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  يف رضبة انتقامية ضد قوة العملية اإلقليمية، خفض البنك املركزي الكوري سعر فائدة السياسة املعياري بواقع 25 نقطة أساسية 
إىل 1.5% (التوقعات تتحدث عن الحفاظ عىل أسعار الفائدة دون تغيري). قرارات سعر الفائدة مل تكن باإلجامع عىل حد قول 

املحافظ يل. يف أعقاب انتشار وباء متالزمة الرشق األوسط الرئوية (MERS)، والتي أدت إىل تباطؤ النشاط التجاري إىل مدى أكرب 
من املتوقع، مؤرش ثقة املستهلكني سجل هبوطاً يف الوقت الراهن، وتدهور مستمر يف الصادرات مام يظهر أن توقعات النمو كئيبة. 

بوجه عام كان البيان املصاحب وسطياً حذراً مام يشري إىل أن "مخاطر الجانب الهبوطي عىل توقعات مسار النمو املحيل يف إبريل قد 
توسعت". 

  

من جانب آخر، األساس املنطقي الرئييس وراء التخفيض االستباقي كان ضعف البيانات املستمر من سوق الصادرات. خفض البنك 
املركزي الكوري (BoK) توقعاته بشأن الصادرات مرصحاً بأن " مسار الهبوط يف الصادرات قد تسارع".  كان الوان الكوري يف 
ارتفاع صعودي هو األعىل خالل 3 سنوات مقابل منافسه اإلقليمي الني الياباين حيث أن نظام األبينومكس قد اختلس النمو عرب 

التخفيض التنافيس عىل سعر العملة. تشري البيانات الخاص بالصادرات يف مايو إىل انكامش كبري بنسبة 10.9%.  يف ظل انهيار سوق 
الصادرات أكدت الحكومة عىل الحاجة إىل وان كوري ضعيف وأعربت عن مخاوفها بشأن التخفيضات التنافسية عىل قيمة العملة يف 
البلدات املجاورة. يف نظرة مستقبلية، يف حني أن القرار سوف يكون معتمداً عىل البيانات بشكل بحت، نحن نتوقع اإلعالن عن مزيد 

من اإلجراءات التيسريية للدفاع عن ضعف الوان الكوري. بذلك القول، نحن نتوقع  بأن ترد بلدان الصادرات اإلقليمية األخرى يف 
آسيا بتدابري مناقضة. 

  

ولكن تيسري البنك املركزي الكوري سوف يكون مقيداً بنمو دين األرس املعيشية. يؤجج االئتامن الرخيص التوسع الرسيع يف ديون 
األرس املعيشية، وهذا كان مزعجاً لكوريا يف املايض (سلسلة من اإلخفاقات االئتامنية). يف حني أن الديون املتأخرة بقيت منخفضة 

حيث بقي االئتامن مستمرا لألرس الرثية. ولكن التخفيضات املستمرة عىل سعر الفائدة دفعت إىل انخفاض يف إنفاق املستهلك حيث 
تتطلع األرس املعيشية إىل الحد من الديون. يبدوا واضحا أن البنك املركزي الكوري (BoK) سوف يؤخذ ديون األرس املعيشية بعني 

االعتبار أيضا عند صياغته للسياسة. 
 

أسواق الفوركسحروب العمالت اإلقليمية تحتدم يف آسيا
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عىل الرغم من ذلك، مل يقف بنك االحتياطي النيوزلندي (RBNZ) مكتوب األيدي حيث اتخذ إجراءات ملعالجة مخاطرة السوق 
املتنامي يف أوكالند. اقرتح البنك إجراء تغيريات عىل سياسة نسبة القرض من القيمة  (LVR) يف مطلع مايو، مع إمكانية للتنفيذ يف 
أكتوبر هذه السنة. تقتيض السياسة الجديدة من املستثمرين يف العقارات السكنية استخدام قروض مرصفية ملنطقة أوكالند للحصول 
عىل وديعة تأمني بواقع 30% عىل األقل. التغري الثاين يدور حول زيادة يف "حد الرسعة" الحايل لالقرتاض بنسبة مرتفعة للقرض من

القيمة (LVR) (أي املقرتضني بوديعة ضامن أقل من 20%) خارج أوكالند من 10% إىل 15% من قيمة الدوالر لقروض 
الرهن العقاري السكني الجديدة للبنك. أخرياً،حد الرسعة 10% سوف يبقى ساريا عىل نسبة القرض من القيمة املرتفعة للاملكني -

والشاغلني يف أوكالند. الغرض الضمني من هذه التغيريات هو الحد من االختالل بني أوكالند وبقية مناطق البالد وأيضا لتحسني 
مرونة النظام املرصيف وقدرته عىل الصمود أنا انفجار محتمل يف فقاعة العقارات. 

