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»التجارة«: تنبؤات باستمرار ارتفاع أسعار السلع األساسية حتى 2015 
في تقرير أعدته حول األسعار في الكويت مقارنة بدول »التعاون« أكدت فيه أن المستويات مستقرة في الكويت وضمن النطاق السعري لدول »المجلس«

أكدت وزارة التجارة والصناعة امس ان اس��عار الس��لع األساس��ية في 
الس��وق الكويتية تتأثر بعدة عوامل محلية وخارجية تنعكس على مستوى 
أسعارها صعودا ونزوال كما هو احلال مع اسعار السلع األساسية مبختلف 

دول العالم.
وأفادت الوزارة في تقرير أعدته حول مس��توى اسعار السلع األساسية 
ف��ي الكويت مقارنة بدول مجلس التع��اون اخلليجي بأن الكويت من الدول 
التي تعتمد على االستيراد وبالتالي فهي عرضة ألي تغير عاملي في األسعار 
كونها إحدى الدول األساس��ية في تصدير السلعة األهم على مستوى العالم 

وهي النفط الذي عادت أسعاره لالرتفاع بعد تعافي االقتصاد العاملي.
وأوضحت ان من أهم أس��باب ارتفاع اس��عار الس��لع األساس��ية عامليا 
اس��تمرار الدول الكبرى في التحول للوقود احليوي وانهيار بعض املصانع 
العاملية املنتجة للسلع األساسية جراء األزمة االخيرة وسوء األحوال اجلوية 
الذي تسبب في إتالف أهم مواقع اإلنتاج الزراعي وعودة النمو االقتصادي 
ما رفع الطلب مقابل قلة املعروض وإلغاء دعم الصادرات في عدد من الدول 
باالضاف��ة الى اإلجراءات اجلمركية التي ش��ددت على حركة التصدير نظرا 

للحاجة احمللية في تلك الدول.
وذكرت الوزارة ان من أهم العوامل احمللية التي أسهمت في ارتفاع اسعار 
بعض السلع األساسية بالكويت إخفاق بعض إدارات اجلمعيات التعاونية مع 
ملف األس��عار وعدم إطالق حرية املنافس��ة بني اجلمعيات التعاونية وتأخر 
وصول الكثير من الس��لع للبالد نتيجة الضغط الكبير على املوانئ الكويتية 

التي لم يتم تطويرها لتواكب زيادة الواردات.
وأضاف��ت ان االقتصاد الكويتي يقوم عل��ى مبدأ االقتصاد احلر وحرية 
ممارس��ة األفراد لألنشطة االقتصادية في ظل قيام الدولة بتوفير اإلمكانات 
وتقدمي التس��هيالت الالزمة وتش��جيع القطاع اخلاص وعدم التدخل إال في 
أضيق احلدود التي وضعها القانون املعمول به في البالد بش��أن االجتار في 

السلع وحتديد اسعار بعضها.
وذكرت الوزارة انها تقوم باجراء مس��ح شهري ألسعار السلع األساسية 
الت��ي حددت بن��اء على ق��رار وزراء التجارة واالقتصاد ف��ي دول مجلس 
التعاون اخلليجي وهي الدقيق )الطحني( واألرز والس��كر واحلليب املجفف 
واللحوم بنوعيها والزيوت النباتية واالس��منت واحلديد والشعير، مبينة ان 

اس��عار الش��عير والدقيق بالكويت محددة وتباع من جهة واحدة هي شركة 
مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية.

وأكدت ان مستويات اسعار املواد والسلع األساسية في الكويت مستقرة 
وهي تقع ضمن النطاق السعري لدول مجلس التعاون اخلليجي وذلك لتشابه 
الظروف بني هذه الدول وهو ما بينته املقارنة بني اسعار املواد األساسية في 
دول املجلس مشيرة الى ان التنبؤات العاملية تنبئ باستمرار ارتفاعات اسعار 

السلع األساسية حتى نهاية 2015.
وبينت الوزارة ان تذبذب األسعار صعودا ونزوال أمر طبيعي في الكويت 
وغيره��ا من الدول نظرا لتأثر اجلميع باألس��باب العاملية التي تعد أساس��ا 
في حركة اس��عار الس��لع مضيفة ان لكل دولة خصوصية محدودة في هذا 

اجلانب ال ميكن ان حتميها من التأثر باألسباب العاملية.
وقالت ان عدد املسجلني بنظام البطاقة التموينية بلغ 1.46 مليون مستفيد 
حت��ى يناير املاضي في حني وصل عدد البطاق��ات التموينية املصروفة الى 

177029 بطاقة متوينية.
أحمد الهارونوفيما يلي تفاصيل التقرير الذي قدمته وزارة التجارة والصناعة:

