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ذكر س���وق الكويت ل���أوراق املالية أن البنك 
التج���اري الدولي )مصر( أفاد بأنه بناء على قرار 
اجلمعية العمومية غير العادية للبنك واملنعقدة 
بتاريخ 2010/3/17 باملوافقة على إيقاف ادراج البنك 
في سوق الكويت لأوراق املالية فإنه سيتم إيقاف 
تداول أسهم البنك في سوق الكويت لأوراق املالية 
اعتبارا من يوم اخلميس املوافق 2010/9/16 كما يود 

البنك ان يوضح ما يلي:
1 – بعد ايقاف أس���هم البنك في سوق الكويت 
لأوراق املالية سيستمر تداوله في كل من بورصات 

مصر ولندن ونيويورك.
2 – ضمان س���داد أي التزامات من أرباح نقدية 
للمساهمني عن سنوات سابقة بالتنسيق مع الشركة 

الكويتية للمقاصة.

وقف إدراج »التجاري الدولي - مصر« بالسوق اعتبارًا من 16 سبتمبر

مخاوف من التساهل 
في عملية االختبار 
بسبب مرور الوقت 
دون التوصل الختيار 
رئيس هيئة المفوضين

بعد اعتذار 
18 مرشحًا 
لرئاسة مجلس 
المفوضين

هيئة أسواق المال.. 
صداع في رأس الحكومة!

شريف حمدي
..واليزال البحث جاريا عن شخصية تتوافر فيها الشروط 
الالزمة مبوجب القانون لرئاسة مجلس مفوضي هيئة أسواق 
املال، ويبدو ان هذا املوضوع بدأ ميثل صداعا في رأس احلكومة، 
فاعتذار 18 شخصية مت ترشيحها لهذا املنصب حسب ما صرح 
به سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ليس أمرا 
هينا، فعدد الشخصيات التي قدمت اعتذارها للحكومة عن شغل 
املنصب كبير جدا وهو ما يعكس ان هناك ورطة حقيقية يواجهها 
القائمون على األمر خاصة ان املهلة التي كانت مقررة بعد إقرار 
قانون هيئة أسواق املال لتشكيل املجلس انقضت بنهاية يونيو 
املاضي. وفي ظل العزوف عن تولي املنصب وتشكيل املجلس 
ليبدأ في مزاولة مهام����ه املوكلة إليه والتي تتمثل في صياغة 
مسودة قانون هيئة أس����واق املال ونقل أصول البورصة الى 
الهيئة يلوح في األفق أكثر من س����ؤال مهم منها هل اعتذار 18 
ش����خصية من كبار الشخصيات االقتصادية في الكويت ميكن 
ان يكون بشكل او باخر عائقا أمام اجلهات املعنية ذات العالقة 
في اختيار شخصية جديدة تبدأ معها رحلة مفاوضات جديدة 
لتول����ي املنصب املهم والذي تعول عليه الكويت كثيرا في نقل 
سوقها املالي الى مصاف االسواق املالية في املنطقة ويصبح سوقا 
جاذبا لالستثمارات؟ أم ان اجلهات املعنية ستبدأ تدريجيا في 
تقدمي بعض التنازالت في الشروط التي حتددت سلفا مبوجب 
قانون هيئة أس����واق املال لتجد من يشغل املنصب خاصة بعد 
انقضاء املهلة احملددة لذلك. في هذا السياق قال رئيس مجلس 
ادارة شركة االولى لالس����تثمار محمد العلوش ل� »األنباء« ان 
منصب رئيس مجلس املفوضني ليس منصبا عاديا، وبالتالي 
على احلكومة ع����دم االكتراث مبرور الوقت بقدر ما تركز على 
االختيار السليم ملنصب الرئيس لهذا املجلس وهو األمر الذي 

سيترتب عليه تشكيلة باقي املجلس، داعيا في هذا الصدد الى 
االنتظ����ار ريثما يجد القائمون على األمر أفضل العناصر التي 
تشكل قوام هذا املجلس املهم جدا لالقتصاد الكويتي، مشيرا الى 
ان عملية االختيار س����تكون مبثابة حجر األساس في جناح او 

