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االقتصادية

»المركزي«: استقالليتنا.. لمصلحة االقتصاد الوطني
رداً على اقتراح لبعض النواب لتعديل الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون البنك

زكي عثمان
الش����ك ان ما يتمتع به البنك املركزي من استقاللية 
في العمل قد ساهم في اظهار الدور الرئيسي املنوط به 
والذي حتدد بشكل واضح من خالل القانون رقم 32 لسنة 
1968 ال����ذي حدد بوضوح مهام عمل هذا الكيان العمالق 
ليكون املس����ؤول االول عن حرك����ة النقد وتنظيم املهنة 

املصرفية في الكويت.
وحسبما هو موجود في نص املادة »14/ الفقرة الثالثة« 
من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت 
املركزي وتنظيم املهنة املصرفي����ة: »وفيما عدا االحكام 
الدس����تورية السارية في ش����أن اعمال البنك وميزانيته 
وحسابه اخلتامي، يضع مجلس االدارة � مبوافقة وزير 
املالية � س����ائر النظم واالحكام املتعلقة بش����ؤون البنك 
االدارية واملالية مبا في ذلك شؤون املوظفني واحملاسبة، 
دون التقيد في ذلك كله بأحكام قوانني املناقصات العامة 
والوظائف العامة املدنية«، اال ان تلك الفقرة استرعت انتباه 
عدد من اعضاء مجلس االمة وهم مس����لم البراك وخالد 
الطاحوس والصيفي مبارك الصيفي ود.حس����ن جوهر 
وعلي الدقباس����ي الذين تقدموا مبقترح لتعديلها وعلى 
نحو يلزم املركزي بالتقيد بأحكام قوانني املناقصات العامة 
والوظائف العامة املدنية وذلك على عكس ما هو قائم في 
نص املادة 14 من اعفاء البنك املركزي من التقيد بأحكام 

قوانني املناقصات العامة والوظائف العامة املدنية.
وقد تضمنت املذكرة االيضاحية لهذا االقتراح بقانون 
ان تقرير ديوان احملاسبة وفحصه لسجالت البنك املركزي 

عن السنوات الثالث املاضية 
اسفر عن تعيينات لعدد من 
االجان����ب ومنحهم ميزات لم 
يت����م عرضها عل����ى مجلس 
املدني����ة وعدم تقيد  اخلدمة 
البنك املركزي بأحكام قانون 
العام����ة مما يدعو  الوظائف 
ال����ى تنظيم عق����ود االجانب 
واالداريني ومكافآتهم بالبنك 
املركزي، كما ان ابرام العديد 
من العقود الستخدام االجانب 
عامي 2008 و2009 كان على 
حساب العمالة الوطنية التي 
تتمتع بخبرات عملية ال تختلف 
عن العمال����ة االجنبية، وانه 
مبناسبة قيام البنك املركزي 
بانشاء مبنى الشويخ ومشروع 
املقر اجلديد الذي من املتوقع 
ان تصل تكلفته الى 125 مليون 

دينار، مت التعاقد مباشرة مع منفذ املشروع دون االحتكام 
لقانون املناقصات العامة، مما قد يرفع تكلفة تلك املشاريع 
الفتقاد اخلبرة املطلوبة للتعاقد وعدم االستئناس برأي 

وزارة االشغال العامة.
وقد حصلت »األنباء« على نسخة من رد املركزي على تلك املذكرة 

التي جاء فيها:
جدير بالذكر انه س����بق للبنك املركزي الرد بتاريخ 
2008/1/31 على اقتراح بقانون مماثل س����بق تقدميه من 
مسلم البراك وعبداهلل فالح راعي الفحماء عضوي مجلس 
االم����ة، وقد جرى عرض هذا االقتراح وقتذاك على جلنة 
الش����ؤون التش����ريعية والقانونية، فلم تقر ما ورد فيه 
بوج����وب تقيد البنك املركزي بقان����ون الوظائف العامة 
املدنية وذلك »بسبب طبيعة عمل موظفي البنك املركزي، 
حيث ينظم شؤونهم املالية والوظيفية كادر خاص، كما 
تتطلب طبيعة العمل في البنك االستعانة بخبرات خاصة 
فاذا ما ألزم البنك بتطبيق قانون الوظائف العامة املدنية 

