
شرعت هيئة أسواق املال لتعزيز البنية 
التشريعية ملنظومة أس��واق امل��ال، بتنفيذ 
أح��د توجهاتها االستراتيجية واملتمثل 
مبشروع “إعداد تعليمات معيار كفاية رأس 
املال لألشخاص املرخص لهم”، والذي ميثل 
استحقاقاً قانونياً وفقاً ألحكام القانون رقم 
7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق 
املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والئحته 
التنفيذية وتعديالتهما، وحتديداُ البند رقم 
)2( من املادة رقم )66( من القانون، والتي 
نصت على أنه “يجب على الشخص املرخص 
له بالعمل في إدارة نشاط األوراق املالية 
االلتزام بالضوابط التي حتددها الالئحة، 
وعلى األخص ما يلي: -2 االحتفاظ برأس 
مال كاف”، فضالُ عن املادة )4-6( من الكتاب 
السادس )السياسات واإلج��راءات الداخلية 
للشخص املرخص له( من الالئحة التنفيذية 
للقانون رق��م 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء 
هيئة أس��واق امل��ال وتنظيم نشاط األوراق 
املالية وتعديالتهما، والتي نصت على أن 
“للهيئة فرض متطلبات إضافية أو طلب 
تقارير بشكل محدد للتأكد من أن الشخص 
املرخص له لديه القدرة على االستمرارية 
بأعماله وعلى األخص االحتفاظ برأس مال 
ك���اٍف، وذل��ك مب��ا يتناسب م��ع حجم ون��وع 
أنشطة األوراق املالية التي يزاولها”، حيث 
متثل ه��ذه التعليمات خطوة هامة في هذا 
اإلط���ار، خاصًة وأنها تعد إح��دى األدوات 
واآلليات الرقابية الفعالة التي من شأنها 
تعزيز كفاءة أداء الشركات املرخصة للتعامل 
في األوراق املالية وضمان سالمة مراكزها 

املالية بشكل يتناسب مع حجم وطبيعة 
املخاطر التي تتعرض لها، ه��ذا فضاًل عن 
مساهمتها في حماية حقوق املستثمرين، 
وخ��ل��ق بيئة استثمارية آم��ن��ة ع��ن طريق 
توفير االحتياطات الالزمة لتأمني املخاطر 
املتعلقة ب��أع��م��ال وت��ع��ام��الت ال��ش��رك��ات 
املرخصة، خاصة املخاطر الناجتة عن طرح 
منتجات وانشطة مالية جديدة ضمن مراحل 
تطوير السوق )مثل البيع على املكشوف، 
واقراض واقتراض األسهم، واتفاقيات إعادة 
الشراء، إلخ( باإلضافة إلى متطلبات رأس 
م��ال تتوافق مع أنشطة مؤسسات البنية 
األس��اس��ي��ة ألس���واق امل���ال املستحدثة في 

السوق )مثل الوسيط املقابل املركزي، إلخ(.
وجتدر اإلشارة إلى قيام الهيئة بالتعاون 
مع املستشار العاملي )شركة إرنست ويونغ 
لالستشارات( بإعدادهما مسودة تعليمات 
كفاية رأس امل��ال لألشخاص املرخص لهم، 
وك��ذل��ك إع��داده��م��ا كافة ال��ن��م��اذج اخلاصة 
بالتعليمات باللغتني: العربية واإلجنليزية 
وبتقييم م��دى مالءمتها لبيئة األع��م��ال و 
ذلك من خالل إج��راء عمليات “دراسة األثر 
الكمي املختلفة” )-1 املبدئية ، -2 الشاملة 
والنهائية(، والتي تضمنت تطبيق مسودة 
التعليمات على عينة مختارة من األشخاص 
امل��رخ��ص ل��ه��م ، ح��ي��ث أظ��ه��رت النتائج 
مالءمة تلك التعليمات لبيئة األعمال إلى 
حٍد بعيد، السيما من حيث تغطيتها لكافة 
أن��واع املخاطر املصاحبة ملمارسة أنشطة 
األوراق املالية املرخص لها من قبل الهيئة، 
كما أظهرت نتائج التقييم أيضاً أن معظم 

األشخاص املرخص لهم املشاركني في هذه 
املرحلة يتمتعون مبعدالت كفاية رأس مال 
عالية وفقاً ملتطلبات القياس احمل��ددة في 