فشل هيئة أسواق املال. ولفت العلوش الى انه هناك مخاوف 
من التس����اهل في عملية االختيار بحجة ان الوقت مير 

دون جدوى، الفتا الى ان احلكومة عليها التريث وعدم 
االستعجال فالكويت مليئة بالكفاءات القادرة على 

تولي هذا املنصب احلساس.  وحول ما اذا كان 
من املمكن ان يقف العدد الكبير للمعتذرين عن 

شغل املنصب عائقا في اختيار الشخص 
املناس����ب خاصة ان كل من سيعرض 

عليه املنصب سيتساءل ملاذا اعتذر 
كل هؤالء من قبلي.   قال العلوش 

هذا أمر متوقع ورمبا يكون 
حدث مع الش����خصيات 

السابقة التي اعتذرت 
عن املنصب عندما 
زاد عدد املعتذرين، 
ولك����ن م����ن يجد 
القدرة  في نفسه 
والكفاءة لتولي 
مهام هذا املنصب 
س����يقبل بغض 
النظ����ر عن عدد 
الذي����ن اعتذروا 

من قبله.

تبعية أسواق المال لـ »وزير التجارة«.. »لغم« تحت كرسي المنصب
محمود فاروق

طرح��ت كثرة االعتذارات املباش��رة وغير 
املباش��رة عن منصب رئي��س مفوضي هيئة 
أس��واق املال التي كان آخرها رفض املسؤول 
رقم »18« رئاسة الهيئة، تساؤالت كثيرة حول 
السبب الرئيسي لالعتذار عن منصب الرئيس 
ال��ذي متثل ف��ي تبعية الهيئة لوزي��ر التجارة 
والصناع��ة ومتتع��ه بصالحي��ات التدخل في 
عم��ل وأداء مجل��س مفوضيها وه��و ما نص 
عليه القانون هيئة أس��واق املال »إنش��اء هيئة 
عامة مس��تقلة يش��رف عليها وزي��ر التجارة 
والصناع��ة..«. وه��و م��ا يعني تبعي��ة الهيئة 
لوزير التج��ارة ومتتعه بصالحي��ات التدخل 
في عمل وأداء مجل��س مفوضيها ورمبا إمالء 
بعض الق��رارات اذا أراد ذل��ك اي وزير مقبل 
له مصالح رغ��م التصريحات الرس��مية التي 
صدرت م��ن الوزير احلال��ي لطمأنة املخاوف 
وفض التش��ابكات احلالية واملطالبات بتبعيتها 
لرئيس مجلس الوزراء الذي يعتبر دس��توريا 

ويحقق الهدف املنشود، خصوصا ان منصب 
رئي��س مجلس الوزراء منص��ب ثابت تقريبا، 
والثب��ات في املنصب ش��يء جي��د نظرا ألنه 
واق��ع يوفر بعض االس��تقرار والدعم س��واء 
للمنهج السياسي أو االقتصادي وعليه سيعيد 
م��ن قاموا باالعتذار عن ذل��ك املنصب توجهم 

وستزداد املنافسة عليه.
فهناك جت��ارب واقعية ناجح��ة ناجتة عن 
التطبي��ق العملي الس��تقاللية الهيئة وتبعيتها 
للحكوم��ة أبرزها دول مجلس التعاون وبعض 
ال��دول العربية التي أثبت��ت قدرتها على إثبات 
ذاتها وحتقيق معايير الشفافية واحلوكمة، إال 
أن الكويت س��يظل بها ذل��ك التخوف من هذه 
التبعية وما ق��د يترتب عليها من كون منصب 
املف��وض ش��رفيا لي��س إال اذا أرادت وزارة 
التج��ارة التدخل والتس��يير، يظل مش��روعا 
ويظ��ل احلذر من القبول به��ذا املنصب أيضا 
في محل��ه، خصوصا ألولئك الذين يس��عون 
لفعل ش��يء من خ��الل هذا املنص��ب وليس 

