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SWOT ANALYSIS استفيدوا من
في حياتكم

كلمة )SWOT( هي اختصار ألربع كلمات اجنليزية 
حتمل احلرف األول مــن كل كلمة وهي القوة 
والضعــف والفــرص والتهديــدات/ املخاوف 
 Strengths, Weaknesses, وباللغة اإلجنليزيــة 
Opportunities, Threats وهي تستخدم كتحليل لكل 
العوامل التي من شأنها أن تؤثر على أي مشروع 
أو قرار، وكأفضل تطبيق الستخدامها ميكن رسم 
جدول ميثل أربع أعمدة ويتم عنونة كل عمود 
بإحدى هذه الكلمات، ويتم عمل جلسة عصف 
ذهنــي، وتتم كتابة كل ما ينتج عنها داخل هذه 
األعمدة حلصر كل ما تواجهه في املثال السابق. 
قمت بتحديد القرار أو املشروع )مشروع شراء 
جهاز الب توب جديد( وقمت بتحديد نقطة واحدة 
فــي كل عمود وقد تكون هناك نقاط أكثر أو ال 
تكون في أحد األعمدة، ولكن بعد أن عرفت كل 
أبعاد املشروع يتم اتخاذ القرار بناء على املعطيات 
التي لدي، وذلك عبر اإلجابة عن األسئلة التالية:

٭ كيف أســتطيع أن أســتفيد من نقاط القوة 
التي لدي؟

٭ كيف أستطيع أن أحسن نقاط الضعف؟
٭ كيف أستطيع استغالل الفرص املتوافرة؟

٭ كيف أستطيع أن أقلل من املخاوف/ التهديدات؟
ولنبدأ في اإلجابة عن األسئلة السابقة في ضوء 

ما لدينا من معطيات:

٭ كيف أســتطيع أن أســتفيد من نقاط القوة 
التي لدي؟

٭ املواصفات احلديثة في جهاز الالب توب اجلديد 
قد تساعدني في تسريع عملي

٭ كيف أستطيع أن أحسن نقاط الضعف؟
٭ هل أحتاج فعال إلى مخرج ڤيديو؟ هل ميكن 
اســتخدام طريقة أخرى لعرض الڤيديو؟ وما 

التكلفة؟
٭ كيف أستطيع أن أستغل الفرص املتوافرة؟

٭ ال بد من أخذ القرار خالل أسبوع واحد، وهي 
مدة العرض احملدودة.

٭ كيف أستطيع أن أقلل من املخاوف/ التهديدات؟
٭ أبحث في اإلنترنت عن آراء أشخاص آخرين 
أو أي مواضيع تتعلــق مبوديل اجلهاز أو بأي 

مشاكل قد واجهت أصحابه.
أعتقد ان الفكرة وضحت، وعليك اآلن أن تطبقها 
على مشاريع وقرارات أكبر وبتأن أكثر وبنفس 
الطريقة، أوال بحصر نقــاط القوى والضعف 
والفرص واملخاوف، ومن ثم اإلجابة عن األسئلة 
األربعة السابقة، وعندها ميكنك أن جترب الطريقة 
على أي شــيء في حياتك مثال )مشروع جديد، 
خطة عمل، وظيفة جديدة، شراء منزل أو سيارة(. 
مت اقتباس هذه املقالة من صاحبها محمد بدوي، 

جزاه اهلل خيرا.

مؤشر كويت 15 أغلق عند أعلى مستوى منذ يوليو 2015

استقرار النفط واحتماالت الترقي
دعما االرتفاعات األسبوعية

أغلقت بورصة الكويت تعامالتها هذا األسبوع 
املنتهي بتداوالت اخلميس املاضي ١4 سبتمبر على 
حتســن في أدائها وذلك مقارنة مــع أدائها خالل 
األســبوع املاضي، حيث شــهد املؤشر السعري 
ارتفاعا طفيفا بلغ ٠.٢%، بينما كان االرتفاع كبيرا 
في املؤشرات الوزنية، ليرتفع كل من )الوزني – 
مؤشر كويت ١5 – مؤشر NIC 5٠( بنسب بلغت 5.١% 
و٢.8% و١.3% على التوالي. وفي نفس االجتاه ارتفع 
املعدل اليومي لقيمة االسهم املتداولة بنسبة ١١٦.٦% 
ليبلغ 33.5 مليون د.ك خالل األسبوع باملقارنة مع 
١5.5 مليون د.ك لألســبوع املاضي وذلك بحسب 
تقرير قادت تداوالت األسهم القيادية املدرجة في 
بورصة الكويت مؤشــرات السوق نحو االرتفاع 
ليغلق مؤشر كويت ١5 في جلسة نهاية األسبوع 
على مستوى ١٠٢٧ نقطة )أعلى مستوى للمؤشر 
منــذ تاريخ ٢٧ يوليو ٢٠١5(، ومع هذا االنتعاش 
والزخم الشرائي على األسهم الكبيرة واملتوسطة 
ارتفعت قيم التداوالت لتصل السيولة في نهاية 