  

عىل الرغم من مناشدة بنك االحتياطي التي وجهها إىل البنك من أجل مراعاة "جوهر" القيود وعدم السعي وراء مستمرين بنسبة 
قرض من القيمة مرتفعة يف أوكالند، نحن نتوقع بأن املستمرين سوف يسعون وراء قروض بنسبة قرض من القيمة مرتفعة خالل 
الصيف قبل أن تدخل اللوائح التنظيمية الجديدة حيز التنفيذ. لذلك نحن نتوقع أن يشهد سوق اإلسكان مزيداً من القوة قبل بدء 

ظهور تأثريات اللوائح التنظيمية الجديدة. بوجه عام، هذا من شأنه أن يضعف مسار بنك االحتياطي  - إىل حد معني  - يف تخفيض 
سعر الفائدة برسعة عىل الرغم من ميلة الوسطي الحذر القوي.  

 

اقتصاديات                               بنك االحتياطي النيوزلندي يخفض سعر الفائدة النقدي الخاص به                                  

يف مطلع هذا ألسبوع، أصدر بنك االحتياطي النيوزلندي السياسة النقدية إىل جانب قرار سعر الفائدة الخاص به. قدم التقرير لنا 
معلومات مفصلة حول الوضع الحال القتصاد الدوالر النيوزلندي. فيام ييل ملحة رسيعة حول العوامل التي قادت بنك االحتياطي 

النيوزلندي (RBNZ) إىل تخفيض سعر الفائدة النقدي الخاص به بواقع 25 نقطة أساسية إىل %3.25. 

  

بعد أن شهد انخفاضاً مستمراً من 7.2% يف ربع السنة الثالث من عام 2012 إىل 5.5% يف الربع الثالث من عام 2015، 
معدل البطالة يف ارتفاع من جديد، حيث وصل إىل 5.8% يف الربع األول  من عام 2015. ميكن تربير هذه الزيادة بارتفاع 

مشاركة القوة العاملة التي ارتفعت إىل مستوى قيايس عند 69.6% يف الربع األول من عام 2015 حيث أن النمو القوي يف 
الوظائف يشجع الناس عىل البحث عن وظائف. يف الربع األول، ارتفعت القوى العاملة بواقع 73 ألف فرداً ونصف هذا الرقم جاء

من معدل صايف الهجرة القوي. بقي معدل منو صايف الهجرة فوق 1% يف األرباع السنوية املاضية. مع ذلك، من املتوقع أن يهبط 
معدل البطالة إىل ما يقارب 5%، مام يؤدي إىل نوع من الزيادة يف ضغوطات األجور. عالوة عىل ذلك، أسعار النفط املنخفضة 

واألداء القوة للدوالر النيوزلندي يف ربع السنة األوىل أضاف مزيداً من الضغط عىل التضخم، وهبط مؤرش أسعار املستهلكني 
(CPI) املؤقت ما دون 1% عىل أساس سنوي يف شهر الشتاء.  

  

جميع هذه العوامل  - النمو الطويل األجل يف الوظائف، ومعدل صايف الهجرة القوي، والنمو الدائم يف األجور وبيئة أسعار الفائدة 
املنخفضة - تزيد من الضغط عىل سوق اإلسكان، وتدفع أسعار العقارات نحو االرتفاع. يف ابريل وحده، قفز مؤرش متوسط أسعار 

اإلسكان الوطني (مبا يف ذلك أوكالند) بواقع 7% عىل أساس سنوي يف مايو أو 1.1% عىل أساس شهري، مع زيادة أخرى ملموسة
يف أوكالند حيث ارتفع متوسط السعر بواقع أكرث من 20% عىل أساس سنوي. مع ذلك، هذا الوضع املقلق يف سوق اإلسكان مل 

