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الحسايب املتوسط  ما دون  العاملية  األسهم  تتداول معظم مؤرشات  كبرية.  بيع  املخاطرة تحت ضغوطات  العاملي عىل  اإلقبال  يزال  ال 
اليومي لها يف حني ارتفع مؤرش فيكس  إىل 19.4. السنوات الخمسة األخرية من التسعري الصعودي لألصول تم التنبؤ به يف ثالثة مسائل
السيايس يف الصني واالستقرار  النمو يف  املتحدة،  للواليات  النقدية  السياسة  العاملية).  التيسريية  النقدية  السياسة  (وليس فقط  رئيسية 
االتحاد األورويب. عندما تكون هذه الثالثة إيجابية ( الكثري من التحفيز النقدي يف الواليات املتحدة، بيانات منو قوية يف الصني، وعندما
الثالثة يف تناغم وتوافق، فذلك ولكن عندما ال تكون  العاملية يزداد.  اليونان وبروكسيل يف وفاق نسبي) اإلقبال عىل املخاطرة  تكون 
سوف يكون معاناة للمستثمر املقدم عىل املخاطرة. يف حني أن كل محرك يؤثر عىل رشائح معينة بشكل مختلف، باملجمل مستويات
الرتابط الكبرية هي التي تزرع بيئة منط اإلقبال أو النفور من املخاطرة. نحن اآلن يف بيئة املحركات الثالثة جميعها التي تحولت إىل
الفدرايل من املقبلة ومطابقة ما يصدر عن بنك االحتياطي  البيانات االقتصادية  الواليات املتحدة،   من  للباحثني عن املخاطرة.  سلبية 
ترصيحات (عرب محارض االجتامعات والتعليقات) حتى تلك الصادرة مؤخراً تدعم رفعا عىل سعر الفائدة يف 2015.  عىل صعيد آخر،
التباطؤ يف معدل النمو الصيني يشمل ذلك الهبوط يف القراءة األولية ملؤرش مديري املشرتيات (PMI) التصنيعي إىل 47.1 2009، إىل
بطء يف االقتصاد الصيني أعمق من املتوقع. املسامر األخري يف النعش ظهر يف األخبار بأن رئيس الوزراء اليوناين اليكسيس تسيرباس قدم
استقالته ليرث موجة من التوترات السياسة املتجددة يف أوروبا.  عىل نحو مثري لالهتامم، هذه املستجدات جاءت مبارشة بعد أن سددت
بالوفاء لتقوم  اليورو،  منطقة  بلدان  يف  املركزية  والبنوك   (ECB) األورويب  املركزي  البنك  إىل  يورو  مليار   3.2 قيمته  ما  اليونان 
بالتزامات أثينا تجاه هؤالء الدائنني الحرجني ملدة 11 شهراً مقبلة. إن عدم وجود ضغوطات للتسديد من شانه أن يعطي ما تطمح إليه
للتفاوض مع انتخابات مبكرة أو معارضة تشكل حكومة جديدة) يف الحصول عىل متسع إضايف  أي حكومة جديدة (سواء من خالل 
الدورة من  سادسة  سنة  بعد  املعتادة.  اليونانية  األزمة  من  أخرى  دوامة  يف  املستثمرين  بأخذ  تصورات  يثري  هذا  لذلك  الدائنني. 
من وجهة نظرنا، هذا من شأنه أن يكلف انعكاسا يف تصورات السوق القلق إىل حد بعيد.  الهبوط يف أسعار األسهم يثري  الصعودية، 

لواحدة من هذه املحركات إليقاف ضغط البيع الحايل وإقناع املستثمرين بالسعي وراء املخاطرة من جديد. 
 

