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«كامكو» :ارتفاع توقعات مو الناج احلي للكويت بواقع  100نقطة أساس
قال تقرير شركة بحوث كامكو عن
تقرير صندوق النقد الدولي الصادر
عن آفاق ااقتصاد العامي أكتوبر2018
 ،لقد أق��دم صندوق النقد الدولي على
تخفيض توقعات مو ااقتصاد العامي
لعامي  2018و 2019بواقع  20نقطة
أس���اس ل��ك��ا منهما ف��ي ت��ق��ري��ر آف��اق
ااق��ت��ص��اد العامي – أكتوبر ،2018
وذلك بعد أن أبقى توقعاته دون تغير
في تقريره السابق الصادر في يوليو
 .2018وبلغت التقديرات امعدلة لنمو
الناج احلي ااجمالي العامي نسبة
 3.7في امائة لكل من عامي  2018و
 .2019وي��ع��زى ه��ذا التخفيض إلى
تراجع النشاط ااقتصادي الذي شهدته
بعض ااقتصادات امتقدمة في النصف
اأول من العام  ،2018وااثار السلبية
ل���إج���راءات ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي أعلنت
مؤخرا ً ،وتوقعات مو أضعف مؤشرات
بعض اأس����واق الناشئة الرئيسية
وااقتصادات النامية.وقد ترتب على
ذل��ك خفض معدل م��و ال��ن��اج احلي
اإجمالي احقيقي لأسواق الناشئة
وااقتصادات النامية بواقع  20نقطة
أساس في العام  4.7( 2018في امائة)
و 40نقطة أس��اس للعام 4.7( 2019
ف��ي ام��ائ��ة) مقارنة بالتقرير الصادر
عن صندوق النقد ال��دول��ي في يوليو
 ،2018بينما م اإبقاء على معدل مو

ااقتصادات امتقدمة للعام  ،2018وان
ك��ان قد م تخفيضها بواقع  10نقاط
أس��اس للعام  2.1( 2019في امائة).
كما م تعديل توقعات حجم التجارة
العامية وتخفيضه لعامي  2018و
 2019بواقع  4.2في امائة ( -60نقطة
أس��اس) و  4.0في امائة ( -50نقطة
أس��اس) وفقا لصندوق النقد الدولي
على خلفية نزاع التعريفات اجمركية
ام��س��ت��ع��ر م��ا ب��ن ال���واي���ات ام��ت��ح��دة
والصن ،وحالة عدم اليقن التي حيط
ب��إع��ادة م��ف��اوض��ات اتفاقية التجارة
اح��رة أمريكا الشمالية ،وام��خ��اوف
امرتبطة بالترتيبات ااقتصادية بن
امملكة امتحدة وبقية الدول ااوروبية.
نتيجة ل��ذل��ك ،تراجعت توقعات مو
حجم ال��ص��ادرات وال����واردات لكل من
ااقتصادات امتقدمة واأسواق الناشئة
وااق��ت��ص��ادات النامية لعامي 2018
و .2019كما ذكر صندوق النقد الدولي
ايضاً ان مخاطر تراجع توقعات النمو
ال��ع��ام��ي أص��ب��ح��ت أك��ث��ر ب�����روزا ً ،مثل
تصاعد امخاطر التجارية وانعكاس
مسار التدفقات الرأسمالية التي كانت
تتجه إلى اقتصادات اأس��واق الناشئة
ذات اأساسيات ااقتصادية اأضعف
وت��س��ارع وت��ي��رة تشديد السياسات
امالية لاقتصادات امتقدمة.
وق��ام صندوق النقد الدولي بخفض