الفترة إلى 4٢.8 مليون دينار
وذكر التقرير أن مؤشرات البورصة الكويتية 
)الوزنية( قد حققت مكاسب كبيرة منذ بداية الربع 
الثالث، لكن النصيب األكبر من تلك املكاسب كان 
ملجموعة من الشركات القيادية، بل اليزال يالحظ 
بان هناك إقباال واســعا وقوة شــرائية على هذه 
األسهم حتى باألسعار القياسية التي وصلت إليها.

وعلق التقرير على االداء االسبوعي للمؤشرات 
واالسهم القيادية مؤكدا أن هذا االجتاه االستثماري 

في تعامالت الســوق، هو محصلــة لعدة عوامل 
اجتمعت في توقيت واحد، ميكن تلخيصهما في 

محوريني أساسيني:
 أوال: استقرار أسعار النفط العاملية 

كان الستقرار أسعار النفط العاملية دور كبير 
فــي موجة االنتعاش، خصوصــا في ظل ارتباط 
سياسات االنفاق الرأســمالية للدولة مع أسعار 

النفط. 
ثانيــا: إحتمالية ترقيــة بورصة الكويت إلى 

مصاف األسواق الناشئة 
اكد التقرير ان زيادة االحتمالية بترقية بورصة 
الكويت إلى مصاف االسواق الناشئة ضمن مؤشر 
فوتســي واملتوقع ان يعلن عن مراجعته بنهاية 
شهر ســبتمبر اجلاري وهو ما سوف يؤدي الى 
اســتقطاب ســيولة خارجية جديدة، السيما ان 
السوق احمللي ســوف يشهد عدة تغيرات تعمل 
على زيادة كفاءة أنظمة التداول وتعزيز مستويات 

السيولة في السوق.
كما جتدر اإلشارة إلى أن األسهم القيادية التي 
تركزت عليها التداوالت خالل الفترة مثل بيتك وزين 
وأجيليتي هي شركات تتمتع بعدة عناصر فريدة 
قادرة على جذب االستثمار املؤسسي والفردي معا، 
على سبيل املثال وليس احلصر، استدامة ايراداتها 
التشغيلية طوال السنوات املاضية وتوزيعاتها 
النقدية املجزية، أضف إلى ذلك مكانتها اإلقليمية 
وقوتها التنافســية في السوق احمللي واألسواق 

املجاورة.

استئناف تشغيل المصافي األميركية ومؤشرات أقوى على الطلب دعمت األسعار

أسعار النفط صوب أعلى مستوى في 5 أشهر
وكاالت: تراجعت أسعار 
النفط خــالل تعامالت أمس 
اجلمعة ختام االسبوع لكنها 
اجتهت نحو حتقيق مكاسب 
أســبوعية، هي الثالثة خلام 
برنت على التوالي، مع تسارع 
وتيرة عمليات إزالة آثار الدمار 
بعد األعاصيــر في الواليات 
املتحدة وحتسن آفاق الطلب.
ونزل خام غرب تكساس 
الوســيط األميركي ١٧ سنتا 
إلــى 49.٧٢ دوالرا  أو 4.٠% 
للبرميــل. وجتاوز اخلام 5٠ 
دوالرا لفتــرة وجيــزة يوم 
اخلميــس املاضــي ليســجل 
أعلى مســتوياته فــي أربعة 
أشــهر وأغلق مرتفعــا ١.٢% 
عنــد 49.89 دوالرا للبرميل، 
وهو أعلى مستوى إغالق له 

منذ 3١ يوليو.
ورغــم انخفــاض خــام 
القيــاس العاملي مزيج برنت 
في العقود اآلجلة ٢3 ســنتا 
إلــى 55.٢4 دوالرا  أو 4.٠% 
للبرميــل، اال انه بلغ 55.4٧ 
دوالرا للبرميل عند التسوية 
مسجال أعلى مستوى إغالق 

له منذ ١3 أبريل.
غيــر أن اخلــام األميركي 
يتجــه للصعــود نحــو %5 
بدعم من اســتئناف تشغيل 
مصاف بعد اإلعصار هارفي 
ومؤشرات أقوى على الطلب، 
في حني يتجه برنت لالرتفاع 
٢.٧% وحتقيق ثالث مكاسبه 

األسبوعية على التوالي.
وقال بوب دادلي الرئيس 
التنفيــذي لشــركة بي.بي لـ 
»رويتــرز« في مقابلة إن من 
املرجح أن تظل أسعار النفط 
بــني 5٠ و٦٠ دوالرا للبرميل 
مع استمرار املنتجني في تقييد 

اإلنتاج.
وقال دادلي في مقابلة مع 
رويترز: »يستغرق األمر دائما 
بعض الوقــت لكي تنخفض 
املخزونات. لكن على صعيد 
اتفــاق أوپيك واملنتجني غير 
األعضاء في املنظمة، ومن كل 
ما نراه، هناك التزام واســع 
ومستويات املخزون تنخفض.