متوسط األسعار للمواد األساسية في دول مجلس التعاون الخليجي بالدينار الكويتي )فبراير 2010(
البحرينسلطنة عمانقطراإلماراتالسعوديةالكويتالوحدةاسم الصنفت
106.5457.2905.11010.2554.4406.635 كيلواتاألرز البسمتي )درجة أولى(1
2.5502.653ـ102.5002.6801.500 كيلواتالسكر2
1.529 )50 كغم(0.1450.3200.1600.3100.150كيلوطحني أبيض3
1.8001.4801.3251.3801.3801.2501.365 ليترزيت الذرة4
3.746-/1.8003.7803.7005.9304.8253 كغمحليب بودرة5
0.917-/0.8300.8150.7250.9401كيلودجاج مجمد6
1.2501.9502.2504.0502.3000.764كيلواللحوم احلمراء7
1.0101.0730.5200.6400.6100.581كيلوعدس8
1350.0930.0720.0720.1000.0760.076 غرامامعجون طماطم كي دي دي9
-/172-/180.620202.390172-/8180.0183 ملمحديد10
501.2501.0801.7701.0501.2091.376 كغماالسمنت11

الهارون: حظر استيراد المركبات التي مضى 
عليها 5 سنوات ابتداء من سنة الصنع

وزيرالتجارة والصناعة يصدر قرارًا بشأن استيراد المركبات

2009  نحــــو 1825 دوالرا للطــــن 
بعد ان كان 1225 دوالرا للطن في 
يناير 2008. أما العدس فقد ارتفعت 
أسعاره من 640 دوالرا للطن الى 
3020 دوالرا للطن في مايو 2008 
واستقرت عند 1590 دوالرا للطن 

في نوفمبر 2008.
وبالنسبة الســــعار الذرة فقد 
تراوحت بيــــن 316 دوالرا تقريبا 
و246.50 للطــــن بين عامي 2008 

و2010.
واالرتفاع األكبر يعتبر لمنتجات 
الحليب البودرة، حيث ارتفع في 
اقل من عام بنسبة تزيد على %45، 
حيث كانت قيمة الكرتون 40 دوالرا 
في فبراير 2009 وبلغت في ديسمبر 
2009 نحو 69.90 دوالرا، هذا على 

المستوى العالمي.
وبناء على كشــــف األســــعار 
الشهري الذي يتم من قبل مفتشي 
الوزارة والدراسة المقارنة مع دول 
مجلس التعاون الخليجي تبين لنا 
ان مستويات األسعار في السوق 
المحلي هي نفس المســــتوى مع 
مستويات األسعار في أسواق الدول 
المجاورة بالرغم من ان األسواق 
المحلي في  المركزية في السوق 
الســــلع أرخص سعرا من  غالب 
الجمعيات التعاونية، وذلك يرجع 
لعدة أسباب تم ذكر بعضها سابقا، 
منها نظم الشراء ومتطلباتها التي 
تلزم بعض الجمعيات الموردين 
بها، بما ينعكس على أسعار السلع، 

كما ان خروج بعض الجمعيات عن 
األهداف االساســــية التي أنشئت 
من أجلهــــا، ومنها خلق وعي عام 
عند المستهلك وحول بدائل السلع 
والحد من زيادة الشره االستهالكي 

لدى المواطنين.
التقريــــر بأن تذبذب  واختتم 
او هبوطا هو  األســــعار صعودا 
أمر طبيعــــي وال تختص الكويت 
به دون الدول األخرى، ولكل دولة 
في هذا الجانب خصوصيتها. حيث 
ان األسباب العالمية هي األساس 
في اي ارتفاع لألســــعار يشــــمل 
اما  الدول دون اســــتثناء،  جميع 
المحلية فهذه  بالنسبة لألسباب 
من األمور التــــي يمكن معالجتها 
وقد تمــــت دراســــتها بالتفصيل 
في لجنة التحقيق المشــــكلة من 
قبل مجلس األمة واللجنة العليا 
لدراسة ظاهرة ارتفاع اسعار السلع 
الغذائية واالستهالكية.والحكومة 
في هذا الجانب ومن خالل المرسوم 
بالقانــــون رقــــم 79/10 قد وفرت 
للمواطن الكويتي ومن يشــــملهم 
برعايته حق الحصول على المواد 
التموينية المدعومة وبأسعار رمزية 
تضمن له العيش الكريم واالكتفاء، 
اما بالنســــبة للمواد األخرى غير 
الضرورية فهذا األمر يعتبر كماليا. 
علما ان عدد المسجلين في نظام 
البطاقة التموينية بلغ حتى نهاية 
يناير 2010 )1.465063( مسجال بـ 

177029 بطاقة تموينية.