مينع بنك االحتياطي النيوزلندي عىل تخفيض سعر الفائدة النقدي الرسمي بواقع 25 نقطة أسايس األسبوع املايض عىل خلفية 
املخاوف املتزايدة  والضغوطات التضخمية املنخفضة. 
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 بعد قمة مجموعة أوبيك املنعقدة يف فينا الجمعة املاضية، تقرر الحفاظ عىل مستوى اإلنتاج دون تغيري ( عىل الرغم من املخاوف 
بزيادة  العرض من بعض الدول األعضاء). بقيت حصص إنتاج أوبيك عند مستوى 30 مليون برميل يومياً مقابل تراجع الطلب عىل 

النفط خالل السنة املاضية. عىل ما يبدوا أن أوبيك ال تزال منخرطة يف إسرتاتيجية للدفاع عىل حصتها السوقية بنسبة 40% من 
العرض النفطي العاملي. وعليه، الحفاظ عىل إنتاجها عند مستوى أعىل يضع ضغطاً عىل ازدهار النفط الصخري يف الواليات املتحدة 
التي تسجل أعىل تكاليف إنتاج. اإلسرتاتيجية قامئة عىل افرتاض أن تكلفة اإلنتاج املرتفع من شأنها أن تحد وترية عمليات التنقيب 
والحفر يف الواليات املتحدة. هناك دليل متزايد عىل أن إسرتاتيجية تخفيض األسعار تؤيت مثارها فعلياً حيث انخفض عدد وحدات 

الحفر يف الواليات املتحدة مبا يقارب 1% يف األسبوع املايض. خالل السنة املاضية، تم إغالق أكرث من 50% من وحدات الحفر يف 
الواليات املتحدة. 

  
كام أكدت مجموعة أوبيك بأنه من الرضوري الحفاظ عىل مستوى معني يف سياق التعايف االقتصادي العاملي حيث  من املتوقع أن 

يرتاجع فائض العرض مع زيادة الطلب. وأضافت مجموعة أوبيك: "استقرار السوق مثار قلق للجميع".  

  

بعد اجتامع منظمة أوبيك، أكدت إيران بأنها سوف تعود إىل السوق. يف الوقت الراهن، ال تزال إيران تحت الحظر. من جانب آخر، 
وبحلول 30 يونيو، نحن نتوقع التوصل إىل اتفق بني طهران وستة دول (الصني، فرنسا، أملانيا، الواليات املتحدة، اململكة املتحدة، 

روسيا). يف حال التوصل إىل اتفاقات نووية من شأنها رفع العقوبات،  تعهدت طهران بتصدير مزيد من النفط عىل الرغم من هبوط 
األسعار. ولكن إيران سلطت الضوء عىل التوازن الهش بني أعضاء مجموعة أوبيك للحفاظ عىل وترية اإلنتاج يف ظل انخفاض أسعار 

النفط. نتيجة لذلك، كان هناك دفع لهبوط أسعار النفط ونحن نستهدف خام برنت للوصول إىل 60 دوالراً أمريكياً للربميل يف املدى
املتوسط. 

 

اقتصاديات                               مجموعة أوبيك تدافع عن حصتها السوقية                                                       
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محرض اجتامع لجنة السياسة النقدية الربازيلية (Copom) ليست نهاية عمليات رفع سعر الفائدة 
عىل الرغم من هذه األخبار الجيدة، املستقبل ليس مرشقاً إىل حد ما بالنسبة للربازيل حيث أن حالة الركود االقتصادي املستمرة عىل 

األجل سوف تعاين من األرضار املصاحبة الناجمة عن حرب البنك املركزي الربازييل (BCB) ضد التضخم. 