مسودة التعليمات.
وميكن إيجاز أب��رز األس��س التي ارتكز 
إليها إع��داد مسودة التعليمات في النقاط 
التالية: احتساب رأس امل��ال املطلوب بناًء 
 )Risk-Based Approach( على املخاطر
كأساس إلعداد التعليمات ، ويتمثل اإللتزام 
بهذه التعليمات بإستيفاء الشخص املرخص 

له لكٍل من:
 ومت إع��داد التعليمات وف��ق آليٍة تراعي 
كافة األدوات املالية وأنشطة األوراق املالية 
املرخصة من الهيئة حالياً، وتلك التي سيتم 
العمل بها خالل املرحلة االنتقالية ملشروع 
تطوير السوق، باإلضافة إلى تلك التي سيتم 
العمل بها مستقباًل وف��ق الهيكل النهائي 
ألنشطة األوراق املالية واألدوات املالية 

اجلديدة.
بصورة مبدئية، مت إستثناء أربعة أنشطة 
مرخصة من تطبيق التعليمات ليتم اإلكتفاء 
باحلد األدن���ى ل��رأس امل��ال امل��دف��وع، وه��ذه 
األنشطة ه��ي: مقوم األص���ول. ، مستشار 
االستثمار. ، وكالة التصنيف االئتماني. ، 

مراقب استثمار.
مت حتديد متطلبات إضافية مؤسسات 
 FMIs – البنية األساسية ألس���واق امل��ال

.Financial Market Infrastructure
وم��ن املنتظر أن تساعد ه��ذه التعليمات 
على تخفيض متطلبات احل��د األدن���ى من 
رأس امل��ال امل��دف��وع بشكل ع��ام، األم��ر الذي 

سيعزز مدى االستفادة من رأس املال بكفاءة 
أعلى للشركات وللسوق على وجه العموم، 
وبشكل ي��وازن بني املخاطر التي تتعّرض 
لها الشركات ورأس امل��ال الرقابي الواجب 

االحتفاظ به من جانبها.
وأخيراً، فإن هيئة أسواق املال وإنطالقاً من 
قناعتها بأهمية استبيان آراء كافة املتعاملني 
في السوق وكذلك املعنيني بأنشطة األوراق 
املالية على وج��ه العموم ب��ش��أن مختلف 
توجهاتها ذات الصلة بتلك األنشطة، ومتهيداً 
إلعتماد تلك التعليمات ب��ص��ورٍة نهائية 

فإنها تتيح لهم إمكانية متابعة مسودة تلك 
التعليمات مع النماذج اخلاصة بها باللغتني 
العربية واإلجنليزية في مرفقتاً بهذا اإلعالن 
على موقعها اإللكتروني، كما تستقبل كافة 
آرائ��ه��م ومالحظاتهم بشأنها لغاية يوم 
اخلميس املوافق 7 مارس 2019، وذلك عبر 
البريد اإللكتروني املخصص لهذه التعليمات 

.CapitalAdequacy@cma.gov.kw
وفي اإلطار ذاته، جتدر اإلشارة إلى قيام 
هيئة أسواق املال يوم اإلثنني املوافق للثامن 
عشر من فبراير احلالي بتنفيذ ورشة عمل 

توعوية لألشخاص املرخص لهم املعنيني 
بتطبيق تلك التعليمات بهدف مشاركتهم 
مسودة التعليمات تلك، وإيضاح مضمونها 

وشرح مناذجها.
وفي اإلطار ذاته، جتدر اإلشارة إلى قيام 
هيئة أسواق املال أمس  اإلثنني املوافق للثامن 
عشر من فبراير احلالي بتنفيذ ورشة عمل 
توعوية لألشخاص املرخص لهم املعنيني 
بتطبيق تلك التعليمات بهدف مشاركتهم 
مسودة التعليمات تلك، وإيضاح مضمونها 

وشرح مناذجها.

لألشخاص املرخص لهم

»أسواق املال« تستطلع اآلراء بشأن مسودة تعليماتها ملعيار كفاية رأس املال 

تتضمن ثالث فائزين وجائزة لذوي االحتياجات اخلاصة

الربيعان: وفرة العقارية دشنت املسابقة 
العقارية األولي لتصوير املباني 

 نظمت شركة وف�رة  العقاري�ة 
امل��س��اب��ق��ة ال��ع��ق��اري��ة االول���ي 
لتصوير املباني حرصاً منها على 
تشجيع االبداع واملواهب الشابة  
و ذلك في ضوء برنامج وخطط 
الشركة اإلستراتيجيه لرعاية 

