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محمود فاروق 
دشنت ش����ركة مايكروسوفت 
الكويت باقة »كفاءة املس����تقبل« 
البرمجية  اجلديدة من احلل����ول 
املبتك����رة، الت����ي تض����م نظ����ام 
التش����غيل »ويندوز7« واإلصدار 
الثاني من »ويندوز سيرفر 2008« 
و»مايكروس����وفت إكستش����ينج 
سيرفر 2010«، وتتميز هذه الباقة 
بأنها مطورة خصيصا بهدف متكني 
الشركات من مواجهة التحديات في 
أعمالها، وتعزيز قدرتها على تزويد 
السوق بأعلى معايير االبتكار، حيث 
يعمل اجليل اجلديد من االبتكارات 
التقنية على املساعدة في خفض 
التعقيدات  التكاليف وتقلي����ص 
على قطاع الشركات، وتأكيدا على 
التزامها باالرتقاء مبعايير االبتكار 
ف����ي اإلنتاج، وتعزيز اس����تخدام 
التقنيات املتطورة في دفع عجلة 

التعافي االقتصادي. 
إلى  الباق����ة اجلديدة  وتهدف 
متكني الش����ركات م����ن بناء نظم 
العالية  املرونة  املعلوم����ات ذات 
والكلفة املنخفضة، التي من شأنها 
أن تساعد أفراد املجتمع على إدراك 
ظروف العمل املتغيرة بس����رعة 
أكبر ورؤية أوضح واالستجابة 

لها بأسرع مما مضى.
 وفي كلمة ألقاها أمام مؤمتر 
صحافي للتعريف بنظام التشغيل 
اجلديد ويندوز 7، قال مدير مكتب 
مايكروس����وفت الكوي����ت إيهاب 
مصطفى: في الوقت الذي تصارع 
فيه كافة بل����دان العالم للخروج 
القاس����ية،  الس����وق  من ظروف 
تؤكد مايكروسوفت على التزامها 
املتواصل جتاه توفير املنتجات 

واخلدمات التقنية املبتكرة التي من 
شأنها أن تسهم في إعادة تنشيط 
محرك النمو االقتصادي، ونحن على 
ثقة بأن حلولنا البرمجية اجلديدة 
قادرة على مساعدة الشركات في 
إدارة اآلث����ار القصيرة والبعيدة 
األجل للتباطؤ االقتصادي، وذلك 
عب����ر خفض التكالي����ف وتعزيز 
إنتاجية العمليات، ويعد هذا العام 
عاما متميزا على صعيد االبتكار 
وإط����اق املنتج����ات اجلديدة في 
»مايكروسوفت«، وال شك في أنه 
سيسهم في تهيئة األرضية املناسبة 

لها على مدار العامني القادمني.
م����ن جانبه ق����ال املدير العام 
ملجموعة األنظمة الشخصية »إتش 
بي« الشرق األوسط، أنيل كومار: 
»تربطنا مع مايكروسوفت عاقات 
تعاون طويل����ة األمد في مجاالت 
عديدة تش����مل هندسة وتطوير 
املنتجات التي توفر للعماء حلوال 
عالية اجلودة بتكلفة مناس����بة، 

ودعمنا إلطاق »نيو إفيشنسي« 
ه����و خطوة مهمة بالنس����بة لنا، 
الذي يلعبه  الدور  ويؤكد مجددا 
تعاوننا املتواصل في تعزيز ثقة 
العماء بكفاءة وسهولة استخدام 
أجهزة »إت����ش بي« مع برمجيات 

»مايكروسوفت«. 

ابتكار وارتقاء

وق����ال مدير ع����ام االتصاالت 
لش����ركة سامس����وجن اخللي����ج 
لإللكترونيات، سانديب سيجل: 
»ترتب����ط سامس����وجن اخللي����ج 
لإللكترونيات ومايكروس����وفت 
بعاقات تع����اون وطيدة ومديدة 
كشريكني استراتيجيني في األعمال، 
ونحن في سامس����وجن ملتزمون 
دائما باالبتكار واالرتقاء املتواصل 
بكفاءة منتجاتنا، مما يس����هم في 
التي  امللح����ة  تلبي����ة املتطلبات 
التجارية مبا  الس����احة  تشهدها 
في ذلك خفض التكاليف، وتعزيز 
األداء، وكفاءة اس����تهاك الطاقة. 
وسنواصل إثراء محفظة منتجاتنا، 
التعاون املس����تمر مع  من خال 
التقنيات  »مايكروسوفت«، فهذه 
اجلديدة سترسي مفاهيم جديدة 
في بيئة العمل، وس����تقدم منافع 

عديدة للمشاريع التجارية«.