اقتصاديات ضغط عىل بنية األسهم
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كان البيسو يف هبوط مستمر مقابل الدوالر األمرييك ألربعة سنوات. لذلك يحاول البنك املركزي املكسييك العمل عىل استقرار العملة.
عىل سبيل املثال، باع البنك املركزي املكسييك 233 مليون دوالر أمرييك األسبوع املايض باملزاد من أجل منع العملة من الهبوط أكرث
ولكن يف الوقت الراهن الزخم الهبوطي عىل البيسو  يبدوا قويا جداً. من الجدير بالذكر أيضا إضافة أن الطلب القوي الحايل للدوالر
يخفض من قيمة العملة املكسيكية حيث أن التوقعات بشأن رفع عىل سعر الفائدة يف الواليات املتحدة تزداداً يوماً بعد يوم. مع ذلك،
العبء عىل من  بعضاً  أن يخفف  فهذا من شأنه  ذلك  إذا مل يحدث  الفائدة يف سبتمرب.  رفع عىل سعر  بشأن  نزال متشككني  ال  نحن 
البيسو. مع ذلك، هذا من شأنه أن يكون مؤقتا حيث أن التوقعات لشهر ديسمرب سوف تزداد. املكسيك ال تعاين من اقتصادها الخاص

فحسب، ولكنها أيضا تعاين من التوقعات املرتفعة التي تتوقعها األسواق من أول اقتصاد يف العامل. 
  

هذا ومن املقرر أن يتخذ البنك املركزي املكسييك قراره بشأن سعر الفائدة خالل الليل يف 21 سبتمرب بعد بضعة أيام من قرار سعر
الفائدة للجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) يف 17 أغسطس.  نحن نرى بأن البنك املركزي املكسييك سوف يترصف وفقا ملا
يقرره بنك االحتياطي الفدرايل. مع ذلك عىل املكسييك أن تحول دون هبوط عمليتها حيث أن االقتصاد املكسييك يف الواقع عىل املحك
الرئيسية للمكسيك. نحن ال نزال عىل توقعاتنا الصعودية بشكل كبري لزوج الدوالر األمرييك مقابل يف هذه األيام هذه هي املشكلة 

البيسو املكسييك (USDMXN) والذي من شأنه أن يصل إىل 17 يف غضون األسابيع القليلة املقبلة. 
 

اقتصاديات                               املكسيك عىل مسار بنك االحتياطي الفدرايل                                                      
تم إصدار تقرير الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) املكسييك لربع السنة الثاين األسبوع املايض وسيتم اإلعالن عنها اليوم. من املتوقع
التي جرى تعديلها بارتفاع طفيف عند %2.5, السنة األول  القراءة عند 2.2% عىل أساس سنوي، لتهبط  عن قراءة ربع  أن تكون 
البيزو املكسييك اليوم عند أدىن مستوياته مقابل العملة الخرضاء، ويتداول يف الوقت الراهن باملتوسط عند 16.50 ونحن نرى بأن

زوج الدوالر األمرييك مقابل البيسو املكسييك (USDMXN) سوف يتجه إىل أبعد من ذلك. 
  

املشكلة الرئيسية هي يف أن املكسيك تناضل من أجل العثور عىل مستثمرين من أجل استغالل احتياطيات النفط الضخم لديها. خالل
العرشين سنة املاضية، مل يكن لدى البالد القدرة عىل االستثامر يف مشاريع البنية التحتية الخاصة بها. لذلك كانت البالد مجربة عىل
فتح أعامل البرتول الخاصة بها أمام املستثمرين من القطاع الخاص واألجانب. ولكن لسوء الحظ البالد تتعرض لرضبة كبرية جراء
دوالراً  40 إىل  الوصول  عتبة  الراهن عىل  الوقت  يف  بات   (WTI) الوسيط  تكساس  خام غرب  األساسية.  السلع  أسعار  االنهيار يف 
أمريكياً للربميل. يف حني أن الطلب عىل النفط ال يزال مرتفعاً، انخفضت الصادرات وبالتايل من املفارقات أنه أصبح عىل املكسيك أن
يدفع الراهن  الوقت  يف  السوق  واقع  ككل.  والطاقة  النقط  إنتاج  لدعم  املتحدة  الواليات  من  الطبيعي  الغاز  من  املزيد  تستورد 