1 - ادارة بعــــض الجمعيــــات 
التعاونية المتدنية.

2 - عدم اطالق حرية المنافسة 
بين الجـمعـيات التــعاونية.

3 - تأخــــر وصول الكثير من 
الســــلع نتيجة الضغــــط الكبير 
على الموانــــئ الكويتية التي لم 
يتــــم تطويرهــــا لتواكــــب زيادة 

الواردات.
ويمكــــن الرجوع الــــى تقرير 
التي اتخذتها  اللجنة واالجراءات 
الجهــــات المعنيــــة بموجب قرار 
مجلس الــــوزراء الموقر رقم 844 

لســــنة 2008 لمعرفة ما تم بشأن 
معالجة الظاهرة محليا.

مؤشرات األسعار خليجيا

تعتبــــر الكويــــت مــــن الدول 
المستقرة في مستويات االسعار 
والتي تقع ضمن النطاق السعري 
الخليجي،  التعاون  لدول مجلس 
وذلك لتشــــابه الظروف بين هذه 
الدول، وهو ما بينته المقارنة بين 

االسعار في هذه الدول.
علما ان التوقعات العالمية تنبئ 
باســــتمرار االرتفاعات في اسعار 

السلع نهاية عام 2015.
مؤشرات أسعار السلع عالميا

ان االســــعار عالميا تقع تحت 
تأثير عدة عوامل ذكرت في تقرير 
لروبرتـ  رئيس البنك الدولي في 

مايو 2008.
كما ان منظمة الفاو العالمية في 
الموقع الرسمي بتاريخ 2009/12/10 
قد بينت ان اسعار المواد الغذائية 
العالمية تعــــود لالرتفاع. كما ان 
التقارير العالمية قد أوضحت ان 
اسعار السلع االساسية متجهة نحو 

الصعود، حيث بين التقرير المعد 
من قبل وزارة التجارة السعودية 
ان اسعار السكر قد ارتفعت بنسبة 
100% تقريبا خالل عام 2009 وهو 

أعلى سعر منذ 25 عاما.
أما بالنســــبة للقمح فاإلنتاج 
العالمي يتراجع الى 653 مليون طن 
في 2010 بحسب مجلس الحبوب 
العالمي مقارنــــة مع 674 مليون 
طن فــــي 2009 نتيجة النخفاض 

المساحة المزروعة عالميا.
وبالنسبة للسلع األخرى مثل 
األرز فقد بلغ الســــعر في يونيو 

انطالقا من السياسة التي تقوم 
الحر وحرية  على مبدأ االقتصاد 
االفــــراد في ممارســــة االنشــــطة 
االقتصادية وفي ظل قيام الدولة 
بتوفيــــر االمكانيــــات وتقديــــم 
الالزمة وتشــــجيع  التســــهيالت 
اال  التدخل  القطاع الخاص وعدم 
في أضيق الحدود التي وضعتها 
القوانيــــن المعمول بها في البالد 
ومنها المرســــوم بالقانون 79/10 
بشأن االتجار في السلع وتحديد 

أسعار بعضها.
وعلى ضوء ذلك تقوم الوزارة 
بعمل مسح شهري للسلع االساسية 
التي حددت بناء على قرار وزراء 
التجارة واالقتصاد في دول مجلس 

التعاون وهي كالتالي:
)الدقيــــق »الطحيــــن«، االرز، 
السكر، الحليب المجفف، اللحوم 
النباتيــــة،  الزيــــوت  بنوعيهــــا، 

االسمنت، الحديد والشعير(.
علما ان اسعار الطحين والشعير 
في الكويت محددة وتباع من جهة 
واحدة هي شركة مطاحن الدقيق 

والمخابز الكويتية.
وبمــــا ان الكويت دولة تعتمد 
على االســــتيراد بشــــكل اساسي 
وبالتالي فهــــي عرضة ألي تغير 
عالمي في االسعار، كون الكويت 
احدى الدول االساسية في تصدير 
السلعة االهم على مستوى العالم 
وهو النفط والذي عادت اسعاره 
لالرتفاع بعد بدء تعافي االقتصاد 

العالمي من االزمة المالية االخيرة 
مما ســــاهم في عودة االرتفاعات 
ألسعار السلع باالضافة الى عدة 

عوامل اخرى أهمها:
الكبرى  الدول  1 - اســــتمرار 
في العالم بالتحــــول الى الوقود 

الحيوي.
2 - انهيار المصانع المحلية 
العالــــم جــــراء  فــــي  المنتجــــة 
االزمــــة االخيــــرة، وبالتالي قلة 