شراكة إستراتيجية

من جهته قال مدير عام منطقة 
اخلليج وأفريقيا لشركة ويبرو 
احمل����دودة للتكنولوجيا، بيناكي 
كار: تعم����ل ويبرو للتكنولوجيا 
ومايكروسوفت في ضوء الشراكة 
االستراتيجية التي جتمع بينهما، 

على تطوير احللول التي تساعد 
العماء على دفع عجلة منو أعمالهم 
واالرتقاء بكفاءتها وأدائها، وال شك 
في أن اجلمع بني منصة تقنيات 
مايكروسوفت، ومنوذج عمل ويبرو 
في توفير اخلدمات، ميثل خيارا 
مثاليا لتطوي����ر وتطبيق حلول 
املشاريع. وبفضل هذه املنتجات 
اجلديدة، بات بإمكان الش����ركات 
التحكم ببنيتها التحتية التقنية 
بشكل أفضل، واس����تثمار املزايا 
اإلنتاجية للتقنيات واملعلومات على 
النحو األمثل، األمر الذي ميكنها 
الراهنة  التحدي����ات  من مواجهة 

واملستجدة بكفاءة عالية.
وبإطاق اإلصدار الثاني من خادم 
»مايكروس����وفت ويندوز سيرفر 
2008«، تواصل »مايكروسوفت« 
مسيرة النجاح والتميز التي حققها 
»ويندوز س����يرفر 2008« احلائز 
عددا من اجلوائز، عبر توس����يع 
آفاق التقني����ات احلالية وإضافة 
االبتكارات اجلديدة التي ستتيح 
للعماء خف����ض تكاليف أعمالهم 
وتعزيز كفاءتها. ومن شأن أدوات 
االس����تخدام االفتراض����ي املتعدد 
اجلديدة، واملوارد الشبكية، وأدوات 
اإلدارة املطورة، وقابلية املكاملة مع 
نظام التشغيل اجلديد »ويندوز7«، 
أن تس����اعد العماء على االرتقاء 
مبعايي����ر املرونة واملوثوقية في 

بنية اخلوادم التحتية لديهم.

خادم »مايكروسوفت«

العام  وفي وقت الح���ق من 
احلالي، ستقوم »مايكروسوفت« 
أيضا بإطاق خادم »مايكروسوفت 
إكستش���ينج س���يرفر 2010«، 
النسخة األحدث واألكثر تطورا من 
حلول التعاون ورسائل الشركات، 
الس���يما أن ه���ذه احللول باتت 
تس���تحوذ على حصة متنامية 
في السوق، لتصبح بذلك ركنا 
أساسيا من رؤية »مايكروسوفت« 
لاتصاالت املوح���دة. وبفضل 
خي���ارات التطبي���ق والتخزين 
اجلدي���دة، واإلمكانات املتطورة 
إلدارة صندوق الرسائل الواردة، 
ومزايا أرشفة البريد اإللكتروني 
املدمجة، سيتمكن احلل اجلديد من 
مساعدة الشركات على تقليص 
نفقاتها واالرتقاء إلى آفاق جديدة 

من األداء واملوثوقية.

»مايكروسوفت الكويت« تدّشن »كفاءة المستقبل« 
للحلول البرمجية للشركات والمؤسسات المالية

لخفض التكاليف وتقليص التعقيدات على القطاعات المالية ولدفع عجلة التعافي االقتصادي

ظهور مؤشرات إيجابية لالقتصاد الوطني

58% يتوقعون ارتفاع أرباح الشركات

كشفت دراسة مؤش���ر التفاؤل باألعمال 
للربع الرابع عن منو التفاؤل باالقتصاد العاملي 
حيث شهدت الكويت ظهور مؤشرات إيجابية. 
وس���جلت جميع املؤشرات التي مت دراستها 
باالس���تبيان ارتفاعات هامة مقارنة بالربع 
السابق وخصوصا في مستوى مؤشر أسعار 
البيع والذي انتقل من اخلانة الس���لبية إلى 
اإليجابية بفارق 20 نقطة عن مستوى )-16 
نقطة( املسجلة في الربع الثالث من نفس العام 

