اساس����ية. وزاد قائ����ال: ولكن أي 
سلعة س����واء أساسية أو ثانوية 
ترتفع اسعارها بطرق غير مبررة 
ستتخذ ضد الشركات املوردة لها 

اجراءات قانونية.
وبني ان مجل����س االمة ناقش 
امس القانون اخلاص باالس����عار 
79/10 »لالشراف على االجتار« وذلك 

لتفعيل وتوثيق هذا القانون.
من جانب آخر، لفت الهاجري 
ال����ى ان هن����اك مجال����س ادارات 
جمعي����ات تعاونية ل����م تخضع 
لرفع االسعار، واصفا اياها بأنها 
»تعاونيات متميزة«، مضيفا انه 
ليست كل التعاونيات تسمح برفع 

االسعار.

وزاد متس����ائال: ملاذا خضعت 
التعاونيات ألصحاب هذه  بعض 
الشركات وس����محت برفع اسعار 
بعض املنتجات في حني ان باقي 
التعاونيات ملتزمة ولم تتعاون 

مع تلك الشركات؟
وأشار الى ان هناك مسؤولية 
تقع على كاهل »التجارة« واحتاد 
التعاونيات واملواطن جتاه ارتفاع 
االسعار غير املبرر. وحذر الهاجري 

من يقومون بالتكسب السريع على 
حس����اب املستهلك من ان القانون 

رادع لهم.

قانون قديم

وفي االط����ار ذاته، افاد رئيس 
مجل����س ادارة جمعي����ة النزه����ة 
العدساني بأن  التعاونية رياض 
مجلس االمة ناقش أو اقر قانون 
79/10 مع انه »قدمي«، مشيرا الى 

دليل قاطع على ان الوزارة »باركت 
بزيادة االسعار« لهذه الشركات.

واستطرد العدساني قائال: وهذا 
مخالف ملرس����وم قانون 1979/10 
والذي »ينص على االشراف على 
االجت����ار وحتديد اس����عار بعض 

السلع«.
وتساءل العدساني قائال: ملاذا 
»التجارة« تصرح منذ عام 2007 
وحتى اآلن بأنها ستعمل لتخفيض 
االسعار ولم تنخفض االسعار اذ ان 

الوزارة لم تطبق تصريحاتها.
وزاد: اذا كانت الكويت تتمتع 
باقتصاد حر فلماذا لم يفعل قانون 
كسر االحتكار، وانه التزال هناك 
وكاالت حصرية جتدد لها الوزارة 

سنويا.
وبني ان االس����عار في الكويت 

مقارنة بدول املجلس مرتفعة.
العدس����اني تصريحه  وأنهى 
قائال: هل ارتفاع االسعار »مزاجي« 
من قبل الش����ركات أم أنها حتاول 
تعويض خسائرها التي تكبدتها 

جراء االزمة املالية العاملية؟

بشرى شعبان
اكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان قضية االسعار 
وارتفاعها من مسؤولية وزارة التجارة التي لديها قرار واضح 
بهذا الش��أن، وه��و القرار الذي تطلب فيه من اجلمعيات 
التعاونية تبليغ وزارة التجارة عن اي شركة تطلب رفع 
اسعار منتجاتها. وتساءل املصدر: ملاذا ال تبادر مجالس ادارة 
التعاونيات بارسال الكتب التي تطلب فيها الشركات رفع 
اسعار سلعها الى وزارة التجارة التخاذ االجراء القانوني 
بحقها بدال من اثارة املوضوع بوسائل االعالم دون مستند. 
ورأى املصدر ان العمل التعاوني لالس���ف فيه الكثير من 
اخللل وان املعاجلة ستكون عبر تعديل قانون التعاون الذي 
يضمن احلماية الموال املساهمني وتوفير السلع باالسعار 
التعاونية، واكد ان جلنة االسعار التي ينادي بعض رؤساء 
اجلمعيات باعادة العمل فيها هي جلنة غير قانونية وبالتالي 

ال ميكن السماح مبخالفة القانون التعاوني.