فان هذا سيعوقه عن االستعانة بهذه اخلبرات«.
وتعليقا على االقتراح بقانون املقدم، فقد انصب هذا 
االقتراح على تعدي����ل »دون التقيد في ذلك كله بأحكام 
قوانني املناقصات العامة والوظائف العامة املدنية« من 
الفق����رة الثالثة باملادة 14 س����الفة الذكر، فمن املعلوم ان 
اعمال البنك املركزي بحكم طبيعتها ومبا تهدف اليه من 
اغراض ال حتكمها معايير الربح واخلس����ارة التقليدية، 
امنا تقاس مبدى فاعلية السياسات واالجراءات النقدية 
والرقابية التي يتخذها وينفذها، مبوجب مس����ؤولياته 

حسب القانون في خدمة مصالح االقتصاد الوطني.

وظائف البنك

ومبوجب احكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن 
النقد وبنك الكويت املرك����زي وتنظيم املهنة املصرفية، 
فإن بنك الكويت املركزي تناط به مسؤولية القيام بأداء 
وظيفتني عامتني هما ممارسة دور سلطة نقدية مركزية 
وكذلك دور س����لطة رقابية على اجلهاز املصرفي واملالي 
بالكويت، حيث تنص املادة 26 من القانون املذكور على 

ان: »ميارس مجلس االدارة في حدود احكام هذا القانون 
كام����ل الصالحيات الالزمة ألداء مهمت����ه، ويقوم بصفة 

خاصة مبا يلي:
رسم سياسة البنك النقدية واالئتمانية:

وفي إطار القيام بهذه املهمة، يقوم بنك الكويت املركزي 
برسم توجهات السياسة النقدية وتنفيذها على النحو 
الذي يحقق أهدافه كس����لطة نقدي����ة ومبا يخدم مصالح 
االقتصاد الوطني، وفي هذا املجال تقّوم أعمال بنك الكويت 
املركزي مبعيار وحيد هو مدى حتقيق السياسة النقدية 
ألهدافها مبا يتماشى مع مصالح االقتصاد الوطني، ومن 
ه����ذا املنطلق فإن بنك الكوي����ت املركزي، مبا يجريه من 
دراس����ات ومتابعات ومبا يقدره من أمور، تتضح أمامه 
األسس املالئمة للسياسة النقدية التي ينبغي تطبيقها، 
والتي تختلف سماتها ومتطلباتها من مرحلة إلى أخرى 
على ضوء التطورات االقتصادية واملالية والنقدية احمللية 

والعالية السائدة.
وفي مجال السياس����ة الرقابية، يق����وم بنك الكويت 
املركزي بوضع منظومة متكاملة من البرامج واإلجراءات 
والتعليمات والسياسات الرقابية التي تصب في مجملها 
في املساهمة في حتقيق أحد أهدافه األساسية املتمثل في 
احملافظة على استقرار وسالمة اجلهاز املصرفي واملالي 
في الكويت ولتأمني سير العمل في ذلك اجلهاز على نحو 
س����ليم، ومتابعة تطوير تلك املنظومة بصفة مستمرة 
في ضوء املس����تجدات واملتغيرات احلاصلة في املجالني 
احمللي والعاملي والتطورات في املعايير الرقابية الدولية، 
وفي هذا الصدد، تنص املادة 
71 من القانون رقم 32 لسنة 

1968، على ان:
»للبن����ك املركزي ان يزود 
البنوك بالتعليمات التي يراها 
ضرورية لتحقيق سياس����ته 
االئتمانية او النقدية او لتأمني 
سير العمل املصرفي على وجه 

سليم«.
ومن ثم فإن تعديل الفقرة 
الثالثة من املادة 14 على النحو 
الوارد في التعديل املقترح من 
شأنه ان يؤدي الى فتح املجال 
أمام جهات أخرى للتدخل في 
الكويت  تس����يير أعمال بنك 
املركزي، وقد تنظر جهة الرقابة 
األخ����رى ألعمال بنك الكويت 
املركزي م����ن منظور يخالف 
منظ����ور البن����ك ومنطلقاته، 
حيث قد يبدو من الظاهر امام مجلس اخلدمة املدنية او 
جلنة املناقصات ان بعض القرارات ببنك الكويت املركزي 
تتجاه����ل اعتبارات حتكم تعام����الت اجلهات احلكومية 
األخرى في ش����أن األمور الوظيفية والتعاقدات، في حني 
ان تلك الق����رارات مبيزان طبيعة أعمال البنوك املركزية 
تعتبر مهمة ملصالح االقتصاد الوطني، وبالتالي ال تقاس 

