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أول شركة في الكويت تعتمد أسلوب التقرير السنوي المتحرك

»إنجاز ميديا« أتمت بنجاح أول تقرير
سنوي متحرك لصالح مجموعة »زين«

ومن مميزاته أيضا انه يوفر 
الوقت واجلهد وتكلفة الطباعة 
والتوزيع. وميكن توزيعه على 
املستوى العاملي، مما يوفر سهولة 
وصوله للمتلقي والتفاعل معه 
باإلضافة إلى خصائص تفاعلية 
أخرى، كم���ا أن التقرير يتميز 
أيضا بإمكاني���ة إضافة مقاطع 
ڤيديو تسجل كلمة رئيس مجلس 
إدارة الشركة أو احد املسؤولني 
فيها وعمل اإلخ���راج الالزم له 
ليتسنى سماعه ومشاهدته من 
قب���ل اجلهات التي تس���تهدفها 

الشركة.

يتميز بعدة مزاي���ا متيزه عن 
التقرير املطبوع منها احتواؤه 
على ألبوم صور للموضوع بدال 
من صورة واح���دة، ويحتوي 
على مقاط���ع ڤيديو )مقابالت � 
مهرجانات � دعايات(، مبينا انه 
ميكن حتميل التقارير املالية على 
ملف إكسل وحتميل ملفات أخرى 
في التقرير السنوي، وهذا من 
شأنه تسهيل عملية الدراسات 
التحليلي���ة للش���ركات.كما أن 
التقرير يتميز بأنه خفيف الوزن 
وسهل التوزيع حيث انه يكون 

 .FLASH أو CD عبارة عن

أعلنت شركة »اجناز ميديا« 
أنها أمتت بنج���اح أول تقرير 
سنوي متحرك لصالح مجموعة 
زين، والتي تعد أول شركة في 
الكويت تعتمد أسلوب التقرير 
الس���نوي املتحرك مشيرة إلى 
أن الرئيس التنفيذي والعضو 
املنتدب في مجموعة االتصاالت 
املتنقلة »زين« د.سعد البراك قام 
أداء املجموعة  بتسجيل تقرير 
بالصوت والصورة، مبديا إعجابه 
بفكرة التقرير السنوي املتحرك 
ومدى تطورها ملواكبة احتياجات 
العصر وتوفير مزيد من الوقت. 
وف���ي تصريح صحاف���ي بهذه 
املناسبة قال املدير العام لشركة 
»اجناز ميديا« صالح الرشيدي 
ان شركة »زين« تعد أول شركة 
في الكوي���ت يتم إعداد التقرير 
الس���نوي لها بأسلوب التقرير 
املتحرك، مبينا أن »اجناز ميديا« 
أطلقت فكرة مش���روع التقرير 
السنوي املتحرك لكسر روتني 
التقرير السنوي املطبوع الذي 
تقوم به الش���ركات في الوقت 

احلالي.
م���ن جانبه ق���ال � الرئيس 
التنفيذي للتصاميم حمد الشريدة 
الس���نوي املتحرك  التقرير  ان 

)أحمد باكير(.. وفي لقطة جماعية عقب إطالق املؤشر سيد احلنيان متوسطا مسؤولي شركة »دي اند بي« خالل املؤمتر

البراك أثناء تسجيل تقرير أداء املجموعة

التوقعات تشير لتحسن شعور األعمال بقطاع النفط والغاز في الكويت

»المثنى لالستثمار« تطلق مؤشر التفاؤل باألعمال
للربع الثالث من 2009 بالتعاون مع »دي آند بي«

بالرب�ع  الس�ابق الكويت�ي أكث�ر إش�راقًا مقارن�ة  الحني�ان: توقع�ات االقتص�اد 
عن حتسن كبير في عدد الشركات التي تتوقع زيادة في 
حجم املبيعات خالل الربع الثالث من عام 2009 مقارنة 
مع الربع الس����ابق، مشيرا إلى أن هذا يدل على حتسن 
ملحوظ في توقعات الشركات بارتفاع مستويات الطلب 
والتي بدورها تؤدي إلى زيادة الربحية. واس����تدرك أن 
وتيرة االنتعاش قد تكون بطيئة لصعوبة توافر التمويل 
والذي ميثل مصدر قلق رئيس����يا للغالبية العظمى من 