»الشؤون«:  مراقبة األسعار وضبطها 
في التعاونيات من مسؤولية »التجارة«

مدير إدارة الرقابة التجارية تساءل عن خضوع بعض التعاونيات للشركات ورفعها األسعار

راشد الهاجري

مشاري البنوان

رياض العدساني

عبدالرحمن العتيبي

االرتفاع اجلديد في أسعار بعض السلع يزيد من أعباء املواطنني

فهد املعكام العجمي

رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية يطالبون بإعادة لجنة األسعار: 
عواقب الزيادات المتكررة والمتصاعدة ستكون وخيمة على المستهلك

محمد راتب
ما نش�هده اليوم من ارتفاع في األسعار يدعو للغرابة حقا، ويثير دهشة املستهلكني وحفيظة مجالس 
إدارات اجلمعيات التعاونية، والذين أجمعوا على أن تلك الزيادات جاءت بعد حل جلنة األسعار في احتاد 
اجلمعيات، مما هيأ للشركات بيئة خصبة ملمارسة التربح على حساب املستهلكني دون رقيب أو حسيب. 
ولعل تذرع الشركات بارتفاع األسعار في بلد املنشأ بات امرا لم تعد إدارات اجلمعيات تقبل به وتستسيغه، 
فبعد أن كان املبرر لالرتفاعات السابقة هو ارتفاع أسعار النفط فإن اجلميع يتساءل اليوم عن مبرر استمرار 
الزيادة وعن مباركة وزارة التجارة لها. »األنباء« تقصت من خالل هذا التحقيق، آراء رؤس�اء مجالس إدارات 
اجلمعيات التعاونية، ورصدت منهم رفضا قاطعا ملا يحدث ويضر باملس�تهلكني واملساهمني، كما طالبوا 
بإعادة جلنة األسعار حتت أي مسمى كان، سعيا منها إلى ضبط هذه الفوضى العارمة، وشريعة الغاب التي 

سادت اليوم بني الشركات املوردة للمواد األساسية، فإلى التفاصيل:

التعاونية عبدالرحمن  صباح السالم 
العتيبي فأكد وجود ارتفاع في أسعار 
بعض املواد األساسية من قبل الشركات 
الكبرى تراوحت بني 3 و 12% بالنسبة 
للمواد الغذائية، ومن 5 الى 20% بالنسبة 
للمواد االس���تهالكية والتجميل، وبني 
أنه مت رفع الس���عر من قبل ش���ركات 
بواقع 200 صنف، مش���يرا إلى أنه ان 
لم يتم تدارك ذلك فإن هناك اكثر من 
شركة تطالب برفع اسعارها. وأوضح 
أن جمعية صباح الس���الم من أواخر 
اجلمعيات التي اعتمدت زيادة السعر 
بع���د التأكد من الزيادة في اجلمعيات 
األخرى ومطابقة طلبات الشراء الصادرة 

لألصناف التي مت زيادة أسعارها.
ولفت العتيبي إلى أن هذا االرتفاع 
اجلديد ال ميكن ربطه بوجود ارتفاع 
عاملي، كما يدعي بعض التجار، مشيرا 
إلى أن ما يتذرعون به من ارتفاع األسعار 
في بلد املنش���أ مرفوض، بدليل أنهم 
يرفضون إبراز شهادات املنشأ، مشيرا 
إل���ى أن من الضروري في هذه احلالة 
أن يستخدم املستهلك السلع البديلة، 
ومقاطعة الشركات التي ترفع األسعار 

بصورة غير مبررة.

المسؤول األول

وأكد أن عدم تفعيل الدور الرقابي 
من قبل اجلهات املعنية سيؤدي إلى 
م���ا ال يحمد عقباه من زيادة أس���عار 
السلع، وبالتالي سيعاني املستهلك من 
حمل عبء أثقل على كاهله، مشيرا إلى 
أن وزارة التجارة هي املسؤول األول 
واألخير عن ذل���ك، واملفترض بها أن 
توقف هذا التي���ار اجلارف من زيادة 

األسعار.
وعن دور مجالس إدارات اجلمعيات 
في محاربة هذه الظاهرة، أشار العتيبي 
إلى أن مجلس إدارة صباح الس���الم 
تقف مع املستهلك قلبا وقالبا، وقال: 
نح���ن ال نتوانى عن عمل تخفيضات 
أسعار وعروض خاصة ومهرجانات 
تسويقية ملصلحة املستهلك، وأحيانا 
نبيع بعض السلع األساسية بأسعار 
أقل من تكلفتها، وهذا ما أدى بفضل اهلل 
إلى رضا املساهمني علينا، مطالبا وزارة 
التجارة بتفعيل القانون الذي يخولها 
مبتابعة الش���ركات واحلد من ظاهرة 
ارتفاع األسعار بأي شكل كان، وكذلك 
عودة جلنة األس���عار كونها الناطق 
الرسمي للجمعيات وخط الدفاع األول 

للمستهلك.