املكسيك إىل تحرير أسواق الطاقة الخاصة بها، وال سيام استثامرات البنية التحتية هناك طلب كبري عليها. 
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التوقعات ال تبدوا جيدة. يقول محرض االجتامع بأن" الرئييس ألعضاء بنك االحتياطي الفدرايل ولسوء الحظ  القلق  التضخم هو مثار 
بعض املشاركني أعربوا عن وجهة نظرهم بأن املعلومات القادمة مل تقدم بعد أسساً لبناء قناعة معقولة بأن الضخم سوف يعود إىل 2
السنوات خالل  ملموساً  تقدما  قد حقق  االقتصاد  أن  أكدوا عىل   ذلك،  مع  املشاركني،  بعض  أن   " املتوسط"، يف حني  املدى  يف  باملائة 
القليلة املاضية وينظرون إىل األوضاع االقتصادية للبدء بزيادة النطاق املستهدف لسعر فائدة أموال االحتياطي قد استوفيت أو كانوا
عىل ثقة بأنه سوف تكون مستوفاة يف وقت قصري." كام نرى، أعضاء بنك االحتياطي الفدرايل منقسمون وليس لديهم نفس وجهة النظر
التوقعات عند %0.1 الرئييس لشهر يوليو ما دون  التضخم  القراءات األخرية، جاءت قراءة معدل  التضخم. بالنظر إىل  بشأن توقعات 
التوقعات عند 0.2% والقراءة السابقة (مستقرة عند 1.8% عىل أساس سنوي). سجل املقياس املفضل لبنك عىل أساس شهري مقبل 
االحتياطي الفدرايل، معامل انكامش مؤرش نفقات االستهالك الشخيص (PCE)، قراءة مستقرة بواقع 0.3% عىل أساس سنوي يف حني
جاءت املؤرشات الرئيسية عند 1.3% عىل أساس سنوي لشهر يونيو، قراءة مستقرة مقارنة مبايو. من وجهة نظرنا، توقعات التضخم
الضعيفة من شأنها أن تحول دون رفع بنك االحتياطي الفدرايل لسعر الفائدة يف سبتمرب، ولذلك نحن نفضل رفع عىل سعر الفائدة يف
ديسمرب.  كام يقول أعضاء بنك االحتياطي الفدرايل: "األغلب رأى بأن األوضاع لتشديد السياسة مل تتحقق بعد، ولكنهم أشاروا إىل أن

األوضاع تقرتب من غايتها". 
  

أساس 0.3% عىل  عند  تستقر  أن  املتوقع  ومن  الجمعة  يوم  يوليو  لشهر  الشخيص  االستهالك  نفقات  قراءات  املقرر صدور  ومن  هذا 
سنوي للقراءة األولية و 1.3% عىل أساس سنوي للقراءة الرئيسية. إن قراءة مرتفعة من شأنه أن متيل بالتوقعات نحو سبتمرب، لتحرك

ارتفاعاً يف الدوالر. 
 

اقتصاديات                               ضغوطات التضخم ال تزال ضعيفة                                                               
توقعات من  وحذراً  وسطية  أكرث  اعترب   (FOMC) املفتوحة  الفدرالية  السوق  للجنة  األخري  االجتامع  محرض  أن  من  الرغم  عىل 
... وبالتأكيد ليس ديسمرب أيضاً. مع ذلك، من وجهة نظرنا، االحتامالت السوق، ال ميكننا استبعاد رفع عىل سعر الفائدة يف سبتمرب 
متيل يف الوقت الحايل نحو ديسمرب بدالً من سبتمرب. دعونا نلقي نظرة رسيعة عىل ما يدور يف أروقة بنك االحتياطي الفدرايل بشأن

التضخم وسوق العمل. 
  

