
 

 إنجازًا جديدًا يؤكد على التزام الشركة بجذب االستثمارات الدولية

  تصنيفللمعيار فوتسي راسل  نظامبورصة الكويت تعتمد 
 

اعتمادها ، أعلنت بورصة الكويت االستثمارات الدوليةجذب نحو   سعيها إطارفي  :2018يونيو 4الكويت، 
اعتبارًا من  وذلك الشركات المدرجة في أسواقها،لجميع أسهم وذلك  للتصنيف،معيار فوتسي راسل نظام ل

 .الجاري مايو 

تصنيف الشركات  من خاللهيتم دوليًا معترف به هو نظام شامل  القطاعمعيار فوتسي راسل لتصنيف 
 القطاعلكل شركة حسب التصنيف المناسب  تحديديتم  ، بحيثالمدرجة واألوراق المالية إلى أربع مستويات

إلى جانب  ، وأهم عامل في تحديد النشاط الرئيسي للشركة هو مصدر الدخل الرئيسيعملهالطبيعة  ووفقاً 
 المعلومات األخرى المتاحة والمعلن عنها.

 
يأتي بهذا اإلنجاز قائاًل: " الكويت خالد عبد الرزاق الخالد، الرئيس التنفيذي لبورصة /السيدأشاد بدوره و 

الشفافية إلى الدولية وزيادة  تطبيق المقاييسبالتزامنا  على ليؤكدتصنيف للاعتماد نظام معيار فوتسي راسل 
 - من خالل هذه الخطوة - ناأصبح .في سبيل تطوير السوق والنهوض بهتبنى المعايير العالمية جانب 

على  ةرائد ةلدينا سوق ماليصبح عالميًا وأن يبورصة الكويت تعزيز مكانة هدفنا المتمثل في أقرب لبلوغ 
وجديرة بالثقة، تمنح للمصدرين فرصة الوصول لرؤوس حيوية  منصة استثمارية توفرمستوى المنطقة 

 ".فرصة تنويع عوائدهم االستثمارية األموال، وللمستثمرين
 

فريقيا ومن جهته رحب السيد/ غاري راينهود، رئيس إقليم الشرق األوسط  لدى فوتسي راسل باعتماد  وا 
تصنيف المعتمد دوليًا الإن تطبيق بورصة الكويت لمعيار " قائاًل:بورصة الكويت لمعيار تصنيف الصناعة 

 البنيةتطوير في ، و بين جميع األطراف ذات الصلة الشفافيةالمزيد من  خلقفي في السوق المحلي سيسهم 
يجاد المعايير األساسية التي تلبيو  التحتية، الوعي  وبالتالي زيادة وتطلعات المستثمرين األجانباحتياجات  ا 
 ".السوق الكويتيبالفرص االستثمارية الواعدة التي يقدمها الدولي 

 



 

يسرنا اختيار لذا شفاف قائم على قواعد بيانية، منهجي تصنيف هو نظام الإن معيار : "وأضاف راينهود
بصورة ها تقديم خدماتعلى أن تطبيق المعيار سوف يساعد البورصة  في نثقو . النظام لهذابورصة الكويت 

 ."تتماشى مع ممارسات مجتمع االستثمار العالمي
 

 وتسهيل عملية تطويرلية المعايير الدو  بتطبيق، التزمت بورصة الكويت 2014في عام  منذ تأسيسها
 وضمها إلىترقية بورصة الكويت سيتم ، سبتمبر المقبلفي شهر ف. معترف به دولياً  إقليمي رائد مالي سوق 

في سبتمبر مؤشر فوتسي راسل لمراجعة التصنيف السنوي لـ خضعت ، بعد أن الناشئة الثانوية األسواق
2017. 

 
  

    