بتلك االعتبارات.
وغني عن البيان، ان االستقاللية التي منحها املشرع، 
مبوجب نصوص القانون رقم 32 لسنة 1968، جاءت في 
إطار ما استقر عليه الفكر الدولي من إعطاء البنوك املركزية 
االستقاللية التامة التي متكنها من ممارسة أعمالها دون ان 
تكون عرضة ألي تأثير خارجي، ما ميكنها من استخدام 
األدوات املتوافرة لها ملباشرة مهامها بفاعلية، وهذا األمر 
ال ينفرد به بنك الكويت املركزي، وإمنا هو أمر الزم لعمل 
اي مؤسسة نقدية مركزية، ما يتفق مع الوضع القائم في 
العديد من التشريعات الدولية والعربية، علما ان غالبية 
النظم التشريعية قد منحت البنوك املركزية استقالليتها 

� على اختالف درجاتها � املالية واإلدارية.
ومن أجل هذا فإن املادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 

1968 � كما هي قائمة حاليا � تنص صراحة على ان:
»يضع مجلس اإلدارة � مبوافقة وزير املالية � س����ائر 
النظم واألحكام املتعلقة بشؤون البنك اإلدارية واملالية 
مبا في ذلك شؤون املوظفني واحملاسبة، دون التقيد في 
ذلك كل����ه بأحكام قوانني املناقص����ات العامة والوظائف 

العامة املدنية«.

تعليق البنك على المقترح

وفي ظل االعتب����ارات املقدمة، نورد فيما يلي تعليق 
بنك الكويت املركزي على االقتراح بقانون احلالي املقدم 

من السادة أعضاء مجلس األمة احملترمني:
أوال: إن املذك����رة اإليضاحية للقانون رقم 32 لس����نة 
1968، الذي ص����در في يونيو س����نة 1968، قد تضمنت 
تبريرا ملا نصت علي����ه املادة 14 من القانون املذكور من 
إعفاء البنك املركزي من التقيد بأحكام قوانني املناقصات 

العام����ة والوظائف العامة املدنية، وقررت انه: »ملا كانت 
طبيع����ة الوظائف املعهود بها للبن����ك املركزي تقتضي 
ان يباش����ر نشاطه بأكبر قدر من املرونة والفاعلية، فقد 
أعفته املادة 14 من اخلضوع للقواعد املالية واحملاسبية 
والرقابية التي تخضع لها أجهزة احلكومة واملؤسسات 

العامة األخرى«.
وق����د أدرك مجلس األمة في ع����ام 1968، وهو يوافق 
على القانون رقم 32 لسنة 1968، أهمية استقاللية البنك 
املركزي في وضع اللوائح واألنظمة اخلاصة بش����ؤونه 
احملاس����بية واملالية وش����ؤون العاملني فيه، وذلك لكي 
يستطيع البنك املركزي ان يزاول نشاطه بأكبر قدر من 
املرونة والفاعلي����ة لتحقيق األغراض املنوطة به � دون 
اخلضوع لتأثير أي جهة � والتي غايتها مصلحة االقتصاد 
الوطني. وجاء هذا اإلدراك من املش����رع في وقت لم يكن 
الس����تقاللية البنوك املركزية ه����ذا الزخم املوجود اآلن، 
حيث أصبح موضوع استقاللية البنوك املركزية مطلبا 
أساسيا، لكي يقوم البنك املركزي بدور فعال في قضايا 
االقتصاد الوطني، من خالل صياغة وتنفيذ سياسة نقدية 
يراها البنك املركزي مالئمة ألهداف السياسة االقتصادية 
للدولة. وكثيرا ما يؤكد صندوق النقد الدولي على وجوب 
استقاللية البنوك املركزية، وان تكون لدى البنك املركزي 
الصالحية في وضع اللوائح واألنظمة اخلاصة بشؤونه 

اإلدارية واملالية والوظيفية.