باملصاريف والدي���ون، وقال: رغم أن 
الدولة تعطيه زيادة على الراتب فإن 
التاجر يفرح ويزيد األسعار، لذا فإننا 
نطال���ب بعدم زي���ادة الرواتب مقابل 

استقرار األسعار.
وتاب���ع ان���ه البد أن تك���ون هناك 
رقابة جدية ومتابعة فعلية من وزارة 
التجارة، وأن تدخل ما زاد على املواد 
االستهالكية في بطاقة التموين، وقال: 
ملاذا ال يدخل الش���اي مثال في بطاقة 
التموين، وأنواع الرز األخرى، ونزيد 
التموين؟ وملاذا حددت  الكميات على 
البطاقة نوعا واحدا من الرز؟ رغم أن 

دولتنا دولة خير.
من جانبه، طالب رئيس مجلس إدارة 
جمعية خيطان التعاونية محمد جبري 
وزارة الشؤون بإعادة جلنة األسعار 
معتبرا أنها نقطة مفصلية، للحد من هذه 
الفوضى التي تشهدها السلع األساسية، 
معتب���ر أن هناك زيادات مبررة ميكن 
القبول بها، لكن أكثر الزيادات مجهولة 
األسباب، فالنفط انخفض سعره بعد 
أن كان مرتفعا وارتفعت معه اسعار 
الس���لع، مضيفا أن هناك من 50 إلى 
60 شركة تطالب برفع األسعار، ومع 
ذلك لم يوافق مجلس اإلدارة على هذه 

الزيادات.
واشار جبري إلى أن جلنة األسعار 
كانت تضبط هذه العملية، وكانت أي 
زيادة مش���روطة بعمل دراسة وإبراز 
شهادات املنشأ وتكلفة الشحن ثم يضاف 
عليها هامش ربحي بنسبة 15%، لكن بعد 
أن حلت اللجنة أصبحت كل من الشركات 
تزيد أسعار منتجاتها من دون أي مبرر 
ومن غير رقابة حكومية، مشيرا إلى أن 
هناك جتارا شرفاء يحرصون على ثقة 
املستهلك، لكن هناك في املقابل جتار 
ينطبق عليهم املثل الشعبي »اضرب 
واهرب« حيث يصرف���ون بضاعتهم 
باألس���عار التي يريدونها، وفي اليوم 
الثاني يأتون ببضاعة مختلفة، وقال: 
حتى اليوم لم نر مخالفات من الوزارة 
والسبب هو حل اللجنة والتي نعتبرها 

مطلبا ضروريا ورئيسيا.
وأضاف أن »وزارة الشؤون وعدت 
بعمل آلية إلعادة جلنة األسعار مبسمى 
آخر، ونح���ن طالبنا بنفس الضوابط 
املعمول بها سابقا، وملسنا تعاونا من 
قبل الوكالء املساعدين والوزير، لذا فإننا 
نتوقع بعد انتخابات االحتاد اجلديدة 

أن تعود اللجنة«.
إدارة جمعية  أما رئيس مجل���س 

املجاورة أرخص من الكويت رغم أن 
فيها أسواقا مركزية وبقاالت، أما لدينا 
فاجلمعيات مدعومة من احلكومة، إال 
أن األخيرة تركت احلبل على الغارب 