معلنا التضخم خال الربع الرابع.
ولقد ارتفع مؤش���ر تفاؤل األعمال حلجم 
املبيعات 13 نقطة من 34 نقطة في الربع الثالث 
إلى 47 نقطة في الربع الرابع لعام 2009، وقد 
ارتفع مؤشر الطلبات اجلديدة مبقدار 9 نقاظ 

إلى 47 نقطة في الربع الرابع. 
ومع ارتفاع املؤش���رات فقد ارتفع مؤشر 
التف���اؤل لصافي األرباح للربع الرابع 2009 
مبق���دار 16 نقطة من 32 نقطة للربع الثالث 
لعام 2009 إل���ى 48 نقطة مدفوعا بتوقعات 
ارتفاع املبيع���ات وزيادة في أوامر الطلبات 

اجلديدة. 
ولقد ارتفعت مؤشرات التفاؤل باألعمال 
لعدد املوظفني وحجم املخزون مبقدار 7 نقاط 
لكل منهما حيث بلغ األول 14 نقطة والثاني 19 
نقطة، وسادت مشاعر التفاؤل عموم مؤشرات 
التفاؤل باألعمال في الكويت مقارنة مع الربع 
السابق ولقد كان هذا التعافي بقيادة قطاعي 

النقل واالتصاالت.

اظهر املؤش���ر ان انتعاش حجم املبيعات 
وحتسن مستوى الطلبات اجلديدة وتوقعات 
حتس���ن أسعار البيع قد س���اهم في توقعات 
ارتفاع الربحية ف���ي الربع الرابع مقارنة مع 
الربع الثالث، حيث توقع 58% من الش���ركات 
زيادة في صافي األرباح و32% من الش���ركات 
ال يتوقعون تغييرا، بينما توقع 10% فقط من 
الش���ركات انخفاضا في صافي األرباح خال 

الربع الرابع لعام 2009. 

ولقد سجل مؤشر التفاؤل باألعمال 48 نقطة 
والتي هي أعلى مبقدار 16 نقطة مقارنة بالربع 
الثالث و13 نقطة بالربع األول لعام 2009، إن 
قطاعات التمويل والتأمني والعقارات واخلدمات 
هي األكثر تفاؤال بني جميع القطاعات بش���ان 
صافي األرباح حيث يتوقع 59% من املجيبني 
على االس���تبيان زيادة في صافي األرباح في 
الربع الرابع لعام 2009، وبلغ مؤشر التفاؤل 
باألعمال لصافي الربحية مستوى 53 نقطة.

زكي عثمان
أص������درت ش���رك���ة دان 
وبرادس���تريت- جنوب آسيا 
والشرق األوس���ط احملدودة، 
وهي الشركة األولى في العالم 
التجارية  املزودة للمعلومات 
املالي���ة، بالتعاون  والبيانات 
املثنى لاستثمار  مع ش���ركة 
تقرير مؤشر التفاؤل باألعمال 
للكويت للربع الرابع والذي يعد 
مقياسا ملدى ثقة الشركات في 

االقتصاد. 
وخال املؤمتر الصحافي الذي 
دعت إليه »املثنى لاستثمار« 
أمس ق���ال نائ���ب رئيس أول 
ادارة األصول بالشركة  دائرة 
زياد االبراهيم ان الشركة قررت 
إصدار هذا املؤشر على أساس 
ان املؤشر  ربع سنوي، مبينا 
يستند الى إجراء استبيان عن 
شركات األعمال التجارية بشأن 
توقعاتهم ع���ن أعمالهم خال 
الربع املقبل والذي يعد من أكثر 
األساليب فعالية لتتبع كيفية 
رؤية رجال مجتم���ع األعمال 
التجارية من  لبيئة األعم���ال 
حولهم واالجتاه الذي تس���ير 
فيه مشروعاتهم التجارية في 