املسؤلية املجتمعية.
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ق���ال مدير 
ال��ع��الق��ات العامة ف��ى الشركة 
إب��راه��ي��م ال��رب��ي��ع��ان أن وف��رة 
ال��ع��ق��اري��ة ت��ع��د م��ن ال��ش��رك��ات 
العقاريه االوائل التي تدشن مثل 
تلك املسابقه بتشجيع واهتمام 
االدارة التنفيذيه بالشركه حتت 
مظلة اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة الشركة 

للمسؤولية االجتماعية .
وأض�������اف ال���رب���ي���ع���ان ف��ى 
ت��ص��ري��ح��ات ع��ل��ى ه��ام��ش حفل 
ت��وزي��ع ج��وائ��ز املسابقة التى 
ت��ت��زام��ن م��ع األع��ي��اد الوطنية 
وأع���ي���اد ال��ت��ح��ري��ر ف���ى  مجمع 
املهلب  ان املسابقة تاتي إستكماالً 
للمناسبات التي تنظمها الشركة  
،مشدداً على أن املسابقة حازت 
ع��ل��ي ت��ق��دي��ر م��س��ؤل��ي الشركة 

ل��ل��م��ش��ارك��ات ال���ع���دي���دة من 
املتسابقني .

وذك��ر الربيعان أن الشركة 
ع��م��دت تنظيم احل��م��ل��ة وال��ت��ي 
تتضمن ث��الث جوائز للفائزين 

االوائل  موضحا ان الشركة قامت 
بتخصيص احد اجلوائز لذوي 
االحتياجات اخلاصة وجائزة 
اخ���ري ألص��غ��ر امل��ش��ارك��ني سنا 
في املسابقة الفتا الي ان جوائز 

املسابقة هدايا نقدية وشرفية 
جلميع الفائزين .

واشار الي ان وفرة العقارية 
استعانت مبحكمني  متخصصني 
ل��ت��ق��ي��ي��م امل��ت��س��اب��ق��ني ورص���د 

اجلوائز الثالثة االولي،الفتا الى 
ان جلنة التحكيم عملت قرابة 
الشهر الظهار النتائج وحتديد 
الفائزين . أوض��ح الربيعان أن 
احلملة تعتبر جزءا من سلسلة 
األنشطة السنوية التي تنظمها 
وفره  العقارية  لتحفيز الشباب 
علي امل��ش��ارك��ة ف��ي املسابقات 
ال��ف��ن��ي��ة  وتشجيعهم لإلقبال 
على األنشطة الفنية  التي تخدم 
امل��ج��ت��م��ع،ب��اإلض��اف��ة إل���ى نشر 
الثقافة االبداعية وإشراكهم فيها 

على كل عام .
وأشاد الربيعان بتبني وفرة 
العقارية  ملثل تلك املبادرات  التي 
يعد ترجمة فعلية الستراتيجيتها 
ف����ي م���ج���ال امل��س��������ؤول�����ي��ة 
االج��ت��م��اع��ي�����������ة واإلس��ت��دام��ة 
وخاصة في االهتمام بالشباب 
واملبدعني ، حي���ث قامت بتكثيف 
فعالياتها املجتمعية  في اآلونة 
األخيرة وأب��رزه��ا حمله التبرع 
بالدم التي نظمتها مؤخرا وحمله 
تنظيف الشواطئ التي  ستنظمها 

خالل الفتره املقبله .

تكرمي الفائزين من قبل إدارة وفرة العقارية

جانب من ورشة العمل

1.9 مليون دينار خسائر »املركز« 
4 فلوس نقدًا الفصلية.. وتوزيع 

أظهرت البيانات املالية لشركة املركز املالي 
الكويتي ارتفاع خسائر الربع الرابع من العام 

املاضي بنسبة %32.9 على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية، 
أمس  االثنني، بلغت خسائر الفترة 1.86 مليون 
دينار )6.13 مليون دوالر(؛ مقابل خسائر بقيمة 
1.4 مليون دينار )4.61 مليون دوالر( للربع 

الرابع من 2017.
وبلغت أرباح الشركة في العام املاضي 2.29 
مليون دينار؛ مقابل أرب��اح بقيمة 4.43 مليون 
دينار في عام 2017، بتراجع في األرباح بنسبة 

.48.3%

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن السبب 
الرئيسي في تراجع األرباح السنوية يعود إلى 

انخفاض قيمة استثمارات عقارية.
وأوصى مجلس إدارة “املركز” في اجتماعه 
ال��ذي انعقد أم��س، بتوزيع أرب��اح نقدية للعام 
املاضي بنسبة %4 من رأس املال بواقع 4 فلوس 