ليفترس املواطن متى شاء.
وأض���اف أن هناك جش���عا كبيرا 
على حساب املس���تهلك، والذي ينظر 
للجمعي���ات املجاورة ويرى الس���عر 
نفس���ه فيستس���لم، معتبرا أن احلل 
يكمن في إعادة جلنة األسعار وإعطاء 
دور وصالحي���ات لالحتاد، وأن يقوم 
باس���تيراد املواد من مصدرها وليس 
عن طريق التجار، والذين يتالعبون 
باملس���اهمني مبباركة وزارة التجارة، 
واشار الى أن عواقب هذا األمر ستكون 
وخيمة وستتمثل في إثقال كاهل املواطن 

في اس���عار السلع مبباركة من وزارة 
التجارة، مشددا على الدور الكبير للجنة 
األسعار سابقا، وقال: إن الذي نراه هو 
أن الوزارة تقف في صف التجار ضد 
املواطن���ني، واالرتفاع ملحوظ كثيرا، 
فخالل ثالث سنوات ترتفع السعر أكثر 

مرة وبصورة فاحشة.
ولفت العجمي إلى أن مجلس إدارة 
اجلمعية واجه الشركات وألزمها بالسعر 
السابق، غير أن الشركات التي التزمت 
قليلة جدا، وهناك من تعهد بالس���عر 
الس���ابق ثم تراجع بعد شهر، بحجة 
أن االرتفاع جاء من جميع الشركات، 
رافضا ما تتعذر به الشركات من ارتفاع 
األسعار في بلد املنشأ، وقال: إنهم غير 
صادقني والدليل أن األسعار في الدول 

السعر إذا كان هناك مبرر.
ولفت إلى أن حتديد السعر املنطقي 
س���يكون كفيال بتحقيق املقصود من 
اجلمعيات التعاونية، وهو توفير السلع 
بأسعار مناس���بة وخدمة املستهلكني 
وليس التربح، غير أن استمرار مسلسل 
االرتفاع بعد أن عاود النفط انخفاضه 
هو أمر ال مبرر له، فاملفترض ان تقل 
األسعار وال أن تزيد، ويتحمل املستهلك 
فاتورة أكبر، مطالبا االحتاد بعدم قبول 
أي زيادة غير مبررة وإذا كانت مبررة 
يج���ب أن يكون لها ضوابط ومعايير 

واملوافقة يجب أن تكون مشروطة.
إدارة  بدوره، اكد رئي���س مجلس 
جمعية علي صباح السالم التعاونية 
فهد املعكام العجمي أنه مت رصد ارتفاع 

الشركات تسرح ومترح بعد حل جلنة 
األسعار، حتى ان هناك شركات زادت 
أسعار سلعها خالل السنتني أربع مرات، 
في املقابل، هناك شركات زادت خالل 
العشر سنوات مرة واحدة، مشيرا إلى 
أن انخفاض أسعار النفط خالل السنة 
األخيرة يستدعي بالضرورة أن تقل 
األسعار، أو على أقل تقدير أن تثبت 
وليس أن تزيد، لكن هناك جشع عند 
البعض وتعظي���م هامش الربح على 

حساب املستهلك.
وحذر األنبعي في حال ترك احلبل 
على الغارب من قبل اجلهات املعنية، 
من الوص���ول إلى حال���ة انفالت في 
األسعار خاصة السلع التي تعاني من 
الكويت  االحتكار، والذي تعاني منه 
دون أن يجد العقوبة الصارمة، حيث 
ال ميكن للجمعية أن تنزل الس���لعة 
بنفسها وال أن تنافس شركة أخرى تلك 
الشركة احملتكرة، وبالتالي يفسح املجال 
للمنتج في احتكار س���لعته، مطالبا 
أن يك���ون هناك حترك أكثر ش���موال 
من قبل اجلمعي���ات التعاونية مثلما 
فعلت جمعية الروض���ة وحولي مع 
اجلمعيات األخرى، وأن يكون هناك 
رقابة من قبل اجلهات املعنية. وقال: 
لك���ي تعاد الثقة إلى املس���اهمني البد 
من وجود أداة تس���اعد اإلدارات على 
ذلك، فاجلمعيات وسيط واملتحكم في 
األس���عار هو الشركات، والرقيب هو 
اجلهات املعنية، وارتفاع األسعار سببه 