  

ال تزال ضغوطات التضخم قوية يف الربازيل عىل الرغم من الجهود التي يبذلها البنك املركزي الربازييل (BCB) من أجل تخفيض 
معدل التضخم إىل املستوى املستهدف عند 4.5%. ارتفع معدل التضخم عىل نحو مقلق يف مايو وتسارعت وتريته إىل %8.47 

عىل أساس سنوي، حيث دفعت نفقات الغذاء واملرشوبات واإلسكان والرعاية الصحية والنفقات الشخصية املقياس فوق متوسط 
التوقعات عند 8.30%. زادت هذه األخبار السلبية من االحتامالت مبزيد من التضييق عىل السياسة النقدية من البنك املركزي 

الربازييل (BCB)، مع زيادة أخرى يف سعر الفائدة (Selic) بواقع 50 نقطة أساسية بحلول نهاية يوليو ( سوف يكون االجتامع 
املقبل للجنة السياسة النقدية الربازييل يف 29 يونيو). إضافة إىل ذلك، يشري املوقف املتشدد  امللموس يف محرض اجتامع لجنة 

السياسة النقدية الربازيلية (Copom) الصادر يوم أمس إىل أن الربازيل مل تنتهي بعد من عمليات الرفع عىل سعر الفائدة. أظهرت 
الزيادة يف قيمة الريال الربازييل بنسبة 2.5% مقابل الدوالر األمرييك يوم الخميس حقيقة أن توقعات السوق قد انحرفت نحو 

مزيد من التضييق عىل سعر الفائدة. نحن نتوقع بان انخفاض مستوى التقلبات وغياب األخبار السلبية بشأن عملية ضبط األوضاع 
املالية املستمرة من شأنه أن يجدد اهتامم املتداولون يف املناقلة املتجسدة يف العملة الربازيلية، وتعزيز قوة الريال الربازييل مقابل 

الدوالر األمرييك يف املدى القصري. 
 

اقتصاديات                               االقتصاد الربازييل ال يزال تحت الضغط                                                          

يوم الثالثاء يف األسبوع املايض، أعلنت ديلام روسيف عن خطة مشاريع استثامرية يف البنية التحتية بقيمة 198 مليار ريال برازييل.
سوف يتم عرض االمتيازات الجديدة باملزاد العلني ملستثمرين من القطاع الخاص وهي متعلقة باستثامرات يف املوانئ البحرية 

واملطارات والطرق وخطوط السكك الحديدية. الغرض الرئييس من هذه الحزمة من املشاريع هو إنعاش االقتصاد الربازييل ببناء 
بنيات تحتية جديدة بل وأيضاً من خالل ترميم البنيات التحتية املهملة التي تلقى بثقلها وتأثريها السلبي عىل اإلنتاجية والفعالية يف

سابع أكرب اقتصاد يف العامل. 

كام سبق وكشفت الحكومة النقاب عن خطة امتياز عام 2012 ومل تلقى نجاحا هائالً، أقل ما يقال، حيث أن 20% فقط من 
استثامر إجاميل قدره 210 مليار ريال برازييل نجح يف استقطاب اهتامم املستثمرين يف القطاع الخاص. من جانب آخر، قالت 

روسيف هذه املرة بأن االمتيازات سوف تضمن عوائد عادلة إىل املستثمرين حيث يقدم بنك التنمية الربازييل رشوط متويل جذابة 
للفائزين باملزاد العلني. إىل جانب الرغبة الواضحة للحكومة يف خلق بيئة أكرث إيجابية لالستثامرات العامة والخاصة يف محاولة 

إلنهاء الركود االقتصادي املتواصل، تهدف خطة االمتيازات الجديدة أيضا إىل تحقيق توازن يف األنباء السلبية األخرية بسبب تدابري 
التكيف املالية التي تخفض من نفقات العاملة والنفقات االجتامعية. حزمة االستثامر جاءت كنسمة من الهواء املنعش، حتى وإن مل

تتحسن عىل الفور توقعات النمو نظراً إىل أن أكرث من 65% من املزاد العلمي من االستثامر سوف يحدث بعد 2018. 
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االثنني املايض، أصدرت وزارة العمل األمرييك تقرير الوظائف الخاص به لشهر ابريل. تضم التقرير بيانات فرص الوظائف الجديدة 
(JOLTS). كانت القراء املسجلة عند 5.3 مليون. يف مارس، انخفضت فرص العمل إىل 4.99 مليون من 5.14 مليون الشهر 

املايض. ال تزال هذه البيانات مثرية للجدل إذ نتساءل حول مصداقية األرقام بسبب العينات القليلة املستخدمة إلعداد التقرير. 