لكل سهم، بقيمة كلية تبلغ 1.91 مليون دينار.
كانت الشركة حققت أرب��اح��اً بقيمة 4.14 
مليون دينار في التسعة أشهر األولى من العام 
املاضي؛ مقابل أرباح بنحو 5.83 مليون دينار 
للفترة ذاتها من عام 2017، بانخفاض نسبته 

.29%

عمومية سابقة للشركة

16باملئة أرباح »األهلية للتأمني« الفصلية ترتفع 
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مجلس اإلدارة في عمومية سابقة
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أظهرت البيانات املالية للشركة األهلية 
للتأمني ارتفاع أرباح الربع الرابع من العام 

املاضي بنسبة %15.8 على أساس سنوي.
وب��ح��س��ب ن��ت��ائ��ج ال��ش��رك��ة ل��ل��ب��ورص��ة 
الكويتية، أمس  االثنني، بلغت أرباح الفترة 
1.76 مليون دينار )5.8 مليون دوالر(؛ 
مقابل أرب��اح بقيمة 1.52 مليون دينار )5 

ماليني دوالر( للربع الرابع من 2017.
وبلغت أرب��اح الشركة في العام املاضي 
9.49 مليون دينار؛ مقابل أرباح بقيمة 8.61 

مليون دينار في ع��ام 2017، بارتفاع في 
األرباح بنسبة 10.2%.

وق��ال��ت الشركة ف��ي ب��ي��ان للبورصة إن 
ارت��ف��اع األرب���اح السنوية يعود إل��ى زي��ادة 

إيرادات االكتتاب والعائد من االستثمار.
وأوص��ى مجلس إدارة “األهلية للتأمني” 
في اجتماعه ، بتوزيع أرب��اح نقدية للعام 
املاضي بنسبة %35 من رأس املال بواقع 35 
فلس لكل سهم، وبقيمة كلية تبلغ 7 ماليني 

دينار.

اخلرس: محطات »ألفا« 
للوقود تشارك املواطنني 

فرحتهم باألعياد الوطنية
أع���ل���ن���ت ش��رك��ة 
ال����س����ور ل��ت��س��وي��ق 
الوقود عن مشاركتها 
ف�����ى اإلح����ت����ف����االت 
باألعياد الوطنية من 
منطلق مسئوليتها 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وف���ى 
إط��ار برامج الشركة 
وأنشطتها املتعددة 
خ����الل ف���ت���رة » هال 
فبراير« وتزامناً مع 
إحتفاالتدولة الكويت 
ف���ى ت��ل��ك امل��ن��اس��ب��ة 

السعيدة.
وب���ه���ذة امل��ن��اس��ب��ة ق����ال ن���ائ���ب رئ���ي���س مجلس 
اإلدارة وال��رئ��ي��س التنفيذى  ط��الل اخل���رس أن��ة مع 
إنطالقاإلحتفاالت في الكويت باألعياد الوطنية تشارك 
“السور لتسويق الوقود” بتقدمي نسبة خصم لعمالئها 
الكرام على مختلف خدمات الغسل اآللي للسيارات وذلك 
إعتباراً من 02/22 حتى 02/28 لدى محطات سبالش، 
موضحا انها ستقوم بتوزيع األع��الم جلميع مرتادي 

احملطات لتعبئة الوقود .
وأوض�����ح اخل����رس ف���ي ب��ي��ان ص��ح��ف��ي مبناسبة 
اإلحتفاالت الوطنية أن السور تشارك الكويت قيادًة 
وحكومًة وشعباً في تلك الفعاليات كجزء من املسئولية 
االجتماعية التى تتبناها الشركة فى كافة املجاالت 
واملناسبات،مشيرا الى أن محطات “الفا” لتعبئة الوقود 
تتزين إحتفاالً مع شعب الكويت باألعالم والالفتات 

الضوئية ملواكبة هذه اإلحتفاالت.
وتقدم اخلرس نيابة عن الشركة وطاقم العمل فيها 
من إداريني وموظفيني وفنيني الى صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح أمير البالد وسمو ولي 
العهد األمني الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح بأسمى 
أيات التبارك والعرفان مبناسبة اإلحتفاالت باألعياد 
الوطنية لهذا العام ،متمنيا دوام األمن واإلستقرار على 

الكويت وشعبها.