أحكام قانون المناقصات

ثاني�ا: إن إلزام بنك الكوي����ت املركزي بالتقيد بأحكام 
قانون املناقصات العام����ة، كما هو مطلوب في االقتراح 
بقانون محل التعليق، س����يترتب عليه إلغاء ما توفره 
امل����ادة 14 احلالية للبنك من مرون����ة وفاعلية في تنفيذ 
أغراضه املنصوص عليها في قانونه، على نحو يساهم 

في خدمة مصالح االقتصاد الوطني.
وح����ري بالبيان، ان إعفاء بن����ك الكويت املركزي من 
اخلض����وع ألحكام قانون املناقص����ات العامة كان غايته 
� كم����ا ذكرنا � توفير قدر من احلرية واملرونة ملباش����رة 
البنك املركزي ألعماله، والتي تقتضي السرعة وال حتتمل 
الرجوع الى جلنة املناقصات املركزية، واحلكمة من ذلك 
ان سلوك البنك املركزي املسلك احلكومي بالرجوع الى 
جلنة املناقصات املركزي����ة يترتب عليه بال جدال إطالة 
اإلجراءات وبطئها وتفويت الفرصة التخاذ القرار في أمور 
معينة، تتعلق بتعاقداته، في الوقت املناسب، إذ ان العنصر 
الزمني بالنسبة للبنوك املركزية يختلف عن غيرها من 
اجلهات احلكومية األخرى، كما ان تعطيل مس����ار اتخاذ 
القرار يكون له انعكاس س����لبي على حسن سير أعمال 

البنك املركزي كمرفق عام بانتظام واطراد.
فهن����اك أعمال مهمة يقوم بها بن����ك الكويت املركزي 
وتتصف بالسرعة والسرية في إجنازها، والتزام البنك 
املركزي باإلجراءات والقواعد املنصوص عليها في قانون 
املناقصات العامة، سيكون عائقا أمام قيام البنك املركزي 

بإجناز تلك األعمال في الوقت املناسب.
وعلى س����بيل املثال � ال احلص����ر � فإن طباعة أوراق 
النقد، وشراء أجهزة فرز النقود وإصالح ما يطرأ عليها من 
عطل، وطباعة الشيكات للوزارات والهيئات واملؤسسات 
العامة، يض����اف الى ذلك ما هو مطل����وب من توفير ما 
حتتاج����ه ادارة نظم املعلومات وإدارات أخرى في البنك 
املركزي من برمجيات، كل ذلك يتطلب اإلجناز على وجه 
السرعة وأي تأخير فيه يترتب عليه توقف حركة العمل 

بالنسبة ألنشطة مهمة في البنك املركزي.
وبالنسبة للسرية التي تتصف بها بعض احتياجات 
البنك املركزي، فعلى سبيل املثال املواصفات السرية آلالت 
فرز النقد، والسرية في كثير من مواصفات البرمجيات 
التي تنظم االتصال املباشر بني البنك املركزي والبنوك 
وكذا مواصفات البرمجيات املتعلقة بنظم أمن معلومات 
البن����ك املركزي. واألهم من ذلك ان أوراق النقد الكويتي 
حتتوي على عالمات أمنية س����رية وعلمها لدى ش����ركة 
طباعة أوراق النقد وبنك الكويت املركزي فقط، بل وعدد 
محدود جدا من العاملني لدى بنك الكويت املركزي، وان 
مرور التعاقدات املش����ار اليها باإلج����راءات التي تتبعها 
اجلهات احلكومية األخرى ومن خالل إجراءات املناقصات 
واملزايدات يفقد املعلومات اخلاصة بالعالمات األمنية � 
لعملة الكويت � س����ريتها، وهذا النهج يعد مخاطرة غير 
مأمونة العواقب نظرا لتزايد فرص تعرض العملة للتزييف 
مادامت مواصفاتها األمنية السرية أصبحت معلومة لدى 

عدد أكبر من األفراد.
هذا ولقد تنبه املشرع بالفعل الى خصوصية وضع 
بنك الكويت املركزي، فعندما ألغى النصوص املانعة من 
خضوع بعض الهيئات واملؤسسات العامة لرقابة ديوان 
احملاس����بة أو قانون املناقصات العامة مبوجب القانون 
66 س����نة 1998، جاء واستثنى بنك الكويت املركزي في 