الشركات. 
وردا على تس����اؤالت الصحافيني حول التفاوت في 
النتائج النهائية الس����تبيان مؤش����ر التفاؤل باألعمال 
مقارنة مبؤش����ر نتائج تقارير عاملية أخرى حول نسق 
منو االقتصاد الكويتي، أفاد معاون مستش����ار في دان 
اند براد س����تريت طارق العش����بان بانه لتنفيذ عملية 
االستبيان مت اختيار عينة عشوائية من قاعدة البيانات 
التجارية ملؤشر التفاؤل باألعمال، وتعتبر هذه العينة 
عرض����ا مصغرا ملجتمع األعمال ف����ي الكويت، موضحا 
أن نتائج االس����تبيان اعتمدت على توقعات على املدى 

القريب ال البعيد. 
وأضاف العشبان انه ال جتوز املقارنة بني استبيان 
وآخر ألن كل استبيان يعتمد على عينات معينة وينطلق 
من مؤشرات خاصة وفق قواعد علمية محددة، مشيرا 

إلى أن كل استبيان يخضع ألكثر من قراءة.
وأكد على أن مؤشر التفاؤل باألعمال توقع انتعاشا 
للوضع االقتصادي الكويتي خالل الربع الثالث من العام 

احلالي عموما.

النفط ف����ان قطاع النفط والغاز في الكويت كان مبنأى 
عن اآلثار الس����لبية لألزمة، وتوقع 25% من الشركات 
أن يبدأ االنتعاش االقتصادي خالل السنة اجلارية، في 
ح����ني أن 65% من املجيبني يتوقعون أن يبدأ االنتعاش 

في عام 2010.
ومن جهته علق الرئيس التنفيذي ل� »دي اند بي«، 
راجيش ميرشانداني قائال: »إن نتائج البيانات األخيرة 
لالقتصادات الكبرى في العالم تشير إلى احتمال وصولها 
ألدنى مستوى ممكن للخروج من الركود العاملي، ومن 
املنتظر انس����حاب االقتصاد العاملي من هذا الركود في 

بداية النصف الثاني من العام احلالي«.
وأضاف أن استبيان مؤشر التفاؤل باألعمال كشف 

منى الدغيمي
ق����ال نائب رئيس قس����م التداول في ش����ركة املثنى 
لالستثمار سيد هاشم احلنيان ان استبيان مؤشر التفاؤل 
باألعمال اعتمد على شرائح صناعة البتروكيمياويات 
العتماد الكويت كغيرها من الدول اخلليجية على النفط 

في اقتصادياتها.
وأضاف خالل املؤمت����ر الصحافي أمس الذي عقدته 
ش����ركة املثنى لإلعالن عن إطالق تقرير مؤشر التفاؤل 
باألعمال للرب����ع الثالث من العام احلالي الذي أصدرته 
شركة دان وبرادستريت � جنوب آسيا والشرق األوسط 
احملدودة »دي اند بي« في يوليو اجلاري بالتعاون مع 
شركة املثنى لالستثمار أن التوقعات بالنسبة للثالثة 
أشهر املقبلة تنبئ بتحسن شعور األعمال في قطاع النفط 

والغاز للربع الثالث للعام احلالي في الكويت.
 وتابع »لقد أكدت توقعات االقتصاد الكويتي للربع 
الثالث أن يكون أكثر إشراقا مقارنة بالربع السابق، وظهر 

ذلك بوضوح في استبيان مؤشر التفاؤل باألعمال«.
 وأشار إلى أن جميع القطاعات أبدت تفاؤال بتحقيق 
نتائج أفض����ل مصاحبا ارتفاع أس����عار النفط وتفاؤل 
الشركات بحقيق أداء أفضل في الربع ثاني من عام 2009، 
وخصوصا بعد ظهور بوادر إيجابية لتحسن األسواق 
املالية الدولية، الفتا إلى أن هذه العوامل قليلة ولكنها 

حاسمة في التأثير اإليجابي على شعور السوق.
وتكشف دراسة مؤشر التفاؤل باألعمال أنه على الرغم 
من األزمة املالية العاملية وانخفاض مستوى أسعار برميل 

..ومؤشر التفاؤل يتوقع: الشعور االقتصادي في الكويت
 آخذ في التحسن على خلفية زيادة توقعات االنتعاش العالمي