ألولئك الذين يطمحون إليه، السيما ان جتربة 
جلنة سوق الكويت لألوراق املالية ماثلة، فمنذ 
تأسيس جلنة السوق ولكل وزير جتارة ترأس 
اللجنة تدخل بشكل او بآخر في شؤون السوق 
بدرجات متفاوتة الى احلد الذي دفع احدهم في 
املاض��ي للتدخل في التعيينات وحتديد رواتب 
املوظف��ن. ان ح��دود التدخل واالس��تقاللية 
س��تتوقف عل��ى ش��خص الوزير م��ن جهة 
وشخص رئيس الهيئة من جهة اخرى، لكن ما 
الذي يدفع املرش��ح للمنصب الرتكاب مغامرة 
الرهان على املستقبل وعلى إمكان وجود وزير 

ال يتدخل كما يعمل الوزير احلالي؟

مهمة ثقيلة

إن املهم��ة امللق��اة على عات��ق أول رئيس 
لهيئة أس��واق املال ثقيلة مبا تعني الكلمة فهو 
الذي سيتحمل النصيب الوافر من تفعيل دور 
الهيئة وحتويلها الى كي��ان واقعي وحقيقي، 
وهو الذي س��تقع عليه مسؤولية فرض هيبة 

الهيئة وإكس��ابها االحترام من��ذ البداية بدءا 
بإع��داد الئحة تنفيذية تضمن حس��ن تنفيذ 
القان��ون وتتجنب العوائق، الس��يما في ظل 
قانون تبدو فيه بعض الثقوب وجوانب مهمة 
كان يجب إيضاحها وهي ليست في صياغته، 
مرورا بضمان التطبيق بعدالة وشفافية على 
اجلميع، ث��م على هذا املجل��س مواجهة إرث 
ثقيل من التش��ابك في الصالحي��ات الرقابية 
ب��ن جهات عتيق��ة وعتيدة، علي��ه ان يكافح 
لفضها وإال س��يظل الوضع كم��ا هو عليه ال 
بل س��يزداد الط��ن بلة بالتش��ابك بن الهيئة 
والتج��ارة والبورصة واملرك��زي. ويزيد من 
هذه املهمة صعوبة فوق صعوبتها ان الالعبن 
اجلدد يدخلون ارض امللعب بال خطة مسبقة 
وعليه��م ان يرجتل��وا خطتهم فينس��ب لهم 
الفض��ل فيما بعد ان جنحوا او يالحقهم الذم 
ان ل��م يوفقوا، وال ش��ك في انه��م قلة قليلة 
الذين هم على اس��تعداد للتخلي عن أعمالهم 

وراحتهم وحتمل هذه التبعات.

أسعار الحديد تبلغ ذروتها في أبريل مسجلة  300 دينار للطن  
وتستقر في يونيو عند 235 ديناراً واألسمنت إلى 1.37 دينار للكيس

عاطف رمضان
أظهرت احصائية صادرة ع�����ن ادارة 
التموين بوزارة التجارة والصناع����ة عن 
اس���عار احلديد احملل�����ي واملست������ورد 
الكويتي منذ نوفمبر  الس��������وق  ف�����ي 
2008 ال����ى يونيو 2010 حصلت »األنباء« 
على نس���خة منها ان سعر احلديد احمللي 
واملس���تورد ش���هد تذبذبا خالل النصف 

األول م���ن العام احلالي حيث كان س���عر 
طن احلديد احملل�����ي )8 ملم( و)10 ملم( 
يتراوح بني 177 و300 دين�����ار للطن خالل 
هذه الفت���رة ليرتفع الى ذروته في ابريل 
املاضي وتس���تقر األسعار عند 220 و235 

في يونيو املاضي.
وأضافت االحصائية ان س���عر ربطة 
احلدي���د )6 ملم( كان يتراوح فيما بني 12 

و17 دينارا للربطة الواحدة ليرتفع أيضا 
سعر الربطة الى ذروته في ابريل ويستقر 
سعرها عند 15 دينارا في يونيو املاضي.