بحوث كامكو
توقعات صندوق ال نقد الدول ي

2018م

2019م

اجمالي الناتج المحلي الحقيقي  -عالميا
الوايات المتحدة اأمريكية

2.9%

2.5%

0.0%

-0.2%

2019م

المملكة المتحدة

2018م
2.9%

2019م
2.7%

1.4%

1.5%

0.0%

0.0%

1.4%

1.5%

منطقة اليورو

2.0%

1.9%

-0.2%

0.0%

2.2%

1.9%

ااقتصادات المتقدمة

2.4%

2.1%

0.0%

-0.1%

2.4%

2.2%

ااقتصادات الناشئة

4.7%

4.7%

-0.2%

-0.4%

4.9%

5.1%

ااجمالي الناتج المحلي الحقيقي العالمي

3.7%

3.7%

-0.2%

-0.2%

3.9%

3.9%

اجمالي الناتج المحلي الحقيقي  -دول مجلس التعاون الخليجي
ومنطقة الشرق اأوسط وشمال أفريقيا

2018م

2019م

2018م

2019م

2018م

2019م

السعودية

2.2%

2.4%

0.3%

0.5%

1.9%

1.9%

اامارات

2.9%

3.7%

0.9%

0.7%

2.0%

3.0%

النسبة المئوية

قطر

2.7%

2.8%

0.1%

0.1%

2.6%

2.7%

الكويت

2.3%

4.1%

1.0%

0.3%

1.3%

3.8%

عمان

1.9%

5.0%

-0.2%

0.8%

2.1%

4.2%

البحرين

3.2%

2.6%

0.2%

0.3%

3.0%

2.3%

ااجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة الشرق اأوسط وشمال أفريقيا

2.0%

2.5%

-1.2%

-1.3%

3.2%

3.8%

توقعات مو الناج احلي اإجمالي
منطقة الشرق اأوسط وشمال إفريقيا
للعام  -120( 2018نقطة أس��اس)
وال��ع��ام  -130( 2019نقطة أس��اس)
مقابل توقعات يوليو  2018لتصل
إلى  2.0في امائة و 2.5في امائة ،على

عبدالله رزوقي  :خدمة «NBK Capital
 »SmartWealthأثبتت جاحها بجدارة

عبدالله رزوقي

واوض����ح رزوق����ي ان اط���اق خ��دم��ة «NBK
 »Capital SmartWealthدليل ملموس على
اهتمام شركة الوطني لاستثمار بالتكنولوجيا
و اخ��دم��ات امبتكرة  ،حيث تعد شركة الوطني
لاستثمار م��ن اول الشركات ف��ي امنطقة تطلق
خدمات استثمارية ومالية مبتكرة وتلبي جميع
احتياجات العماء مختلف شرائحهم .
وأض���اف رزوق���ي ” :اننا نعيش اان وسط
التكنولوجيا وفي العالم الرقمي ،وهم ا بن ايدينا،
وعلينا ان نستفيد منهما ونتبناهما في أعمالنا امالية
وااستثمارية لتلبية احتياجات العماء ومواكبة
خبراتهم التكنولوجية“.
واختتم رزوقيكلمته مؤكدا على مواصلة شركة
الوطني لاستثمار تعزيز خدماتها الرقمية  ،ما
يطور من خدمة العميل ويضيف قيمة إلى تعاماته
امالية  ،مؤكدا ً ااستمرار في مواكبة آخر وأحدث
التطورات في البنية التحتية وتبني آخر التطورات
التكنولوجية في اخدمات امالية و ااستثمارية ،
ما يساعد على منح العماء جربة متميزة وخدمات
عصرية بأعلى معايير اجودة والتميز.