وأضاف: ال نتوقع ارتفاعا 

فــي األســعار وال نتوقــع 
انخفاضا كبيرا في األسعار. 
لــذا نحــاول جميعــا تلمس 
طريقنــا في هــذا العالم بني 
5٠ و٦٠ دوالرا وأتوقــع أن 

يستمر ذلك«.
البلدان  وتوقعت منظمة 
املصدرة للبتــرول )أوپيك( 
األســبوع املاضي طلبا أعلى 
علــى نفطها في ٢٠١8 وحملت 
إلى بوادر على حتسن السوق 
العاملية، مشيرة إلى أن اتفاق 
خفض اإلنتــاج الذي أبرمته 
مع منتجني خارجها يســاهم 
في تقليص تخمة املعروض.

وأعقب ذلك تقرير لوكالة 
الطاقــة الدولية قالت فيه إن 
تخمة معروض النفط العاملي 
تتقلص بفضل قــوة الطلب 
األوروبي واألميركي إلى جانب 
تراجع إنتاج أوپيك واملنتجني 

املستقلني.
وقالت الوكالة: إن فائض 
معروض النفط العاملي بدأ في 
االنخفاض بسبب النمو األقوى 
من املتوقع للطلب األوروبي 
واألميركي إلى جانب تراجع 
إنتــاج أوپيــك والــدول غير 

األعضاء باملنظمة.
ورفعــت املنظمــة، التــي 
الطاقــة  تنســق سياســات 

للــدول الصناعية، توقعاتها 
لنمو الطلب العاملي على النفط 
فــي عام ٢٠١٧ إلى ١.٦ مليون 
برميــل يوميا من ١.5 مليون 

برميل يوميا.
وقالــت »منــو الطلب من 
منظمــة التعاون االقتصادي 
والتنميــة يظــل أقــوى من 
التوقعات، خاصة في أوروبا 

والواليات املتحدة«.
واضافــت »اســتنادا إلى 
مراهنــات املســتثمرين فــي 
تشــير  األخيــرة،  اآلونــة 
التوقعــات إلى أن األســواق 
تتحسن وأن األسعار سترتفع 
ولكن بوتيرة محدودة جدا«.

وكان الطلــب القــوي في 
الدول الصناعية عامال مهما 
وراء منو الطلب العاملي مبقدار 
٢.3 مليون برميل يوميا في 
الربع الثاني، وهي أكبر زيادة 
فصلية على أساس سنوي منذ 

منتصف عام ٢٠١5.
وعلــى صعيد املعروض، 
هبط إنتــاج النفــط العاملي 
مبقــدار ٠.٧٢ مليــون برميل 
يوميا في أغســطس بسبب 
إغالقــات غيــر مخطــط لها 
وعمليــات صيانة مقررة في 
ليبيــا ودول غيــر أعضــاء 
في منظمــة البلدان املصدرة 

للبترول )أوپيك( مثل روسيا 
وقازاخســتان وأذربيجــان 
واملكســيك وكذلــك في بحر 

الشمال.
وانخفــض إنتــاج أوپيك 
من النفط في أغسطس للمرة 
األولى في خمسة أشهر بفعل 
جتدد االضطرابات في ليبيا، 
إذ تراجع إنتاج املنظمة ٠.٢١ 
مليون برميل يوميا إلى 3٢.٦٧ 

مليون برميل يوميا.
وذكــرت وكالــة الطاقــة 
الدولية أن مخزونات النفط 
العامليــة بدأت في اســتعادة 
توازنهــا نتيجــة النخفاض 

اإلنتاج وارتفاع الطلب.
ومــع عمليــة اســتعادة 
التــوازن اجلاريــة، رفعــت 
وكالة الطاقة الدولية توقعاتها 
للطلب على نفط أوپيك مبقدار 
٠.١ مليون برميل يوميا لعامي 

٢٠١٧ و٢٠١8.
وفيما يخص العام احلالي، 
تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن 
يبلغ الطلب على نفط أوپيك 
3٢.٧ مليون برميل يوميا مبا 
يتماشى مع اإلنتاج احلالي. 
وفــي ٢٠١8، تتوقــع الوكالة 
أن يحتــاج العالــم إلى 4.3٢ 
مليون برميل يوميا من نفط 

»أوپيك«.