طالل اخلرس

حتت رعاية وحضور وزير الشؤون االجتماعية سعد اخلراز

»زين« ترعى السوق اخليري »كويت اخلير«

أعلنت زي��ن ع��ن رعايتها الرئيسية للنسخة 
اخلامسة واألرب��ع��ون من السوق اخليري “كويت 
اخلير” الذي نّظمته جلنة ساعد أخاك املسلم في كل 
مكان التابعة للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية في 
فندق شيراتون الكويت - قاعة املرجان حتت رعاية 
وحضور معالي وزي��ر ال��ش��ؤون االجتماعية سعد 

اخلراز.
وذك��رت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها 
لهذه املُبادرة اخليرية أتت في إطار استراتيجيتها 
للمسؤولية االجتماعية واالس��ت��دام��ة اجت��اه دعم 
امل��واه��ب الوطنية من أصحاب احل��رف واملشاريع 
الصغيرة، باإلضافة إل��ى التزامها باملُساهمة في 
ُمختلف املشاريع اخليرية، وذل��ك م��ن خ��الل دعم 
العديد من اجلهات واملؤسسات التي خصصت ُجهدها 
لألعمال اخليرية واإلنسانية ومنها جلنة ساعد أخاك 
املسلم، حيث ستظل زي��ن ُملتزمة بتعهداتها التي 
قطعتها على نفسها في مجاالت االستدامة باعتبارها 

كيان اقتصادي مؤثر في الدولة.
وأوضحت زين أن السوق اخليري “كويت اخلير” 

ه��دف بشكل رئيسي إل��ى جمع أص��ح��اب احل��رف 
واملشاريع الصغيرة من املواهب الوطنية املُبدعة 
لعرض ُمنتجاتهم وخدماتهم املختلفة للجمهور، حيث 
شمل السوق أكثر من 30 ُركناً تنوعت ما بني منتجات 
األزياء واالكسسوارات واملشغوالت اليدوية واألثاث 
ومنتجات التغذية وغيرها، ومت تخصيص جزء 
من ريع السوق إلى كفالة طلبة العلم داخل الكويت 
بإشراف جلنة ساعد أخاك املسلم في كل مكان التابعة 
للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية املُنّظمة للمعرض. 

وإذ بينت الشركة أنها لطاملا سعت إلى ترسيخ 
ثقافة العطاء واملشاركة االجتماعية سواء بدعمها 
املباشر أو من خالل مساهماتها ورعاياتها للعديد من 
الفعاليات واألنشطة اخليرية املختلفة، فإنها تعتبر 
أن مسؤولياتها االجتماعية أحد الروافد األساسية 
لتحقيق النجاح املستمر لعملياتها، حيث حترص 
على تسخير إمكانياتها لتعزيز هذا التوجه عن طريق 
استخدام قدراتها التكنولوجية التي متتلكها والتي 
أهلتها لتتكون واحدة من كبرى الشركات في القطاع 

اخلاص.

اخلراز يتوسط كبار ضيوف املعرض ومسؤولي زين

اسبية »العقارات املتحدة« تعتمد تغيير سياستها املحُ
ق��ام مجلس إدارة شركة العقارات املتحدة 
بعقد اجتماعه )بالتمرير(، وواف��ق باإلجماع 
على توصيات جلنة التدقيق بتغيير السياسة 

احمُلاسبية املُتبعة حالياً في الشركة.
وأوض��ح��ت ال��ش��رك��ة ف��ي ب��ي��ان للبورصة 
الكويتية، أمس االثنني، أن التغيير احمُلاسبي 
خاص مبعاجلة األراضي واملباني املُدرجة حتت 
بند عقار وممتلكات في البيانات املالية من طريقة 

التكلفة إلى معاجلتها بطريقة القيمة العادلة.
وقالت الشركة أن التعديل يأتي للتماشي مع 

معيار احملاسبة الدولي رقم )16(؛ على أن يتم 
التطبيق ابتداًء من السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2018. وتابعت أن املعاجلة بالقيمة 
العادلة ستتم م��ن خ��الل تقييمات ُمقدمه من 
شركات أو مؤسسات ُمعتمدة وُمتخصصة في 
هذا املجال طبقاً ملتطلبات اجلهات الرقابية ذات 
الصلة. وأف��ادت الشركة بأن معاجلة األراضي 
واملباني املُتعلقة بالفنادق اململوكة ل�”متحدة” 
بطريقة القيمة العادلة سيؤثر على زيادة قيمة 

املوجودات وأيضاً قيمة حقوق امللكية.