املستقبل.
وذكر االبراهيم ان مؤش���ر 
التفاؤل باألعمال للربع الرابع قد 
أجرى استبيانا في شهر أكتوبر 
املاضي وهي الفترة التي شهدت 
عامات متزايدة من االنتعاش 
االقتصادي والذي أعاد السيولة 
إلى األسواق املالية لبناء قاعدة 
أوسع من االنتعاش االقتصادي 
احملتمل ف���ي الفصول القادمة 
على املدى القريب، ولقد شهد 
االقتصاد الكويتي بوادر ظهور 
عامات على املزيد من التحسن 
في مستوى الثقة باألعمال خال 
الربع احلالي، ويقود هذه الثقة 
ارتفاع أسعار  املقام األول  في 
النفط والذي نتج عنه فائض في 

مصدر قلق رئيسي للشركات 
غير التابعة لقطاع النفط والغاز 
في الكويت، حيث أبدى 44% من 
هذه الشركات قلقهم إزاء توافر 
التمويل في الربع الرابع وهي 
نسب��ة أق��ل قلي��ا م��ن النسب��ة 

املسجل��ة بالرب��ع الثال��ث. 
كذلك أظهر االس���تبيان أن 
60% من الشركات العاملة في 
قطاع النقل واالتصاالت أبدوا 
قلقهم بشأن التمويل وتبعهم 
الشركات العاملة بقطاع التمويل 
والتأمني والعقارات وخدمات 
األعمال بنس���بة مقدارها %52 

في الربع الرابع.
 كما أبدت 43% من الشركات 
غير العاملة في قط��اع النفط 
والغاز قلقها بش��أن تكلفة املواد 
األولية مقارن��ة بنس���بة %37 
الثال�����ث وبزي��ادة  الربع  في 
مقداره���ا 6%، ومجموع�����ة 
كب�ي�رة من الشركات وبنسبة 
54% ق�����د صرح��وا ع��ن عدم 
وجود خط��ط لديهم لتوسيع 
أعمالهم عل��ى الرغم من العامات 
االيجابي��ة النتعاش االقتصاد 

العامل��ي. 
وأضاف أن االستبيان يكشف 
عن استشعارات مغمورة لدى 
قطاع النفط بشأن أسعار البيع 
حي���ث ان 84% من الش���ركات 
العامل���ة ف���ي ه���ذا القطاع ال 
تتوقع أن يرتفع سعر برميل 
النفط عن مستوياته احلالية، 
كما أبدى 38% من الش���ركات 
العاملة في قط���اع النفط عن 
قلقها بشأن تكاليف االكتشاف 

والتطوي��ر. 
هذا وق���د مت االتف���اق بني 
الش���ركتني على إصدار مؤشر 
التف���اؤل باألعمال في الكويت 
وذلك على أساس ربع سنوي 
وسيتم إصدار مؤشر التفاؤل 
باألعمال القادم في الكويت في 

يناير2010. 

امليزانية قدره 4.23 مايني دينار 
خال األشهر اخلمسة األولى من 
السنة املالية احلالية، ومتاشيا 
مع اجتاه األسواق العاملية فانه 
من املتوقع أن يصل معدل منو 
االقتص���اد الكويتي إلى %3.3 
ف���ي 2010 مقارنة مع تقديرات 
مع���دل النمو الس���ابقة والتي 

كانت %2.4. 

نمو االقتصاد الكويتي

وأكد االبراهيم أن االقتصاد 
الكويتي كباقي االقتصاديات 
العاملية األخرى متيقنة من أنها 
على وش���ك حتقيق منو خال 
الربع الرابع وبدا ذلك واضحا 
بتحسن جميع مقاييس استبيان 

مؤشر التفاؤل باألعمال. 
وبني االبراهيم انه ومبتابعة 
عمليات ضخ السيولة والتطورات 
االقتصادية الصحية مثل ارتفاع 
أسعار النفط وانحسار البطالة 
وتخفيف شروط االئتمان وعزم 
احلكومة على إطاق مشاريع 
البنية التحتية الضخمة سوف 
الكويتي على  يضع االقتصاد 
الطريق نحو حتقيق ارتفاع في 

معدل النمو خال الربع القادم، 
ولكن بالرغم من كل هذه العوامل 
املشجعة مازالت حركة األعمال 
التجارية تدار بحذر والشركات 
الكويتية لن يبدو عليها مظاهر 
التعافي قب���ل تعديل بياناتها 
املالية، باإلضافة إلى أن معدل 
النمو املتوقع لن يكون مشابها 
السابقة، حيث  النمو  لطفرات 
ان احملافظ���ة على معدل »منو 
مستمر« سيكون من أولويات 
املس���تثمرين ب���دال من »منو 

يصاحبه تذبذبات كبيرة«.