  

يف وقت الحق من هذا األسبوع، جاءت قراءة مبيعات التجزئة عىل نحو أفضل من املتوقع عند 1.2% يف مايو عىل أساس شهري، 
لتشطب بذلك الخسارة من ديسمرب وفرباير. وهذه الزيادة هي الثالثة عىل التوايل. رشاء السيارات الجديدة كاد داعام لرفع املؤرش. 
إضافة إىل ذلك، سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعا بنسبة 2.7% عىل أساس سنوي. حقق الدوالر مكاسب من هذه البيانات، ولكن 
عىل ما يبدوا أن األسواق مرتددة يف استئناف املركز الطويل للدوالر األمرييك إذا ال يزال هناك بعض من الغموض وعدم االستقرار 

بشأن التعايف االقتصادي. من جانب آخر، كان هناك تعزيز للتوقعات بشان رفع عىل سعر الفائدة يف سبتمرب من بنك االحتياطي 
الفدرايل. 

  

هذا ومن املقرر أن تجتمع لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) األسبوع املقبل. حتى وإن كان الرفع عىل سعر الفائدة 
مستبعد الحدوث، سوف يتم دراسة محرض االجتامع  - املقرر صدوره يف مطلع يوليو  - بدقة لتقييم احتاملية رفع عىل سعر الفائدة 

يف سبتمرب. مع ذلك، هناك مشكلة واحدة رئيسية واحدة برفع سعر الفائدة، أنه أيضا سوف يزيد من العجز السنوي بقدر كبري. يف 
واقع األمر، يبلغ عبء الدين عىل الواليات املتحدة ما يقارب 18 تريليون دوالر أمرييك  وزيادة بنسبة 1% فقط من شأنها أن 

ترفع العجز الفدرايل بواقع أكرث من 100 مليار دوالر أمرييك. يجب أن يكون االقتصاد األمرييك قوياً مبا فيه الكفاية من أجل جعل 
هذا العجز مستداماً عىل مدى فرتة زمنية طويلة. 

  

نحن باقون عىل موقفنا الحذر بشأن اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EURUSD) حيث أن الحركات الرئيسية يف الزوج تقودها 
املحادثات اليونانية. ال يزال الزوج موجها نحو الجانب الهبوطي طاملا مل يتم التوصل إىل اتفاق تسوية بني اليونان ودائنيها. عالوة عىل

ذلك،  أي معلومات إيجابية جديدة بشأن املوضوع من شأنها أن تضيف ضغطا صعودياً للعملة. نحن نرى بأنها سوف تكون نقطة 
 .(EUR/USD) دخول جيدة الستئناف املراكز القصرية لزوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك

 

اقتصاديات                               الواليات املتحدة تكافح عىل مسار التعايف االقتصادي                                              
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 إخالء مسؤولية عن املخاطر
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سوف يقدم البحث أو يطور أو يوقف التغطية بقرار فردي ومطلق من مكتب اإلسرتاتيجية يف بنك سويسكوت. التحليالت الواردة يف هذه الوثيقة قامئة عىل عدد هائل من 
االفرتاضات. االفرتاضات املختلفة من املمكن أن تؤدي إىل نتائج مختلفة بشكل ملموس. ميكن أن يتفاعل املحلل (املحللون) املسؤولون عن تحضري هذا التقرير مع املوظفني يف 
مكتب التداول، وموظفي قسم املبيعات وأي دوائر أخرى وذلك بغرض جمع ومزامنة وتفسري معلومات السوق. لن يكون بنك سويسكوت ملزما بتحديث أو مواكبة املعلومات

الواردة يف هذه الوثيقة ولن يكون مسؤوالً عن أي نتيجة أو ربح أو خسارة بناء عىل هذه املعلومات، كلياً أو جزئياً. 
 

يحظر بنك سويسكوت عىل وجه الخصوص إعادة توزيع هذه املادة كلياً أو جزيئاً دون الحصول عىل إذن خطي مسبق من بنك سويسكوت، وال يقبل بنك سويسكوت تحمل 
أي مسؤولية أياً كان نوعها حول أفعال وترصفات األطراف الثالثة يف هذا الشأن. ©بنك سويسكوت 2014. جميع الحقوق محفوظة. 