وفق امعايير اأوروبية للباستيك

«إيكوي بوليمرز» التابعة لـ «ايكويت»
تطلق منتج «فيريديس »25
اعلنت شركة (إيكوي بوليمرز) التابعة مجموعة
اي��ك��وي��ت ل��ل��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات ع��ن ااط����اق منتج
(فيريديس  )25امبتكر والتي سيوفر فئة جديدة
من م��ادة (تيريفثاات البولي إيثيلن) امستخدمة
في إنتاج عبوات امشروبات وامنتجات التي تتطلب
استخدام احرارة لتشكيلها (التشكيل احراري).
وق��ال الرئيس التنفيذي ل (ايكويت) الدكتور
رام��ي��ش رام��اج��ن��دران ف��ي ل��ق��اء م��ع وك��ال��ة اأن��ب��اء
الكويتية (كونا) امس ااربعاء أن تقنية (فيريديس
 )25تعتمد على ان يكون منتج (تيريفثاات البولي
إيثيلن) محتويا على ما نسبته  25في امئة من مادة
تيريفثاات البولي إيثيلن امعاد تدويرها كيميائيا
كمادة وسيطة وه��ي أعلى نسبة م حقيقها حتى
اآن .ولفت الى انه من امنتظر ان يكون لهذا امنتج
منافع كثيرة وأث��ر واض��ح وايجابي على البيئة
وبالتالي سينعكس على امجتمع ككل حيث سينتج
عنه ارتفاع نسب إعادة تدوير الباستيك من خال
الطلب امتزايد على رقائق تيريفثاات البولي إيثيلن
امعاد تدويرها.
وأش��ار الى ان تقنية (فيريديس  )25ستساهم
في تعزيز تطبيق إرشادات استراتيجية الباستيك
امعتمدة وفقا للمعايير اأوروب��ي��ة ومجموعة من
الفوائد في امجاات ااقتصادية والصناعية إضافة
إلى تقليل احاجة إلى استخدام م��ادة تيريفثاات

2018م

النسبة المئوية

«الوطني لاستثمار» تشارك في مؤمر عرب نت الكويت

شاركت شركة الوطني لاستثمارفي النسخة
الثالثة من مؤمر ”عرب نت الكويت“ الذي اقيمت
فعالياته من  7إلى  9أكتوبر برعاية وزير التجارة
والصناعة خالد الروضان ،ومشاركة أكثر من ألف
شخص من ق��ادة احكومات والعاملن في القطاع
الرقمي ورواد اأعمال في امنطقة .
وج���اءت مشاركة شركة الوطني لاستثمار
م��ن منطلق حرصها على التواجد ف��ي ام��ؤم��رات
واملتقيات التي من شأنها دعم القطاع ااستثماري
وحسن بيئة ااعمال وتعزيز قطاع ااستثمار
وتبادل اخبرات التي تصب في مصلحة التنمية
الشاملة على جميع ااصعدة ،وكذلك التعرف على
آخ��ر تطورات العالم الرقمي لاستفادة منها في
العمل امالي ما يصب في مصلحة وخدمة العماء .
وخ��ال مشاركةشركة الوطني لاستثمار في
احلقة النقاشية حت عنوان ”خدمات استثمارية
الكترونية“ ،ق��ال عضو فريق سمارت ويلث في
شركة الوطني لاستثمار ،عبدالله رزوق���ي ان
”شركة ال��وط��ن��ي لاستثمار“ ح��ري��ص ة على
تبني اخ��ر التطورات التكنولوجية في الصناعة
امالية و العمل ااستثماري  ،مع االتزام بامعايير
اامنية وضوابط اجهات الرقابية التي هي من
التحديات التي حد نوعا ما من اافراط في استخدام
التكنولوجية اا ضمن اطر معتمدة ،مشيرا الى ان
التطور الرقمي ا مكنه ان يحل محل الشركات
امالية و ااستثمارية ولكنه اآن يلعب الدور ااكبر
في العمليات امالية وطرق ااستثمار العصرية.
واس��ت��ع��رض رزوق����ي ج���اح ش��رك��ة الوطني
لاستثمار ف��ي إط��اق خدمة «NBK Capital
 ،»SmartWealthالتي اتاحت امجال جميع
شرائح امجتمع ااستثمار في ااسواق اخارجية،
وت��ل��ب��ي��ة م��خ��ت��ل��ف ااح��ت��ي��اج��ات ااس��ت��ث��م��اري��ة
واادخارية بشكل لم يكن متاحا من قبل.
وأك��د رزوق���ي ان اخ��دم��ة التي اطلقتها شركة
الوطني لاستثمار قدمت أول مرة حلول مبتكرة
لاستثمارللعماء من أجل ااستثمار طويل ااجل أو
لتحقيق أهدافهم امتعددة مثل شراء منزل ،اادخار
للتعليم ،أو مرحلة ما بعد التقاعد ،وإضافة إلى
ذلك ميزت اخدمة عن غيرها بأنها تقدم معاونة
مستشارين عامين ف��ي ااس��ت��ث��م��ار حيث تقدم
ااستشارة حظيا للمستثمرين .