املادة األولى منه وأبقى على النص املانع املطلوب الغاؤه 
حاليا، وأكد املشرع في املذكرة االيضاحية للقانون املذكور 
احلكمة من ذلك، حيث ن����ص على انه: »لتوفير قدر من 
املرونة لبعض اجلهات او العمليات االس����تثمارية التي 
تقتضي السرعة ولعدم تفويت فرصة البت في امورها، 
لذا فقد جاءت الفقرة الثانية من املادة األولى باستثناء بنك 
الكويت املركزي وعمليات بيع النفط ومشتقاته وكذلك 
العمليات االستثمارية التي تقوم بها اجلهات واملؤسسات 

احلكومية من الرقابة املسبقة«.
ويستدل من هذا النهج التشريعي ان املشرع حريص 
كل احلرص على احملافظ����ة على جميع جوانب عناصر 
استقاللية بنك الكويت املركزي، وإال لكان ألغى ذلك النص 

مبقتضى القانون 66 لسنة 1998 املشار اليه.

أحكام الوظائف العامة

ثالث�ا: ان إلزام بنك الكوي����ت املركزي بالتقيد بأحكام 
الوظائف العامة املدنية يفقد البنك املركزي قدرته على 
اس����تقطاب الكوادر الوظيفية ذات اخلبرة التخصصية 
من الناحية املهنية، واملتميزة في ذات الوقت، وذلك كله 
في ظل سوق العمالة التنافسي، والذي تكون الغلبة فيه 
للمؤسسات املصرفية واملالية اخلاصة ملا تقدمه من مزايا 
مادي����ة وعينية ملوظفيها، فم����ن املعلوم ان بنك الكويت 
املرك����زي � ملا ألعماله من خصوصية ومتيز � يحتاج ان 
يكون العاملون به ذوي خبرات مغايرة ملا تتطلبه اجلهات 

احلكومية األخرى.
وف����ي ظل هذا املناخ كان الزما ان يكون من صالحية 

بنك الكوي����ت املركزي تقرير 
التوظيف  اوض����اع ش����ؤون 
لديه، مب����ا يتيح له صالحية 
جذب ذوي اخلب����رات للعمل 
في البنك املركزي، وفي أغلب 
األوقات يكون ضروريا اتخاذ 
القرار وانه����اء االجراءات في 
وقت وجيز ما يتطلب حترير 
بنك الكويت املركزي من قيود 
الوظائ����ف العامة املتبعة في 

اجلهات احلكومية األخرى.
وغن����ي ع����ن البي����ان، ان 
احلصول عل����ى هذه النوعية 
من املوظفني يستلزم مرونة 
في شروط التعاقد ما يساعد 
البنك املرك����زي على مواجهة 
املنافسة في سوق العمل الذي 
يزداد فيه الطلب على اصحاب 
اخلبرة ف����ي األمور املصرفية 

واملالية.
ومما يؤكد سالمة ما تقدم، احلكم الصادر من محكمة 
التمييز بجلسة 1981/5/27 في الطعن بالتمييز رقم 129 
لس����نة 1980، فقد ورد باحلكم ان: »قانون انش����اء البنك 
املركزي رقم 1968/32 حرص على النص في مادته الرابعة 
عشرة على عدم تقيد البنك بأحكام قانون الوظائف العامة 
املدنية، ويرد التأكيد على هذا احلرص ومسوغه في مذكرة 
القانون االيضاحية نقال عن تقرير جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية في مجلس األم����ة من ان اللجنة احتفظت 
باملرونة الالزم����ة ألعمال البنك املركزي فأتاحت له عدم 
التقيد بالنظم واألح����كام املعمول بها في احلكومة فيما 
يتعلق بشؤون املوظفني واحملاسبة، وشؤون البنك اإلدارية 
واملالية، وقررت ايضا عدم التقيد بأحكام قوانني املناقصات 
العامة والوظائف العامة وديوان احملاسبة، بيد ان النص 
املقترح يستلزم وجود نظام خاص يضعه مجلس االدارة 
مبوافقة وزير املالية، وهذا النظام اخلاص الذي يش����ير 
اليه نص املادة 14 فيما يختص بش����ؤون املوظفني صدر 