أداء إيجابي وجيد

من جانبه قال املدير املالي 
لش���ركة دان وبرادستريت- 
جنوب آسيا والشرق األوسط 
فيليب س���ترينج، معلقا على 
نتائ���ج االس���تبيان إن عودة 
االقتصاد العامل���ي إلى البروز 
إيجاب���ي على  أث���ر  ل���ه  كان 
الكويت، وظهر ذلك جليا على 
جميع مقاييس مؤشر التفاؤل 
باألعمال للرب���ع الرابع، حيث 
حققت أسعار البيع ارتفاعات 
قصوى مقارنة مع الربع السابق 

ولقد أثرت مشاعر التفاؤل على 
حجم املبيعات وصافي األرباح 
خال الربع احلالي، وبذلك فأن 
املرحلة األس���وأ ق���د أصبحت 
خلفنا وأقصى م���ا قد يحدث 
هو أن تك���ون وتيرة انتعاش 

االقتص��اد العاملي بطيئة. 
وبالرغم من تزايد السيولة 
ف���ي النظام املال���ي العاملي إال 
أن العم���اء مازالوا يواجهون 
صعوب���ة للحص���ول عل���ى 
التسهيات االئتمانية من البنوك 
والتي مازالت في مرحلة تقليل 
املخاطر وزيادة مخصصاتها.  
إن حكومات الكثير م��ن ال��دول 
النامية ق���د اتخذت إج��راءات 
هائلة للحد من االنخف��اض��ات 
خال األشهر األخي��رة، ولكن 
استمرار االنتعاش م��ازال محل 
للنقاش حيث ان اس���تم��رار 
ارتفاع مست��وى الط��لب بعد 
مرحلة تنفي��ذ برام��ج التحفيز 

مشكوك في��ه وغي�ر مؤكد. 
الرغم  ان���ه وعلى  وأضاف 
من حتقق مؤش���رات حتسن 
وانتع���اش في الس���وق إال أن 
توافر مص���ادر التمويل مازال 

»دان وبرادستريت« تصدر بالتعاون مع »المثنى لالستثمار«
مؤشر التفاؤل باألعمال للكويت عن الربع الرابع 

يعد مقياسًا لمدى ثقة الشركات في االقتصاد

)فريال حماد(عبير كمال وإيهاب مصطفى ومحمد التورة من »اليسار لليمني«

)فريال حماد(زياد اإلبراهيم وفيليب سترينج خالل املؤمتر الصحافي

المالمح الرئيسية للمؤشر
سجلت جميع مؤشرات التفاؤل باألعمال 
زيادة واضحة بسبب ظهور إشارات التعافي 

على االقتصاد العاملي.
التوقعات بزيادة الطلب عـــززت األمـــل 
ــع الرابع  ــالل الرب ــعار البيع خ ــن أس بتحس
ــد أن أظهرت  ــا بع ــام 2009، وخصوص لعـــ
ــــرات بوادر إيجابية فــي الربع الرابع  املؤش
ــلبيــة خــالل الربعني  ــد أن كانـــت س بعــ

الســابقــني.
كانت مؤشرات قطاعات النقل واالتصاالت 
هي األكثر تفاؤال بشأن توقعات أعمالها للربع 
الرابع لعام 2009، وتبعها مباش���ره كل من 

قطاعات التمويل والتأمني والعقار وخدمات 
األعمال.

ــر مصادر  تواف ــس  ــازال هـاجـــ مـــ
ــة ميثــل أهم  ــواد األولي ــل وتكلفة امل التموي
ــات غير  ــي منها القطاع ــي تعان ــاوف الت املخ

النفطية.
أغلبية وحدات األعمال تنوي عدم التوسع 
في استثماراتها بالرغم من أنها تتوقع حتسن 

أوضاع التمويل. 
ــات النفطية  ــي القطاع ــاد التفاؤل ف ازدي
ولكن أصبحت عملية االستكشافات والتطوير 

هي الهاجس األكبر للقطاع.