ال توقعات ال حالية
أكتوبر 2018

ال تعديات من قبل
صندوق ال نقد الدول ي

ال توقعات السابقة
ابريل /2018يوليو 2018

راميش راماجندران

البولي إيثيلن اخام وزيادة تخفيض انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون بنسبة  54في امئة.
وحول تفاصيل تطور مشروع (فيريديس) افاد
راميش بان شركة إيكوي بوليمرز كانت أطلقت في
العام  2009مشروعا باسم (فيريديس  )10وهي
فئة من مادة تيريفثاات البولي إيثيلن حتوي على
ما يصل إلى  10في امئة من مادة تيريفثاات البولي
إيثيلن امعاد تدويرها.

ال��ت��وال��ي .ويعكس ه��ذا التراجع قيام
صندوق النقد الدولي بخفض توقعات
النمو خارج منطقة دول مجلس التعاون
اخليجي وت��وق��ع��ات النمو اخاصة
مستوردي السلع ف��ي امنطقة.فعلى
مستوى دول مجلس التعاون اخليجي،

م رف��ع ت��وق��ع��ات م��و ال��ن��اج احلي
اإجمالي للمملكة العربية السعودية
لعامي  2018و 2019إلى  2.2في امائة
( 30 +نقطة أس��اس) و 2.4في امائة
( +50نقطة أس���اس) ،على التوالي.
ومن امتوقع أن يتزايد النمو على خلفية

انتعاش النشاط ااقتصادي غير النفطي
واارت��ف��اع امتوقع في إنتاج النفط في
العام  2019بعد انتهاء اتفاقية خفض
اإنتاج امبرمة ما بن ال��دول اأعضاء
وغير اأعضاء منظمة اأوب��ك .كما م
رفع توقعات مو الناج احلي اإجمالي
احقيقي للكويت للعام  2018بواقع
 100نقطة أس��اس إلى  2.3في امائة،
في حن من امتوقع أن حقق البحرين
( 3.2ف��ي ام��ائ��ة) واإم����ارات ( 2.9في
امائة) أسرع معدات النمو على مستوى
امنطقة لهذا العام.وحتفظ بحوث كامكو
بنظرتها اإيجابية بخصوص مواصلة
اح��راز تقدم مستمر في جهود التحول
وال��ت��ن��وي��ع ال��ت��ي تبذلها دول مجلس
التعاون اخليجي لتقليل اعتمادها على
ااقتصاد النفطي وجهودها لتعزيز مو
القطاع اخاص .كما ان اأسعار احالية
للنفط تدعم ااق��ت��ص��ادات اخليجية،
وتظل السياسات النقدية ف��ي وضع
مناسب لتحقيق اأهداف متوسطة اأجل
لكل دولة خليجية على حدة .أما خارج
نطاق دول مجلس التعاون اخليجي،
فمن امتوقع أن يرتفع مو الناج احلي
اإجمالي احقيقي مصر إل��ى  5.3في
امائة في العام  2018و  5.5في امائة
في العام  ،2019مقابل  4.2في امائة
في العام  ،2017فيما يعزى إلى تعافي
النشاط السياحي ،وتزايد إنتاج الغاز