به فعال قرار وزير املالية في 1969/2/1«.
ونؤكد في هذا الش����أن ان بن����ك الكويت املركزي من 
املؤسس����ات الوطنية التي تولي اهتماما بالغا بالعمالة 
الكويتية لديها، حيث جتاوزت نس����بة العمالة الوطنية 
ال����ى اجمالي قوة العمل فيه مع����دل 80% منذ عام 2005 
وجميع الوظائف االدارية واالشرافية يشغلها كويتيون، 
كم����ا انه ال يتم اللجوء الى تعيني غير الكويتيني اال عند 
الضرورة امللحة وفي الوظائف الفنية التخصصية وفي 
أضيق احلدود، وذلك عند ع����دم توافر العمالة الوطنية 
املؤهلة ووفق قواعد واضحة ومحددة، وال يخفى ان بنك 
الكويت املركزي يقوم في كل عام بنش����ر اكثر من اعالن 
توظيف تقتصر الدعوة فيه على الكويتيني من حديثي 

التخرج وأصحاب اخلبرات.
وتشير البيانات الى ان املتوسط السنوي لعدد املعينني 
من الكويتيني خالل الس����نوات العشر املاضية )1999 � 
2008( بلغ 57 موظفا، فيما بلغ املتوسط السنوي لعدد 

املعينني م����ن غير الكويتيني )5 موظف����ني( فقط، اال ان 
التس����رب الوظيفي الذي شهده بنك الكويت املركزي في 
األعوام القليلة بس����بب احتداد التنافس بني املؤسسات 
املصرفية واملالية احمللية على استقطاب العمالة الكويتية 
أدى الى تسرب بعض الكوادر الكويتية خالل السنوات 
العشر املاضية، وبغية سد النقص في الوظائف الفنية 
التخصصية، جلأ بنك الكويت املركزي الى تعيني بعض 
العاملني غير الكويتيني، وبش����كل مح����دود، خالل هذه 
الفترة، السيما مع استمرار اتساع مسؤوليات ومهام بنك 
الكويت املركزي نظ����را لتزايد ضغط العمل وما أفرزته 

األزمة املالية العاملية.
أما بش����أن ما مت ذكره عن املزايا الوظيفية املمنوحة 
لعدد محدود م����ن املوظفني غير الكويتيني، فمن اجلدير 
بالذكر ان هذه املزايا تتمثل في الس����كن املؤثث وتذاكر 
الس����فر وهي متنح في معظم املؤسسات احلكومية في 
الدولة، علما أن املزايا املذكورة واملكافآت للموظفني غير 
الكويتيني تخضع للقواعد واللوائح املطبقة على جميع 

موظفي البنك.

المقر الجديد للبنك

رابعا: ان االقتراح بقانون وما ورد من انتقادات في 
املذكرة االيضاحية على كيفية اجناز مبنى للبنك املركزي 
في منطقة الشويخ، وعلى اسلوب اجناز مشروع املقر 
الرئيس���ي للبنك املركزي ميكن الرد عليه بأن اقامة 
البنك املرك���زي ملبان هو امر يحدث ملرة واحدة متتد 
الى فترة طويلة في تاريخ مسيرة البنك، وليس من 
املنطق تأسيس التشريعات 
على اعمال احادية وعارضة، 
انش���طة متعددة  وتوج���د 
وأساس���ية يقوم بها البنك 
املركزي حتتاج الى السرعة 
والسرية في اجنازها وسبق 
ذكره���ا، وان التقيد بأحكام 
العامة  املناقص���ات  قوانني 
لن يس���اعد ف���ي اجناز تلك 
األنشطة على النحو املناسب 
وفي الوقت املناسب حسبما 
تتطلبه حاجة العمل في البنك 
املركزي، وجدير بالذكر ان 
هناك الئحة معمول بها لدى 
البنك املركزي، وموافق عليها 
من وزير املالية، تنظم قواعد 
وأحكام حصول البنك املركزي 
على احتياجاته من االنشاءات 

العقارية والسلع املنقولة.
ومن جانب آخر، فإن قيام 
بنك الكويت املركزي باالس���تقالل في اتخاذ القرارات 
وإبرام التعاقدات وجميع األمور املتعلقة مبش���اريعه 
االنش���ائية ليس من األمور املستحدثة، فهناك بعض 
اجلهات والهيئات احلكومية تباشر انشاء املباني اخلاصة 
بها دون الرجوع لوزارة االشغال، وذلك خلصوصية 
مبانيها ومتطلباتها من النواحي الفنية والتقنية واألمنية 
ومستلزمات العمل بها حتتم املتابعة واالشراف واتخاذ 
القرارات فيما يخص املباني اخلاصة بها، السيما وان 
الكثير من االمور الفنية واألمنية التي تخص مباني بنك 
الكويت املركزي تتطلب متابعة مستمرة من املتخصصني 
بالبنك واتخاذ القرارات السريعة بشأن اختيار أنسب 