وأش���ارت االحصائية الى ان سعر طن 
احلديد املستورد كان يتراوح بني 167 و280 
دينارا للط���ن الواحد خالل النصف األول 
من العام احلالي ليرتفع سعر طن احلديد 
املستورد )12 ملم( و)14 ملم( و)16 ملم( الى 

ذروته كذلك في شهر ابريل املاضي ويستقر 
س���عره عند 206 دنانير للطن الواحد في 

يونيو املاضي.
وجاء في االحصائية ان اسعار احلديد 
احمللي واملستورد خالل النصف الثاني من 
العام 2009 كانت تتراوح فيما بني 155 و180 
دينارا للطن الواحد تقريبا، علما ان سعر 
احلديد احمللي )8 ملم( شهد ارتفاعا كبيرا 

خالل هذه الفترة حيث كان س���عره ثابتا 
عند 180 دينارا للطن الواحد خالل شهور 
سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من 

العام املاضي.
وجاء في احصائية »التجارة« ان أسعار 
االسمنت »األسود العادي« و»األسود املقاوم« 
كانت تتراوح فيما بني 1.250 و1.400 دينار 
للكيس الواحد خالل فترة النصف األول 

من العام احلالي.
وأضافت االحصائية ان أسعار االسمنت 
كانت تتراوح ب���ني 1.250 و1.375 للكيس 
الواحد خ���الل النصف الثان���ي من العام 
املاضي األمر الذي يشير الى ارتفاع سعر 
األسمنت بدرجات صغيرة خالل النصف 
األول اجلاري مقارنة بالنصف الثاني من 

العام املاضي.

في إحصائية أعدتها »التجارة« عن أسعار الحديد واألسمنت في الكويت لنهاية النصف األول حصلت »األنباء« على نسخة منها

كشف أسعار الحديد في السوق المحلي من نوفمبر لسنة 2008 إلى يونيو لسنة 2010
يونيو/ 10مايو/ 10ابريل/ 10مارس/ 10فبراير/ 10يناير/ 10ديسمبر/ 9نوفمبر/ 9اكتوبر/ 9سبتمبر/ 9اغسطس/ 9يوليو/ 9يونيو/ 9نوفمبر/ 8المادة

الحديد المحلي
15 د.ك16 د.ك17 د.ك14 د.ك13 د.ك12 د.ك12 د.ك12 د.ك12 د.ك13 د.ك-13 د.ك-22 د.ك6 ملم )الربطة(

235 د.ك280 د.ك300 د.ك225 د.ك205 د.ك183 د.ك180 د.ك180 د.ك180 د.ك180 د.ك170 د.ك160 د.ك160 د.ك225 د.ك8 ملم الطن
220 د.ك270 د.ك290 د.ك220 د.ك200 د.ك177 د.ك175 د.ك175 د.ك175 د.ك175 د.ك165 د.ك155 د.ك150 د.ك215 د.ك10 الطن

الحديد المستورد
206 د.ك255 د.ك280 د.ك210 د.ك190 د.ك167 د.ك166 د.ك166 د.ك166 د.ك170 د.ك155 د.ك155 د.ك207 د.ك205 د.ك12 ملم طن
206 د.ك255 د.ك280 د.ك210 د.ك190 د.ك167 د.ك166 د.ك166 د.ك166 د.ك170 د.ك155 د.ك155 د.ك147 د.ك205 د.ك14 ملم طن
206 د.ك255 د.ك280 د.ك210 د.ك190 د.ك167 د.ك166 د.ك166 د.ك166 د.ك170 د.ك155 د.ك155 د.ك147 د.ك205 د.ك16 ملم طن

كشف أسعار األسمنت في السوق المحلي من نوفمبر لسنة 2008 الى يونيو لسنة 2010
يونيو/ 10مايو/ 10ابريل/ 10مارس/ 10فبراير/ 10يناير/ 10ديسمبر/ 9نوفمبر/ 9اكتوبر/ 9سبتمبر/ 9اغسطس/ 9يوليو/ 9يونيو/ 9نوفمبر/ 8المادة

االسمنت
1.250 د.ك1.300 د.ك1.250 د.ك1.300 د.ك1.250 د.ك1.250 د.ك1.250 د.ك1.250 د.ك1.250 د.ك1.300 د.ك1.250 د.ك1.250 د.ك1.250 د.ك1.250 د.كاسود عادي
1.350 د.ك1.350 د.ك1.350 د.ك1.350 د.ك1.400 د.ك1.400 د.ك1.325 د.ك1.350 د.ك1.350 د.ك1.350 د.ك1.375 د.ك1.325 د.ك1.325 د.ك1.350 د.كاسود مقاوم