مع توقعات استمرار أزمة االئتمان 
واملخاوف بشأن توافر التمويل، 
فإن الغالبية العظمى من شركات 
النفط  العام���ل في  القطاع غير 
والغ���از تعتزم إبق���اء خططهم 
لالستثمار في نفس املستوى أو 
جتميد النفقات االستثمارية في 
الربع الثالث من عام 2009، حيث 
ان 42% من الشركات املجيبة ال 
تتوقع أي تغيير في استثماراتها 
و23% ال تخطط لالستثمار خالل 
الربع الثال���ث مقارنة مع الربع 
الثاني من ع���ام 2009. وخلص 
االستبيان إلى أن قطاع التمويل 
والتأم���ني والعقارات واخلدمات 
يحمل نظرة قامتة نحو النفقات 

االستثمارية.

صافي األرباح

انتعاش حجم  إن توقع���ات 
املبيعات وحتسن مستوى الطلبات 
اجلديدة ساعد في احملافظة على 
توقعات األرباح للربع الثالث من 
عام 2009، حيث توقع 52% من 
الشركات التي ال تتبع قطاع النفط 
والغاز زيادة في صافي األرباح 
و28% م���ن الش���ركات ال تتوقع 
تغيي���را و20% تتوقع انخفاضا 
في صافي األرب���اح خالل الربع 
الثالث لع���ام 2009، ولقد ارتفع 
مستوى مؤش���ر صافي األرباح 
مبقدار 54 نقطة وبلغ مس���توي 
املؤش���ر العام للتفاؤل باألعمال 
لصافي األرباح 32 نقطة للربع 
الثالث لعام 2009 مسجال انخفاضا 
هامشيا مقارنة مبستوى صافي 
األرباح للرب���ع الثاني من نفس 
العام. إن قطاعات التمويل والتأمني 
والعقارات واخلدمات هي األكثر 
تفاؤال بني جميع القطاعات حيث 
يتوقع 55% من املجيبني زيادة في 
صاف���ي األرباح في الربع الثالث 

لعام 2009.

أثر األزمة المالية

وأش����ار االس����تبيان إلى أن 
56% من الشركات في غير قطاع 
النفط والغاز و25% من الشركات 
العاملة في قطاع النفط والغاز 
قد أقرت بتأثرها باألزمة املالية 
العاملية، ولقد رأت شركات قطاع 
النق����ل والتخزين واالتصاالت 
أنها األكثر تضررا جراء تأثير 
االنكماش االقتصادي، بينما رأى 
أنه األكثر  النفط والغاز  قطاع 
انعزاال من تأثيرات األزمة املالية 

العاملية. 

وتخطط الكويت لزيادة طاقة إنتاج 
النفط من املستوى احلالي البالغ 
2.7 مليون برميل يوميا ليصل إلى 
3 ماليني برميل يوميا في عام 2010 
والى مستوى 3.2 مليون برميل 

يوميا في 2013- 2014. 

السيناريو االقتصادي الحالي

مت توجيه أسئلة ملجتمع األعمال 
الكويت���ي تتعلق بالس���يناريو 
االقتصادي احلالي بهدف تقييم 
شعور التفاؤل باألعمال وتأثير 
القضايا  املصاحب للعديد م���ن 
الرئيس���ية املطروح���ة حاليا. 
وعكست نتائج استبيان مؤشر 
التفاؤل باألعمال سيادة مخاوف 
أزمة نقص الس���يولة وتأثيرها 
على االقتصاد حيث ان 45% من 
الشركات غير العاملة في قطاع 
النفط والغاز أكدت أن البحث عن 
مصادر التمويل هو الشغل الشاغل 
لها ف���ي الربع الثال���ث من عام 
2009، أما قطاع النقل والتخزين 
واالتصاالت ف���كان األكثر توترا 
التمويل.  بسبب مخاوف توافر 
ولقد أبدى قط���اع النفط والغاز 
اهتمامه بشأن تكاليف النقل وقلقه 

املتزايد بسبب تأخر املشاريع.