»أوپيك« تتوقع 
طلبًا أقوى على 
نفطها في 2018

األسعار ستظل 
بني 50 و60 دوالراً 

للبرميل مع استمرار 
املنتجني في تقييد 

اإلنتاج

تخمة معروض 
العاملي تتقلص 

بفضل قوة الطلب 
األوروبي واألميركي

خلــص 6
»إدوارد ميــرو« 
في كتابه »املشاريع 
الصناعيــــة الضــخــمــــة« الذي حلل خالله 
أكثر من 3٠٠ مشــروع ضخــم إلى ان ٦5% من 
املشروعات الضخمة تواجه الفشل دائما وعرفها 
بأنها املشروعات التي تتجاوز تكلفتها املليار 
دوالر مثــل خطوط الســكك احلديديــة عالية 
السرعة واملطارات واملوانئ والطرق السريعة 
والســدود واألنفاق والقرى األوملبية وغيرها 

من األصول طويلة األجل.
وأكــد ان جميــع االطــراف تســتفيد مــن 
املشــروعات الضخمة واملتضــرر الوحيد هو 
االقتصــاد، فالسياســيون يرغبــون في ربط 
أسمائهم مبشروعات كبرى وعمالقة وشركات 
الهندسة واالستشــارات مستفيدة باحلصول 
على عقود ضخمة وطويلــة االجل، ويصعب 
تقدير تكاليفها بشــكل دقيق من البداية، وهو 
ما يؤمن لهم مداخيل جيدة لفترة طويلة، واما 
اجلمهور فتطــرب آذانه لســماع مفردات مثل 
أعلى مبنى وأطول جســر وأضخم سد، فضال 
عن املشاريع التي تتمتع ببعد جمالي مثل دار 

األوبرا في سيدني وجسر »جولدن جيت« في 
سان فرانسيسكو.

وعرض الكتاب ٦ أسباب لفشل ذلك النوع 
من املشروعات الضخمة، وهي:

املشــاريع الضخمة هي مشاريع محفوفة  ١    
باملخاطر بطبيعتها، بسبب آفاق التخطيط 

الطويلة واملعقدة.

غالبــا ما يقــود هذه املشــاريع مديرون ٢  
ومخططون ليســت لديهــم دراية كافية 
بتاريــخ املشــروع، وذلك ألنه يتــم تغييرهم 
واستبدالهم باستمرار طوال دورات املشروع، 

وهو ما يترك مركز القيادة ضعيفا.

عمليــة صنع القــرار والتخطيط واإلدارة 3 
داخل هذه املشــاريع عادة ما تكون معقدة 
ومتشابكة، بسبب تعدد اجلهات التي تقف خلف 
املشــروع، كما أنه أحيانا قــد يكون للقطاعني 

العام واخلاص مصالح متضاربة.

محاولة إعادة اختراع العجلة، مبعنى ميل 4 
القائمني على املشروع إلى اعتباره مشروعا 
منفردا، وهــو ما ينعكس علــى التكنولوجيا 
والتصميمات التي تكون غالبا غير قياســية، 
وهو ما يحول دون التعلم من مشاريع أخرى 

مشابهة.

كثيرا ما يحسم القائمون على املشروع 5  
قرارهم بشــأنه في مرحلــة مبكرة جدا، 
ورمبا قبل البدء فيه أصال، لتنزوي أو تختفي 
أي فرضيــة أو حتليــل قد يشــكك في جدوى 
املشروع أو يعدل مساره، وهو ما يؤدي عادة 
إلــى خــروج التكلفة عن نطاق الســيطرة في 

مراحل الحقة.

املعلومات املضللة بشأن التكاليف واجلداول ٦ 
الزمنية واملخاطر، هي جميعها عوامل قد 
تؤدي إلى خروج التكاليف عن نطاق السيطرة 
وتأخر موعد التســليم، وهو مــا قد يضرب 

اجلدوى االقتصادية للمشروع في مقتل.
في علم إدارة املشاريع، عادة ما يتم وصف 
املشروع بأنه مشروع فاشل، إذا انطبق عليه 
واحدة أو أكثر من النقاط التالية، وهي جتاوز 
تكلفتــه امليزانية األصلية بأكثر من ٢5% واذا 
تأخر ميعاد تســليمه أو االنتهــاء منه اإلطار 
الزمنــي احملدد بأكثر مــن ٢5%، وأخيرا إذا لم 
يتمكن من حتقيق األهداف التي أسس ألجلها 

في غضون عام واحد من تاريخ التشغيل.

أسباب لفشل
 املشروعات الضخمة