الطبيعي ،وحسن مؤشرات الثقة.
م���ن ج��ه��ة أخ������رى ،ق����ام ص��ن��دوق
النقد ال��دول��ي بتخفيض توقعات مو
ااق��ت��ص��ادات امتقدمة للعام ،2019
حيث م تخفيض توقعات النمو لبعض
دول منطقة اليورو مثل أمانيا وفرنسا
إلى  1.9في امائة ( -20نقطة أساس)
و 1.6في امائة ( -10نقطة أس��اس)،
على التوالي .كما م تعديل مو الناج
اح��ل��ي اإج��م��ال��ي احقيقي اأمريكي
وتخفيضه بواقع  10نقاط أساس بسبب
مخاوف من تأثير التدابير التجارية
اأخ��ي��رة على النمو ااقتصادي.حيث
يتوقع ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي أن يقل
الزخم امتولد عن سياسة التحفيز امالية
اعتبارا ً من العام  2020ما يؤدي إلى
تراجع النمو هامشياً بداية من العام
 .2020وعلى صعيد آسيا الناشئة ،م
تخفيض توقعات م��و ال��ن��اج احلي
اإج��م��ال��ي اح��ق��ي��ق��ي ل��ل��ص��ن ب��واق��ع
 20نقطة أس���اس إل��ى  6.2ف��ي امائة
على خلفية ااث���ار السلبية الناجة
عن تصاعد اح��رب التجارية .كما م
تخفيض توقعات م��و ال��ن��اج احلي
اإجمالي للهند في العام  2019بنسبة
 7.4في امائة ( -10نقاط أس��اس) في
العام  ،2019على خلفية تأثرها بارتفاع
أس��ع��ار النفط خ��ال ال��ف��ت��رة اأخ��ي��رة
وتشديد الظروف امالية العامية.

التويجري :على البنوك أن تواكب التطورات والتعاون
مع الشركات الناشئة تكنولوجيا
Page 1

اكد نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان
عبدالله التويجري ان العاقة بن البنوك
والشركات الناشئة في مجال امدفوعات
االكترونية او ما يعرف  Fintechمكن
ان تكون عاقة تعاون وليس منافسة حقق
في النهاية مصلحة العماء ويلبي مختلف
احتياجاتهم .
واوض����ح خ���ال ل��ق��اء ض��م��ن فعاليات
مؤمر عرب نت  ARAB NETالذي اقيم
مؤخرا في الكويت ان ” العماء يحبون
السرعة وال��راح��ة وال��ق��درة على احصول
على امنتجات امالية بسرعة لكي تتاح لهم
اأم��وال التي يحتاجونه��ا بأسهل الطرق
واكثرها اختصارا للجهد والوقت ” .
واضاف ” قام بنك بوبيان بعقد العديد
م��ن ال��ش��راك��ات على ام��س��ت��وى اإقليمي
والعامي مع برامج مثل PLUG & PLAY
ال���ى ج��ان��ب ش��راك��ت��ه م��ع ش��رك��ة ”Tap
 “Paymentsامصنفة ضمن أفضل 50
شركة ناشئة في الشرق اأوس��ط من قبل
شركة فوربس.
واكد التويجري ان البنوك لكي حافظ
على موقعها واهميتها في القطاع امالي
يجب أن تواكب التطورات على الصعيد
التكنولوجي والتي تقدمها تلك الشركات
ال��ن��اش��ئ��ة ،وب��ام��ث��ل ي��ج��ب أن ت��رك��ز تلك
الشركات الناشئة على تقدم خدمات قيمة

التويجري متحدثا في مؤمر عرب نت

للعماء وليس فقط على التكنولوجيا.
واشار الى ان السبب الرئيسي في جاح
تطبيقات التكنولوجيا امالية هو التغير
ف��ي سلوكيات العميل وتوجهاته نحو
التكنولوجيا م��ؤك��دا ان هناك ام��زي��د من
اخدمات القيمة التي ستقدم في السنوات
القادمة في عالم اخدمات امالية نتيجة
لتلك التوجهات امالية التكنولوجية وهناك
العديد م��ن البنوك التي ستستفيد منها
خطو خطوات كبيرة من حيث النمو بينم��ا