لنبدأ باألخبار الجيدة،  أعضاء بنك االحتياطي الفدرايل "اتفقوا عىل أن أوضاع سوق العمل قد تحسنت" حيث وصل معدل البطالة
إىل 5.3% يف يونيو. من جانب آخر، ال يزال هناك العديد من األعضاء القلقني بشأن العدد املرتفع من العاملني غري الباحثني بنشاط
املشاركون عام،  بوجه  ضعيفة.  تزال  ال  األجور  يف  الزيادة  ذلك،  إىل  إضافة  املشاركة.  نسبة  يف  هبوط  جانب  إىل  عمل،  فرص  عن 
توقعات هو  سبتمرب  يف  الفائدة  سعر  لرفع  الحقيقي  التهديد  ولكن  بالتبدد  يستمل  سوف  العمل  سوق  يف  الكساد  بأن  مقتنعون 

التضخم. 
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خالل املدى املتوسط، نحن نرى بأن  الوضع اليوناين ما هو إال بداية لسياسات تقشف واسعة النطاق يف أوروبا. شهدت معظم الدول
منذ انضاممها إىل االتحاد األورويب زيادة يف نسبة الدين الخاص بها إىل الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) بشكل واسع. يف واقع األمر،
عدم إمكانية تخفيض قيمة عملتها املحلية يعطي  حالً واحداً فقط: التقشف. نحن نرى بأن أعضاء الربملان اليوناين لن يلقوا ترحيبا عىل
خطة اإلنقاذ. بعيداً عن التنازالت، تقوم اليونان اليوم بتخصيص عدد من الرشكات التي تم بيعها يف الوقت الحايل. عىل سبيل املثال،

قامت اليونان مؤخراً ببيع مطارات إىل ... أملانيا. 
  

تفاعلت أسواق األسهم العاملية بشكل حاد مع استقالت تسيرباس حيث اختتمت معظم األسواق تداوالتها بشكل سلبي للغاية. نحن ال
الدول األوروبية سوف تكون قادر عىل تسديد ديونها. بأن معظم  أننا نرى  التقشفية حيث  بالتدابري  نزال متشككني بشأن ما يسمى 
إضافة إىل ذلك، الوضع يف الواليات املتحدة مثري للقلق إذ إننا نرى بأن البيانات املتفاوتة ال تدعم رفعاً عىل سعر الفائدة يف سبتمرب.
أخرياً وليس آخراً، ال تزال أسواق األسهم الصينية مستمرة يف هبوطها. الفكرة األساسية تتمثل يف أننا نتساءل بشأن املدى الذي ميكن

أن تصل إليه البنوك املركزية يف التنظيم الفعال لالقتصاد. 
  

كام توقعنا، تم كرس مقاومة زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EURUSD) عند املستوى 1.1278 عىل وقع تسوية خطة اإلنقاذ
الفدرايل. يف مرحلة االحتياطي  بنك  أو عضو يف  يلني  قبل جانيت  من  إعالناً  الرئييس سوف يكون  املحرك  الحايل،  الوقت  يف  اليونانية. 
معينة نحن نرى بأن بيان بنك االحتياطي الفدرايل يقول بأن رفعاً عىل سعر الفائدة يف سبتمرب أمر مرجح. االرتفاع يف اليورو مل ينتهي

بعد. 
 

اقتصاديات                               تسيرباس يقدم استقالته وأسواق األسهم تهبط بشكل حاد                                         
األسبوع املايض، وبعد تسعة أشهر من توليه ملنصبه يف الفرتة التي شهدت االتفاق بشأن خطة إنقاذ بقيمة 86 مليار يورو، تسيرباس

يستقيل. ثم دعا إىل إجراء انتخابات مبكرة. تشري تقارير سابقة إىل أن تلك األحداث سوف تحدث قرابة 20 سبتمرب. 
  