التجار وليس اجلمعيات.
أما رئيس مجلس اإلدارة في جمعية 
كيفان التعاونية مشاري البنوان فقد 
أكد أن األسعار تختلف من سلعة لسلعة 
ومن شركة ألخرى، وذلك تبعا ألهداف 
كل شركة، مشددا على أنه مع تفعيل 
دور االحتاد ووجود جلنة األس���عار 
يستحيل وجود أي زيادة غير مبررة، 
وقال: نعي���ش حاليا فترة انتقال من 
احت���اد مقال إلى معني م���ع احترامنا 
للجميع، وبالتالي البد أن تعود اللجنة 
من جديد وبفاعلية أكثر، واجلمعيات لن 
توافق على أي زيادة فيما لو كان هناك 
جلنة، وقال: نحن لسنا ضد أحد، فنحن 
مع التاجر وكذلك مع املستهلك، لكن 
ال نريد أن يخسر التاجر وال أن يدفع 
املستهلك أكثر من املستحق، مؤكدا أن 
التاجر إذا لم ينجح فإن السلعة ستنفذ 
مع حاجة املس���تهلكني لها، فالعملية 
تكاملية بني قرارات االحتاد ورقابته 
وعدم استغاللية التاجر وحقه في زيادة 

البداية كانت م���ع رئيس مجلس 
اإلدارة ف���ي جمعية الروضة وحولي 
الذي أوضح  التعاونية علي األنبعي 
أن هذا االرتفاع ه���و امتداد لالرتفاع 
الذي شهدته السلع مع ارتفاع أسعار 
النفط، لكنه لم يتوقف، مؤكدا أن جمعية 
الروضة سعت بشكل حثيث إلى إيجاد 
حل بعد إلغاء جلنة األسعار في احتاد 
اجلمعيات، حيث قامت بتشكيل حتالف 
م���ع بعض اجلمعي���ات القريبة منها 
للتفاوض اجلماعي مع الشركات، وقال: 
لقد توصلنا لنتائج طيبة بالتحالف مع 
10 جمعيات، حيث أسفر ذلك عن اتفاق 
ودي بيننا يقضي بعدم قبول السلع 
التي تزيد أسعارها إلى حد غير منطقي، 
أي مبا يصل إلى 20% خالل سنة مالية 
واحدة، الفتا إلى أن هذا التحالف أثمر 
االلتزام مبا مت االتفاق عليه بنسبة %80 
في هذا الش���أن، غير أن هناك بعض 
الش���ركات الكبيرة، واملعروفة بقوة 
سلعها، استطاعت أن تفرض زياداتها 
دون أن يكون للجمعيات القدرة على 
إيقاف منتجاتها الكثيرة، وأضاف أنهم 
ملتزمون بعدم قبول منتجات الشركات 
األخ���رى إذا رفعت منتجاتها بصورة 

غير منطقية.

جهة رقابية

وعن اآللية الكفيلة باحلد من هذه 
التجاوزات، أوضح األنبعي أن املفترض 
بوزارة التجارة أن تكون اجلهة الرقابية 
على ارتفاع األس���عار املبالغ به، وأن 
تخالف الش���ركات غير امللتزمة، غير 
أنها ال متارس هذا الدور، مشيرا إلى 
أن حل جلنة األسعار دون إيجاد بديل 
لها أس���فر عن حدوث فوضى في هذا 
الصدد، وصرنا نشهد شريعة الغاب 
سائدة ألن اللجنة كانت هي الضابط 
لألسعار، في حني أصبحت األمور اليوم 
فالتة وأصبح منطق القوة هو املسيطر، 
مؤك���دا أن دور احتاد اجلمعيات بات 

مهمشا.
وطالب األنبعي بإعادة اللجنة بحيث 
تضم في عضويته���ا وزارة التجارة 
ووزارة الشؤون وبعض اجلمعيات، 
وأن يك���ون لديها الصف���ة القانونية 
لضبط األسعار ومخالفة الشركات غير 
امللتزمة بالنظم، وإقرار الزيادات املبررة 
ورفض ما دون ذلك، وقال: إن الشركات 
استفادت من طفرة ارتفاع أسعار النفط 
في رفع أسعار منتجاتها، ولكن بعد 
ذلك اختلط احلابل بالنابل، وصارت 

أجمعوا على أن انخفاض أسعار النفط يستدعي رفض ما تتذرع به الشركات