يف حني أنه تم بذل كل جهد ممكن لضامن أن البيانات املتداولة واملستخدمة يف البحث وراء هذه الوثيقة موثوقة، ليس هناك ما يضمن صحتها ولن يقبل بنك سويسكوت 
والرشكات التابعة له تحمل أي مسؤولية من أي نوع فيام يتعلق بأي أخطاء أو سهو، أو فيام يتعلق بدقة أو اكتامل أو موثوقية املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة. ال متثل 

هذه الوثيقة أي توصية لبيع و/ أو رشاء أي منتجات مالية وال تعترب التامسا و/ أو عرضا للدخول يف أي تعامالت. تعترب هذه الوثيقة جزءاً من بحث اقتصادي وليس الغرض 
منها أن تشكل أي نصيحة استثامرية، أو التامس للتعامل باألوراق املالية أو أي نوع آخر من االستثامرات. 

 
عىل الرغم من أن كل استثامر يتضمن درجة من املخاطرة إىل حد ما، إال أن خطورة خسارة التداول يف عقود رصف العمالت األجنبية ميكن أن تكون كبرية. وبناء عليه إذا 
كنت مهتام بالتداول يف هذا السوق، يجب أن تكون واعياً ومدركاً للمخاطرة املتعلقة بهذا املنتج ليك تتمكن من اتخاذ القرار املستنري والصائب قبل االستثامر. ينبغي عدم 

تفسري املادة املعروضة يف هذه الوثيقة عىل أنها نصيحة أو إسرتاتيجية تداول. يبذل بنك سويسكوت جهودا كبرية الستخدام معلومات موثوقة وواسعة، ولكننا ال نقدم أي تعهد
عىل دقتها أو اكتاملها. إضافة إىل ذلك، لن يكون علينا أي التزام إلبالغكم عندما تتغري اآلراء أو البيانات يف هذه املادة. أي أسعار واردة يف هذا التقرير مدرجة ألغراض 

املعلومات فقط وال متثل أي عمليات تقييم أو ضامنات فردية أو أي أدوات مالية. 
 

هذا التقرير خاضع للتوزيع فقط تحت ظروف معينة وفقا ملا يسمح به القانون املعمول به. ال يش يف هذا التقرير ميثل أو يشكل تعهداً بأن أي إسرتاتيجية استثامر أو توصية 
واردة يف هذه الوثيقة مناسبة أو مالمئة للظروف الفردية الخاصة باملتلقي أو تشكل خالف ذلك توصية شخصية.  هذه الوثيقة منشورة فقط وحرصاً ألغراض املعلومات، وال 
تشكل أي إعالن وال ينبغي تفسريها عىل أنها التامس أو عرض للرشاء أو البيع ألي أوراق مالية أو أدوات مالية ذات صلة يف أي والية قضائية. ليس هناك أي تعهد أو كفالة 

سواء رصاحة أو ضمنا، واردة فيام يتعلق بدقة وكاملية وموثوقية املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة، باستثناء املعلومات املتعلقة ببنك سويسكوت، والرشكات التابعة له 
والرشكات الفرعية، كام أنها ليست بغرض أو بقصد أن تكون بياناً أو ملخصا كامال لألوراق املالية أو األسواق أو التطورات املشار إليها يف هذه التقرير. ال يضمن بنك 

سويسكوت حصول املستثمرين عىل أرباح، كام أنه ال يضمن مشاركة املستثمرين أي أرباح استثامرية وال يقبل بنك سويسكوت تحمل أي مسؤولية عن أي خسائر استثامرية. 
تنطوي االستثامرات عىل مخاطر ويتعني عىل املستثمرين توخي الحذر يف اتخاذ قراراتهم االستثامرية. ال ينبغي النظر إىل هذا التقرير من قبل املتلقني كبديل عن مامرسة 

القرارات الخاصة بهم. أي آراء واردة يف هذا التقرير هي ألغراض املعلومات فقط وهي خاضعة للتغري والتعديل دون إشعار وميكن أن تختلف أو تكون مخالفة لآلراء املعرب 
عنها بواسطة أي مجاالت أو مجموعات اقتصادية أخرى لبنك سويسكوت وذلك نظراً إىل استخدام معايري وافرتاضات مختلفة. لن يكون بنك سويسكوت ملزما أو مسؤوالً عن 

أي صفقة أو نتيجة أو مربح أو خسارة بناء عىل هذا التقرير، كلياً أو جزئياً. 
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