ستعاني البنوك التى لن تتمكن من امواكبة .
البنوك ا تزال اخيار اافضل
واك��د التويجري على الرغم من النمو
ال��ك��ب��ي��ر ل��ل��ش��رك��ات ال��ن��اش��ئ��ة ف��ي مجال
امدفوعات االكترونية اا ان العماء ا
يزالون يثقون بشك ٍل كبير في البنوك حيث
أفصحت ااستبيانات اأخيرة أن الفروع
امفضل للعميل.
ّ
ازالت هي اخيار
واض��اف ” على أرض ال��واق��ع فالبنوك
متلك ت��واج��دا ً فعلياً م��ن خ��ال أجهزة

ال��ص��راف اآل��ي ون��ق��اط البيع واخ��دم��ات
امصرفية عبر اإنترنت التي مت بشك ٍل
كبير كما أن العماء يفضلون وجود مراكز
ااتصال للرد على استفساراتهم“.
واش��ار ايضا الى ان هناك عقبة أخرى
أمام شركات التكنولوجيا امالية أا وهي
ل��وائ��ح ال��ب��ن��وك ام��رك��زي��ة وك��ي��ف مكنهم
إقناعها للعمل في بعض البلدان لتقدم
بعض اخدمات امالية مثل فتح احسابات
موضحا انه على صعيد اإقراض والتمويل
ا متلك تلك ال��ش��رك��ات الناشئة البنية
التحتية الازمة للتحقق من بيانات العماء
كما ا يوجد لديهم أي بنية حتية تساعدهم
على حصيل اأموال.
مركز اابداع واابتكار
م��ن ناحية اخ���رى ق��ال التويجري ان
بوبيان يقوم باستقطاب امواهب داخليا ً من
خال العديد من برامج امواهب ما في ذلك
برنامج ”فكرة“ ونشجع اأفكار امبتكرة
من اجميع.
واضاف ” قمنا ايضا بإنشاء مركز اإبداع
واابتكار ليتاح للجميع التقدم باأفكار
اج��دي��دة واقتراحه��ا تلبية احتياجات
عمائن��ا اج���دد ب��اإض��اف��ة إل��ى العماء
امميزين مع توظيف اإبداع وجودة اخدمة
لزيادة النمو والتركيز على إرضاء العماء
واخدمات امصرفية الرقمية.

في سلسلة HUAWEI Mate20

«هواوي» تكشف النقاب عن معالج «كيرين »980اجديد
ك��ش��ف��ت م��ج��م��وع��ة ه���واوي
ال��ن��ق��اب ع���ن معالج‘كيرين
’980اجديد كلياً ،أول وحدة
معاجة للهواتف احمولة على
مستوى العالم ،تستند في عملها
إلى تقنيات الذكاء ااصطناعي
في سلسلة HUAWEI Mate
20وم بناؤها وف��ق امعيار 7
نانومتر ،م��ا يعد مستويات
ذك�����اء اص��ط��ن��اع��ي أع���ل���ى في
الهواتف الذكية.
ف����ي ع�����ام  ،2017ك��ان��ت
ه��واوي أول شركة تطلق هاتفاً
محمواً مدعوماً بتقنيات الذكاء
ااص��ط��ن��اع��ي ،وذل���ك ف��ي إط��ار
سلسلة ه��وات��ف HUAWEI
 .Mate 10وفي هذا العام ،تقدّم
الشركة ح ً��ة أولية عمّا مكن
للجمهور انتظاره في سلسلتها
امقبلة من HUAWEI Mate
 ،20وال��ت��ي ستكون مدعوم ًة
بأحدث معالج ‘كيرين ،’980
والتي مثّل بحد ذاتها إج��ازا ً
مبتكرا ً غير مسبوق.
ب��ه��ذا ال���ص���دد ،ص���رح بيتر
وو ،م���دي���ر ام��س��ت��ه��ل��ك ب ج
م��ك��ت��ب ال����ك����وي����ت ،م��ن��ط��ق��ة
ال����ش����رق اأوس���ط���ل���ش���رك���ة
هواويتكنولوجيزقائاً” :لطاما
تصدرت هواومجال اأبحاث
والتطوير واابتكار في قطاع
تقنيات الذكاء ااصطناعي في
ال��ه��وات��ف اح��م��ول��ة ،يسعدنا
هذا العام أن نكشف النقاب عن
معالج ‘كيرين  ’980اجديد
امتكامل ال���ذي م��ت��از ب��ق��درات
رائعة للذكاء ااصطناعي ،كما
يوفر للمستهلكن مستويات غير
مسبوقة من اأداء ااستثنائي.
م ت��زوي��د ه��ذا امعالج بوحدة
معاجة مركزية جديدة كلياً،
ب��اإض��اف��ة إل��ى وح��دة متقدّمة
معاجة الرسوميّات ،ووح��دة