خطط االستثمار

وكشف االستبيان أنه متاشيا 

العاملي. ووفقا لتقرير صندوق 
النقد الدولي فمن املتوقع انكماش 
االقتصاد الكويتي بنس���بة %1.1 
وأن يس���جل معدل النمو نسبة 
2.4% في عام 2010، حيث قامت 
احلكومة الكويتية برصد مبلغ 5.2 
مليارات دوالر كإجراء احترازي 
مناوئ من خالل قانون االستقرار 
االقتصادي يهدف لدعم االقتصاد 
في مواجهة املزيد من آثار الركود 

االقتصادي العاملي. 
وعلى صعي���د متصل عكس 
استبيان مؤشر التفاؤل باألعمال 
ش���عور التفاؤل ل���دى 73% من 
الشركات في قطاع النفط والغاز 
في الكويت التي أكدت أن أعمالهم 
التجاري���ة لم تتأث���ر بالهبوط 
االقتصادي، حيث حققت أسعار 
النفط استقرارا نسبيا مدعومة 
الش���عور االقتصادي،  بتحسن 
املضاربة وضعف الدوالر خصوصا 
بعد وصولها في األشهر األخيرة 
ألدنى مستوياتها. لقد سجل مرجع 
سلة أوپيك زيادة بنسبة 14% خالل 
ش���هر مايو وبلغ متوسط سعر 

برميل النفط 56.98 دوالر. 
ولقد أكدت السلطات الكويتية 
مرة أخرى أن انخفاض مستوى 
أسعار النفط لن يؤثر على اقتصاد 
األمة على املدى الطويل ما دامت 
توقعات على النفط مازالت قوية، 

يعتبر مؤشر التفاؤل باألعمال 
منتج���ا رائدا لقي���اس توقعات 
األعمال، ويعمل كمؤشر موثوق 
من قبل املستثمرين، ومت التوصل 
ملؤش���ر التف���اؤل باألعمال على 
أساس إجراء استبيان ربع سنوي 
الستقصاء توقعات األعمال حيث 
يتم القيام باستبيانات في مختلف 
البلدان التي تعمل بها شركة »دي 
اند بي«، ومبرور الوقت حتولت 
عملية املس���ح الربع الس���نوي 
لتصبح مؤشرا رائدا لقياس نقاط 
النشاط االقتصادي  التحول في 

في هذه البلدان.
وفي عملية االستبيان مت فصل 
اإلجابات الواردة من الش���رائح 
النفطية وذلك  النفطية وغي���ر 
إلزالة سيطرة الشرائح النفطية 
على الشرائح غير النفطية وبيان 
خواص كل منهما بشكل مستقل. 
وتشمل الشريحة النفطية شركات 
النفط والغاز الكويتية في حني 
أن الشريحة غير النفطية تشمل 

القطاعات التالية:
التصني���ع واملي���اه  قط���اع 
والكهرب���اء )86 وح���دة(، قطاع 
البناء )48 وحدة(، جتارة اجلملة 
والتجزئة واملطاعم والفنادق )58 
النقل والتخزين  وحدة(، قطاع 
واالتصاالت )86 وحدة(، قطاع 
التموي���ل والتأم���ني والعقارات 
 182( التجاري���ة  واخلدم���ات 

وحدة(.
واملش���اركون ميثلون عينه 
مصغرة لشرائح مجتمع األعمال 
يتم بعد ذلك حس���اب املؤشرات 
املعايير  الفردية لكل معيار من 
أع���اله م���ن خالل طرح نس���بة 
املش���اركني الذي���ن يتوقع���ون 
االنخفاض من نسبة املشاركني 
الذين يتوقعون الزيادة، كما يتم 
توجيه أسئلة إضافية بخصوص 
الس���يناريو االقتصادي احلالي 

وظروف األعمال،
وته���دف هذه االس���ئلة إلى 
احلص���ول عل���ى ردود أفع���ال 
العديد من  الشركات بخصوص 
الرئيس���ية املطروحة  القضايا 

حاليا.

إجراء احترازي

لقد بدا واضحا في استبيان 
مؤش���ر التفاؤل باألعمال للربع 
الثالث من عام 2009 أن الشعور 
الكويت آخذ  ف���ي  االقتص���ادي 
في التحس���ن على خلفية ازياد 
توقع���ات االنتعاش االقتصادي 

قطاع النفط والغاز

خطط االستثمار

اثر األزمة

د.سعد البراك في لقطة تذكارية مع صالح الرشيدي