قرر "ال"،  بـ  التصويت  نتيجته  كانت  استفتاء  بعد  االحتامالت  كل  عكس  وعىل  ولكن  اليونانيني  الدائنني  مع  بقوة  تسيرباس  تفاوض 
االمتثال والرضوخ للدائنني. عالوة عىل ذلك، الخطة املتفق عليها كانت حتى أسوء من تلك التي كانت مقررة قبل االستفتاء. ومن
املفارقات أنه عىل الرغم من التصويت بـ "ال" يف االستفتاء، ترى اليونان بأن منطقة اليورو هي الفرصة الوحيدة ملستقبلها.  بعد هذه

املنطق، التدابري التقشفية الواسعة من شأنها أن تعترب فرصة عظيمة. 
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كان محرض اجتامع بنك االحتياطي االسرتايل (RBA) لشهر أغسطس متامشيا تقريباً مع توقعات السوق. عىل الرغم من أن التقرير مل
بنك أن  يبدوا  حيث  املتوقع  من  وحذراً  وسطية  أقل  كانت  االجتامع  ملحرض  العامة  اللهجة  بأن  نرى  نحن  السياسة،   مسار  إىل  يرش 
االحتياطي الفدرايل مرتاح إىل حد كبري إزاء أوضاع السياسة النقدية الحالية. عىل صعيد األوضاع االقتصادية املحلية، أشار أعضاء بنك
باتجاه السابقة  التوقعات  مع  تناقض  املتوقع" يف  بقليل من  أفضل  كانت  العمل  أوضاع سوق  "أن  إىل   (RBA) االسرتايل  االحتياطي 
املحيل، الصعيد  بأنه "عىل   (RBA) االسرتايل  االحتياطي  بنك  الجانب املرشق يف  رصح مسؤولون عىل  االرتفاع.  نحو  البطالة  معدل 
النشاط االقتصادي بوجه عام أكرث إيجابية خالل األشهر املاضية" حيث يستفيد كل من االستهالك وصايف الصادرات من ضعف الدوالر
األسرتايل.  لذلك نحن نرى بأن بنك االحتياطي االسرتايل (RBA) سوف يحافظ عىل الوضع الراهن دون تغيري يف الوقت الحايل حيث
األمرييك الدوالر  قوة  بفضل  عند مستوى منخفض، وذلك   (AUD/USD) األمرييك  الدوالر  مقابل  األسرتايل  الدوالر  يتداول زوج 

جراء توقعات رفع سعر الفائدة. 
  
  

كام يشري محرض االجتامع أيضا إىل أن البنك املركزي كان عىل ثقة كبرية بأن مخاطرة الهبوط يف توقعات النمو الصينية قد تراجعت إىل
حد ما. من جانب آخر، ويف ذلك الوقت مل يكن بنك الشعب الصيني (PBoC) قد خفض قيمة عملته بعد ووفقاً آلخر املستجدات  -
مثل موجة البيع األخرية بسعر منخفض يف سوق األسهم واملخاوف بشأن النمو العاملية واإلقبال عىل بيئة بعيدة عن املخاطرة عاملياً،
رمبا ال تكون توقعات الصني مرشقة كام هو متوقع. رمبا تتأثر صادرات اسرتاليا بتبعات ضعف اليوان الصيني وبالتايل هذا من شأنه أن
األمرييك الدوالر  مقابل  األسرتايل  الدوالر  بشأن زوج  الهبوطي  انحيازنا  نحافظ عىل  نحن  أسرتاليا.  النمو يف  توقعات  تراجع  إىل  يؤدي 
(AUD/ US)، حتى أن الزوج ميكن أن يستمر يف وضع مستقر لفرتة من الوقت. عىل الجانب الهبوطي، سوف يكون مستوى عتبة
(فيبونايش  0.7947 املستوى  قرب  مقاومة  الزوج  يلقى  سوف  الصعودي،  الجانب  عىل  حني  يف  قوي  كدعم   0.7016 عند  األدىن  الحد 

61.8% يف ارتفاع 2011-2008). 
 

 أسواق الفوركس                         عمالت السلع تحت الضغط                                                                    
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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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