المعروض.
3 - االحوال الجوية الســــيئة 
التــــي أتلفت أهــــم مواقع االنتاج 

العالمية.
4 - عودة النمو االقتصادي في 
بعض الدول وبالتالي ارتفاع الطلب 

في مواجهة قلة المعروض.
5 - الغاء الدعم عن الصادرات 
في بعض الدول وبالتالي ارتفاع 

سعر البيع عالميا.
6 - وضــــع رســــوم علــــى 

التصدير.
الجمركيــــة  7 - اإلجــــراءات 
التصدير لبعض  الحمائية )منع 

السلع(.
هذا بالنسبة للعوامل الخارجية، 
أما بالنســــبة للعوامــــل المحلية 
فقــــد تعامل معهــــا تقرير اللجنة 
المشــــكلة لدراسة ظاهرة  العليا 
ارتفاع أســــعار الســــلع الغذائية 
واالستهالكية، وكان اهم العوامل 
التي مازالت تؤثر على مستويات 

أسعار السلع في البالد كالتالي:

أصدر وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون قرارا وزاريا 
رقم 59 لسنة 2010 بشأن استيراد المركبات جاء فيه: بعد 
االطالع على قانون االســـتيراد رقم 43 لسنة 1964، وعلى 
القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1955 وتعديالته، وبناء على ما 
تقتضيه المصلحة العامة، وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

قـــرر: مادة أولى يقصد بالعبارات اآلتية المعنى المبين 
قرين كل منها على النحو التالي: 

1ـ المركبات األثرية: هي التي مضى على صنعها أربعون 
سنة ميالدية أو أكثر.

2ـ المركبـــات التاريخيـــة: هـــي التي وقـــع لها حدث 
تاريخي.

3ـ المركبات النادرة: هي التي يصنع منها عدد بسيط جدا 
وبعضها باهظة الثمن وذات مواصفات غير عادية.

4ـ مـركبــــــة ذات مفــصل )القــاطرة( هي كل ســـيارة 
موصول بها مقطــورة او شبه مقطورة ويكونان معا وحدة 

واحدة.
مادة ثانية: يحظر استيراد المركبات التي مضى عليها 
خمس ســـنوات ابتداء من ســـنة الصنع، ويجوز استثناء 
الحاالت اآلتية بشرط أال يكون قد مضى على صنعها عشر 
سنوات ما عدا الفقرة السادسة المنصوص عليها في هذه 

المادة: 
1ـ مركبات الطلبة المبتعثين دراسيا اذا كانوا يمتلكونها 

اثناء دراستهم ولمرة واحدة فقط.
2ـ مركبات الموظفين الكويتيين العاملين بالخارج اذا 

كانوا يمتلكونها اثناء عملهم ولمرة واحدة فقط.
3ـ المركبات المعدة الستخدام ذوي االحتياجات الخاصة 

على ان تكون مجهزة لهذا الغرض.

4ـ السيارة الخاصة التي كانت مرخصة بالكويت وقام 
المالك بتصديرها ثم استرجعها الى الكويت.

5ـ مركبات العاملين بهيئات السلك الديبلوماسي والهيئات 
والمنظمات الدولية.

6ـ المركبات األثرية والتاريخية والنادرة.
مادة ثالثة: للشركات او المؤسسات، استيراد الشاحنات 
التي تزيد حمولتها عن 8 أطنان والحافالت التي عدد ركابها 
40 فأكثـــر، والقاطرات والمركبـــات المخصصة لألغراض 
اإلنشـــائية والصناعية والزراعية والحيوانية، والتي لم 

يمض عليها عشرون سنة ابتداء من سنة الصنع.
ويســـتثنى من الفقرة السابقة الشـــاحنات والحافالت 
والقاطرات والمركبات التي كانت مرخصة بالكويت وقامت 
الشركات او المؤسسات المالكة بتصديرها الستخدامها في 

مشاريع تتولى تنفيذها ثم استرجعتها الى الكويت.
مادة رابعة: للمزارعين ومربي الحيوانات استيراد المركبات 
المخصصة لألغراض الزراعيـــة والحيوانية )المبينة في 
المرفق رقم 2( والتي لم يمض عليها عشـــرون سنة ابتداء 

من سنة الصنع ولمرة واحدة كل خمس سنوات.
مادة خامســـة: على صاحب الشـــأن تقديم المستندات 
الموثقة واألوراق التي تحددها وزارة التجــارة والصــناعة، 
ويشترط الحصول على موافقـــة الوزارة بالنسبة للمــركبات 
الـــواردة في البــندين )2، 3( من المادة األولى قبل القيام 

باستيرادها.
مادة سادسة: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القرار.

مادة سابعة: على المسؤولين بالوزارة كل فيما يخصه 
تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشـــر في 

الجريدة الرسمية.

األسعار في الكويت مستقرة وضمن النطاق السعري لدول التعاون