فريق مجموعة هواوي أعمال امستهلكن

م��ع��اج��ة م���رك���زي���ة عصبية
مزدوجة ،ما يجعل منه منظومة
امعاجة امثالية لتشغيل اجيل
اجديد من التطبيقات اإنتاجية
والترفيهيّة“.
وأض��اف ووق��ائ �اً” :سيوفر
امعالج اج��دي��د بامقارنة مع
س��اب��ق��ه زي������ادة ك��ب��ي��رة في
مستويات أداء اإصدار امرتقب
من هواتف HUAWEI Mate
 20ذات ال��ش��ه��رة ال��واس��ع��ة
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ق��ط��اع بفضل
أدائها الفائق .ومتاز شريحة
ام��ع��اج��ة بكونها أول وح��دة
م��ع��اج��ة ل��ل��ه��وات��ف احمولة

ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��ال��م مبنية
وفق معيار  7نانومتر ومعززة
بتقنيات ال��ذك��اء ااصطناعي،
وهي مثبتة على منصة معالج
بقياس  1س��م م��رب��ع وم���زوّ دة
بأحدث وحدة معاجة مركزية
ووح���دة معاجة ص��ور .ويع ّد
هذا امعالج اجديد احرك الذي
يولّد الكفاءة واانتاجية واأداء
امتميّز من اجيل التالي سوا ًء
في تطبيقات الترفيه واألعاب،
حيث يتجاوز جميع امنافسن
بأشواط كبيرة“.
ٍ
وت��دي��ر ه����واوي  14مركز
أبحاث وتطوير ح��ول العالم،

وتخصص  45%م��ن إجمالي
ق��واه��ا البشرية ل��ه��ذا ام��ج��ال.
ووف���ق���ا ً ل��ائ��ح��ة اأوروب���ي���ة
لتقييم ااستثمارات في مجال
اأب��ح��اث والتطوير الصناعي
لعام  ،2017احتلت استثمارات
هواوي امرتبة السادسة عامياً،
متفوق ًة على شركة ‘آبل’ التي
تأخرت عنها لتأتي في امرتبة
السابعة.
م���ت���از ام���ع���ال���ج اج���دي���د
بقدرته على تقدم أدا ٍء محسن
بنسبة  75%وبالتالي حقيق
ك��ف��اءة أعلى بنسبة  58%في
استهاك الطاقة ،وذل��ك بفضل

تصوير  :محمد صابر

معاجه امبني وف��ق معيار 7
ن��ان��وم��ت��روال��ذي يحتوي على
 6.9مليار ترانزستور -أي أكثر
معدل  1.6بامقارنة مع النسخ
السابقة م��ن ام��ع��ال��ج .وي��ق�دّم
معالج ‘كيرين  ’980سرع ًة
كبيرة في تشغيل التطبيقات
ووقتاً أطول من العمل امستمر،
احسنة
ّ
باإضافة لإمكانيات
في أداء امهام امتعددة وجربة
استخدام أكثر ساسة .وبفضل
أس��ل��وب��ه ال��ف��ري��د ف���ي جميع
ال��ن��وى ،مكن للمعالج توزيع
اجهد مرونة بحسب متطلبات
الهاتف عند كل استخدام.

