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»أسواق املال« توّقع مذكرة تفاهم
مع معهد مجلس اإلدارات في دول اخلليج

وقعت هيئة أسواق املال 
أمس مذكرة تفاهم مع معهد 
مجلس اإلدارات في دول مجلس 
 GCC Board( التعاون اخلليجي
Directors Institute(، حيث وّقع 
املذكرة كل من رئيس مجلس 
مفوضي هيئة أســواق املال 
واملديــر التنفيــذي أ.د.أحمد 
امللحــم، واملديــر التنفيــذي 
ملعهد مجلس اإلدارات في دول 
مجلس التعاون اخلليجي جني 

فالس.
ووضعت هــذه االتفاقية 
األساس للتعاون بني الطرفني 
مــن خالل تبــادل املعلومات 
والثقافة فيما يتعلق بحوكمة 
الشــركات وفعاليــة مجلس 
اإلدارة، ســعيا لتعزيز دور 
وفعالية ومستوى وإمكانيات 
مجالس إدارة الشــركات في 

ويأتــي توقيع هذه االتفاقية 
ضمن اجلهود املتواصلة الذي 
تبذلها هيئة أسواق املال في 
حتقيــق أهدافها الرئيســية، 
الســيما في إرساء ممارسات 
حوكمة الشــركات السليمة، 

متاشيا مع الوتيرة املتسارعة 
للتغيرات والتطورات في هذا 
املجال ســواء على املستوى 
اإلقليمي والعاملي، الذي بدوره 
يعكس احلاجة امللحة للتعاون 
مــع مؤسســات ناشــطة في 
هذا املجال السيما في جانب 
التعليم والتدريب ملواكبة تلك 

التغيرات والتطورات.
وقد حضر مراسم التوقيع 
من جانب هيئة أسواق املال 
رئيس قطاع اإلشــراف زياد 
الفليــج، مديــر إدارة متويل 
وحوكمــة الشــركات مبارك 
الرفاعي ومدير دائرة احلوكمة 
ابتهال الشمالي، بينما حضر 
من معهد مجلس اإلدارات في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
مدير خدمات الشركات لوسي 

تيرنر. 

لتبادل املعلومات والثقافة فيما يتعلق بحوكمة الشركات وفعالية مجلس اإلدارة

د.أحمد امللحم وجني فالس خالل توقيع مذكرة التفاهم

الكويــت اخلاضعــة للوائح 
الشــركات الصادرة  حوكمة 
عن هيئة أســواق املال وذلك 
املعرفــة  علــى  للحصــول 
واألدوات وســعيا لتحقيــق 
حوكمــة ســليمة وفعالــة. 

الهيئة تفّعل خاصية الدفع اإللكتروني لبعض خدماتها
في إطار توجهات هيئة أسواق املال 
على صعيد حتسني بيئة األعمال في مجال 
أنشطة األوراق املالية بصورة عامة، وعلى 
صعيد اخلدمات التي تقدمها للمستثمرين 
واملعنيني بأنشطتها على وجه التحديد، 
واستكماال جلهودها ذات الصلة بتقدمي 
مختلف خدماتها عبر بوابتها اإللكترونية 
بصورة متتابعة وفق آلية تضمن تيسير 
إجراءات تقدمي تلك اخلدمات ويوفر كثيرا 
من الوقت واجلهد لعمالئها، فإنها اعتبارا 
من اليوم األربعاء ستتيح لعمالئها خاصية 
الدفع اإللكتروني )كي نت( لبعض خدماتها 
إضافة إلى اآللية املتبعة حاليا واملتمثلة 
في ســداد الرسوم لدى اجلهات املعنية 
في الهيئة وإرفاق إيصال مالي إشعارا 
بالســداد، ليكون املعني بتلك اخلدمات 
أمام خياري السداد بإحدى هاتني اآلليتني 
خالل فترة انتقالية متتد بني 16 أكتوبر 

و14 نوفمبر 2019.
في حني ستصبح آلية الدفع اإللكتروني 
)كي نت( إلزامية لكل عمالء الهيئة املعنيني 
بتلك اخلدمات كآلية وحيدة للسداد، وذلك 

اعتبارا من 17 نوفمبر 2019.
وأشارت الهيئة إلى أن اخلدمات التي 
ســتطبق عليها آلية سداد الرسوم آنفة 

الذكر، تشمل في املرحلة احلالية كال من 
اخلدمات التالية:

- منوذج طلب إدراج ورقة مالية مدرجة 
في البورصة في بورصات غير كويتية.
- طلب االنســحاب االختياري ألسهم 
شركة مدرجة من بورصة األوراق املالية.

- طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية.
- طلب ترخيص بعد املوافقة املبدئية.

- طلب جتديد أنشطة أوراق مالية.
- طلب الترشيح للوظائف واجبة التسجيل 

وفق قواعد الكفاءة والنزاهة.
- طلب الترشيح ملنصب عضو مجلس 

اإلدارة وفق قواعد الكفاءة والنزاهة.
- طلب تســجيل مكتب تدقيق شرعي 
خارجي في السجل اخلاص لدى الهيئة.
- طلب قيد مراقب حسابات في السجل 

اخلاص لدى الهيئة.
- طلب جتديد تسجيل الوظائف واجبة 

التسجيل لدى الشخص املرخص له.
- طلب جتديد قيد مراقب احلسابات في 
السجل اخلاص لدى هيئة أسواق املال.

وجتدر اإلشارة إلى أن هيئة أسواق 
املال تبنــت توجها لتقدمي خدماتها عبر 
بوابتها اإللكترونيــة ومتابعة حتديثها 
بصورة دورية مبا يضمن التوصل إلى 

تبســيط إجراءات التعامل معها ويرفع 
كفاءة أداء مختلف تلك اخلدمات مبا يتفق 
والتوجهات احلكومية على صعيد ميكنة 
األعمال، وقد كانت نقطة البداية في هذا 
اإلطار إلزام اجلهات املعنية بأحكام الكتاب 
اخلامس عشر من كتب الالئحة التنفيذية 
لقانون الهيئة بالتقدم بتقارير احلوكمة 
ومناذجها املعتمدة عبر بوابتها اإللكترونية 
اعتبارا من يونيو من عام 2016 لتعقبها 
بثماني عشــرة خدمة في سبتمبر من 
عام 2018 تراوحت بني خدمات قانونية 
وأخرى خاصة بالتراخيص والتسجيل 
ليبلغ عدد اخلدمات املقدمة حاليا أربعا 
وعشرين خدمة عبر البوابة، وقد حرصت 
على تنفيذ برامج توعوية خاصة بتلك 
اخلدمات وآليــات احلصول عليها عبر 
البوابة بالتزامن مع إطالقها سعيا لضمان 

جناحها.
وأخيرا، فإن هيئة أسواق املال تلفت 
عناية املعنيني مبهامها إلى إمكانية متابعة 
مســتجدات تلك اخلدمات عبر البوابة 
املخصصة لذلك في موقعها اإللكتروني 
مبا في ذلك النماذج املعتمدة والرسوم 
احملددة ومبا يتفق وجدول الرسوم املعتمد 

لهيئة أسواق املال.


