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 م  4002  مايو  07الكويت في :  

 
 

 ( 4102 – 4102 – 4102عوام ) لألاإلستراتيجية العامة للشركة             

 

 مقدمة :

 وهي شركة مرخصة من قبل هيئة  4891ديسمبر  2تأسست شركة اإلتحاد لوساطة األوراق المالية في       

 أسواق المال ، وتعتبر إحدي الشركات الرائدة في مجال الوساطة المالية من خالل تقديم خدمات التداول في       

 الماضية إحتلت الشركة المراتب األولي في األسواق المحلية والخليجية والعربية والعالمية ، وخالل الفترة       

 لشركة.باسوق الكويت لألوراق المالية باإلضافة إلي تطوير شامل للبنية التقنية       

 عوام الثالثة القادمة تمثل تحدي أكبر في المحافظة وإستكماالً لنجاحات الشركة فإن هذه الخطة اإلستراتيجية لأل    

 سوق .الإحتدام المنافسة بين الشركات وتقلبات  مكانة الشركة في ظل ىعل    

 العامة للشركة ،اإلهتمام بالتخطيط اإلستراتيجي للشركة وتحديد األهداف  ىلقد حرص مجلس إإلدارة عل      

 الشركة واإلرتقاء بها .بلمضان إستمرارية أعمال وذلك     

 

  : األهداف

 -: نسبة التداول اإللكتروني من السوق زيادة (0

 

ا خدمة العديد من المزايالوفره تلما ، التداول اإللكتروني أحد التوجهات الرئيسةةة لمجلس اإلدارةخدمة عبر ت

خدمة من خالل زيادة نسةةةةةبة التداول اإللكتروني من تداوالت سةةةةةوق  هذه ال قاء ب لذا نحرص علي اإلرت  ،

ية  مال يت لألوراق ال لك من خالل التحديث والتطوير الدائم ، الكو ل التداوالخاصةةةةةة بنظمة األج ولبراملوذ

وتدعيمه بكوادر بشةةةرية علي أعلي مسةةةتوي وجلب مزيد من العمالء من خالل التسةةةويق ،  ،اإللكتروني

 .%4تداوالت السواق الكويتي بمعدل وتستهدف الشركة زيادة حصة التداول اإللكتروني من 
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 امـــالع
 النسبة

 لىإ من

2141 2 % 3 % 

2142 3 % 1 % 

2142 1 % 2 % 

 

 ع لحجم التداول اليومي لسوق الكويت لألوراق المالية بمتوسط تداول يومي    ضمالحظة : هذه النسبة تخ       

 مليون دينار( خالل ثالثة أعوام.  20)          

 

 :ـ ض المصاريف اإلدارية والعموميةيخفت (4

والعمومية أحد المتطلبت التي فرضتها األزمة المالية العالمية وتأثيرها  خفض المصاريف اإلدارية تعتبر ي

 التداول.حجم الحاد علي سوق الكويت لألوراق المالية وإنخفاض 

 دارة.س اإللض المصاريف من خالل النسب الموضوعه في الميزانية التقديرية المعتمدة من مجييتم تخف

 

 -: من السوق ونسبة التداولزيادة عدد العمالء  (3

 

 . ضوء الميزانية التقديريةمن قبل مجلس اإلدارة لذلك مبلغ  إعتمادبالدعاية واإلعالن  -4

 .الزيارات الميدانية للشركات وكبار المتداولين  -2

شركة -3 سم ال وذلك بعد وساطة( وذلك لربطة باسم البنك التجاري الكويتي   (CBKإلى  القانوني تغيير ا

أن و ، %91حيث أن الشةةةركة مملوكة للبنك التجاري بنسةةةبة   ،الرسةةةميةأخذ الموافقات من الجهات 

 سم والعالمة التجارية.سم الشركة سيعطي إنتشار أكبر للشركة من خالل تغير االاتغيير 

تسةةويق للوفروعه وذلك من خالل توقيع إتفاقية الكويتي كة عن طريق البنك التجاري التسةةويق للشةةر -1

 .الكويتيبين الشركة والبنك التجاري 

 .ىأعلي مستو ىكوادر بشرية علاستقطاب  -2
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 تحديث وتطوير أنظمة التداول.  (2    

 تماشياً مع التوجهات المستقبلية لسوق الكويت لألوراق المالية من خالل إضافة أدوات إستثمارية جديدة ،       

 اإلستثمارية الجديدة المتوقعة سوف تقوم الشركة بتحديث وتطوير أنظمة التداول إلضافة هذه األدوات        

 خالل الميزانية تطوير أنظمة وبرامج التداول الحالية وذلك من  ى، باإلضافة إلوتقديمها لعمالء الشركة        

 التقديرية للشركة.      

 

 ( التواصل الدائم مع اإلدارة التنفيذية للشركة 2    

 األهداف للتنسيق والتشاور وإتخاذ يعد أحد ، التواصل الدائم بين مجلس إدارة الشركة واإلدارية التنفيذية     

 ومتابعة جهود اإلدارة التنفيذية في تنفيذ توجهات وسياسات مجلس اإلدارة  ،القرارت السليمة في الوقت المناسب    

 ن خالل عقد اإلجتماعات الدورية.من خالل العمل البناء والمثمر والتواصل الدائم م   

  الختام :

سب المذكورة واألهداف الموضوعه قابلة للزيادة والنقصان وفقاً للفرص والمخاطر والتحديات التي قد تواجه  إن الن

  اإلدارة في التنفيذ.