النظم والتقنيات احلديثة وكيفية تنفيذها.
هذا فضال عن ان بنك الكويت املركزي قد استعان 
بجهات متخصصة ذات خب���رة في هذا املجال للقيام 
بتنفيذ مش���روع مبنى الشويخ ومشروع مبنى املقر 
الرئيسي اجلديد للبنك املركزي، هذا ولقد متت مراجعة 
عقد مقاول املقر الرئيسي اجلديد من الفتوى والتشريع، 
ومن ثم مت عرضه على ديوان احملاسبة في اطار رقابته 
الالحقة، ولم تشر اي من تلك اجلهات الى وجود خلل 
في التعاقد يستدعي اصدار تشريع يلغي االستقاللية 

اخلاصة بالبنك املركزي.
وأخيرا فإن البنك املركزي كمؤسسة عامة من أشخاص 
القانون العام، وبحكم قيامه على ادارة مرفق عام مستقل 
من خالل مجلس ادارته في اطار احكام القانون رقم 32 
لسنة 1968، ولئن كان يتوافر له عناصر املؤسسة العامة 
ومقوماتها اال انه يتفرد باستقاللية خاصة منحها له 
املشرع لتمكينه من حتقيق اغراضه وممارسة نشاطه 
بأس���اليب مرنة تساهم في حتقيق مصالح االقتصاد 
الوطني، ولذلك فإن استقاللية البنك املركزي، واملزيد 
من هذه االس���تقاللية، تعتبر أم���را الزما لقيام البنك 
املركزي بتنفيذ أغراضه املنصوص عليها في قانونه 

والتي غايتها خدمة مصالح االقتصاد الوطني.

طبيعة عمل البنك تفرض 
الك�وادر  انتق�اء  علي�ه 
الخبرات  ذات  الوظيفية 
الناحية  م�ن  التخصصية 
عكس  والمهنية  الفني�ة 
ما هو متب�ع في الجهات 
األخ��رى الحكومي��ة 

أعمال البنك تتصف بالسرعة والسرية في إنجازها وإلزامه باإلجراءات والقواعد المنصوص عليها في قانون المناقصات سيعوق إنجاز األعمال في الوقت المناسب
المقترح يفتح المجال أمام جهات أخرى للتدخل في تسيير أعمال البنك و تسرب وظيفي شهده البنك في األعوام القليلة الماضية 

أعمال البنك ال تحكمها معايير الربح والخسارة التقليدية وإنما تقاس بمدى فاعلية السياسات واإلجراءات النقدية والرقابية التي يتخذها وينفذها

من  البنك  أعف�ت  الم�ادة 
قواني�ن  بأح�كام  التقي�د 
المناقص���ات العام���ة 
العام���ة  والوظائ���ف 
يعن�ي  وإلغاؤه�ا  المدني�ة 
البنك  عم�ل  حرية  تقيي�د 
ل�ه المباش�رة  والمرون�ة 

شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركة الصفاة تك 
القابضة حققت أرباحا صافية عن الربع األول من العام احلالي 
تتراوح من 2 الى 3 فلوس. وذكرت املصادر ان األرباح جاءت 
نتيجة النشاط التشغيلي للشركة، فضال عن نشاطات الشركات 
التابعة لها والتي تعمل في مجال تطوير النظم والبرمجيات 
واالتصاالت. وتوقعت املصادر ان تواصل الش����ركة حتقيق 

النمو في أرباحها خالل الربع الثاني من العام احلالي خاصة 
ان الشركة والش����ركات التابعة لها ذات نشاطات تشغيلية 
جيدة تدر عوائد على الشركة. ولفتت املصادر الى ان األرباح 
املتوقعة ل� »صافتك« مع نهاية العام ستكون افضل من العام 
املاضي، خاصة ان الشركة حققت في الربع االول نحو %40 
من اجمالي ارباح الع����ام املاضي والبالغة 2.9 مليون دينار 

بربحية سهم تعادل 7.2 فلوس للسهم.

3 فلوس أرباح »صافتك« في الربع األول تعادل 40% من أرباح 2009


