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كيث كميتز

نظرة عامة
هناك طفرة تقنية جديدة تبشر بتحقيق توسع في نطاق الدور الذي تمارسه أنظمة الطباعة المعتمدة على الحبر في بيئات الطباعة
ً
فضل عن اكتشاف تطبيقات جديدة .وتوفر تقنية  HP PageWideقيمة مقترحة مُقنعة تجمع بين
المكتبية والرسومية واإلنتاجية،
سرعات الطباعة العالية ونفقات التشغيل المنخفضة والتي يمكن االعتماد عليها في عدد من بيئات الطباعة.
وعلى عكس األجهزة التقليدية المعتمدة على الحبر ،تستخدم تقنية  HP PageWideشريط طباعة ثاب ًتا ،واآلالف من فوهات الطباعة
اإلضافية ،وتركيبات أحبار جديدة لتقديم مستوى جديد تمامًا من قدرات الطباعة فيما يتعلق بجانب األداء/التكلفة .وكان لتلك التقنية
تأثير ملموس في العديد من قطاعات سوق الطباعة وهي تبشر بتحفيز نمو الفرص الناشئة.
تقدم الفقرات التالية مراجعة للدور المحتمل الذي ستلعبه تقنية  HP PageWideفي كل من هذه األسواق.

تقنية  HP PageWideوالطباعة المكتبية
قلما ُتعد األجهزة المعتمدة على الحبر مصدرً ا ملئمًا للطباعة عبر الشبكة حتى اآلن في مجموعات العمل المكتبية واإلدارات .ومن
بين أكثر أوجه القصور شيوعًا التي أوردها مشترو الطابعات المكتبية سرعة وجودة الطباعة المنخفضتين ،والكلفة العالية لخراطيش
الحبر ،مما جعل من الصعب التفكير في األجهزة المعتمدة على الحبر كخيار ملئم مقارنة بطابعات الليزر التقليدية .وعلى هذا النحو،
فإن تلك األجهزة غالبًا ما ُتستخدم في بيئات الطباعة المنخفضة الحجم وتلك الشخصية.
تعالج تقنية  HP PageWideالعديد من أوجه القصور التقليدية المتأصلة في األجهزة المعتمدة على الحبر ،مما يجعلها عامل جذب
للطباعة المكتبية للعديد من األسباب:


السرعة .يمكن لطابعات  Officejetالتي تعمل بتقنية  HP PageWideتحقيق سرعات طباعة تصل إلى  70صفحة في
الدقيقة الواحدة .وهي أسرع من العديد من طابعات الليزر باأللوان المماثلة من حيث السعر.



الجودة .تستخدم الطابعات التي تعمل بتقنية  HP PageWideالحبر المخضب لضمان إنتاجية عالية الجودة .ويقلل
استخدام الحبر المخضب من التلطخ (للحفاظ على النص واضحً ا) ،كما يجف الورق المطبوع افتراضيًا بمجرد طباعة
الحبر على الصفحة.



التكلفة لكل صفحة .تنخفض التكلفة لكل صفحة عند استخدام الطابعات التي تعمل بتقنية  HP PageWideمقارنة
بطابعات الليزر .واعتما ًدا على تغطية الصفحة ،فإن تكلفة إنتاجية الصفحة الواحدة باللونين األبيض واألسود تقل بمقدار
سنت واحد للصفحة الواحدة ،بينما تقل بمقدار يتراوح بين  7-5سنتات للصفحة الواحدة حال الطباعة باأللوان.



األداء القوي .تبدأ سعات إدخال الورق عند  550ورقة ،ويمكن ترقيتها لتستوعب أضعاف هذا العدد مع توفر مزيد من
الخيارات .ويشبه تقييم دورة العمل المعدات المشابهة المعتمدة على الليزر.



متطلبات الخدمة المنخفضة .أدى االعتماد على رأس طابعة ثابت في تقنية  HP PageWideأثناء تحرك الورق تحت
رأس الطباعة أثناء الطباعة إلى غياب األجزاء المتحركة (مثل األسطوانة والمصهر والسيور) وانخفاض المتطلبات من
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الطاقة .وقد قيّد ذلك من حاالت التدخل إلجراء الصيانة في حاالت االنحشار واستبدال األجزاء وتكلفة الصيانة .وعلى
ً
فضل عن حاالت
الجانب اآلخر ،تتطلب المعدات المعتمدة على الليزر نقاط لمس متعددة وأجزاء متحركة إلنشاء الصفحة،
التدخل الكثيرة إلجراء الصيانة للمستهلكات واألجزاء وطلب الخدمة.


حلول قابلة للترقية .توفر شركة  HPمجموعة واسعة من المنتجات المزودة بتقنية  PageWideلتلبي االحتياجات المحددة
ً
فضل عن المؤسسات الكبيرة .وتوفر حلول المؤسسات مجموعة متطورة من سبل الدعم
للشركات الصغيرة والمتوسطة،
للقدرات التي تحتاج إليها الشركات األكبر حج ًما كحلول  ،HP OXPوإدارة أجهزة  ،HP Web Jetadminوالطباعة
المتنقلة واآلمنة.

وقد أثنى أغلب العملء الذين حاورتهم الشركة الدولية للبيانات ( )IDCعلى األداء والتكلفة المرتبطين باستخدام هذا النوع الجديد من
التقنيات في الطباعة المكتبية .وفي حين ال تزال أقسام تكنولوجيا المعلومات ترغب في معرفة مواصفات التقنية التي تعمل بها
الطابعة ،نادرً ا ما تثير تلك التفاصيل الدقيقة اهتمام المستخدمين .وفي المقابل ،فإن أكثر ما يشغل بال المستخدمين هو الطباعة
السريعة العالية الجودة ،وهو ما تلبيه تقنية  HP PageWideفي ظل هذه االحتياجات الطباعية المكتبية األساسية .في الماضي ،لزم
عادة أن تكون الطابعة المكتبية المشتركة طابعة ليزر؛ بينما في الوقت الحالي ،أصبح لدى شركة  HPبديل جذاب فيما يتعلق بالطباعة
المكتبية باأللوان ما يضمن جذب انتباه المشترين المحتملين.

تقنية  HP PageWideوالفنون الرسومية
تؤمن الشركة الدولية للبيانات ( )IDCبأن تقنية  HP PageWideلديها القدرة على أن تكون المسمار األخير في نعش أنظمة طباعة
التنسيقات الكبيرة المعتمدة على مساحيق الحبر .تلك األنظمة هي تقنية الطباعة األساسية التي تخدم قطاعات الصناعات التقنية
والريبروغرافية نظرً ا لجمعها بين سرعة التشغيل وانخفاض التكلفة .وقد شكلت الطباعة باأللوان وجه القصور في حلول التنسيقات
الكبيرة المعتمدة على مساحيق الحبر ،ومع تزايد تبني الطباعة باأللوان في البيئات التقنيّة؛ صار لألنظمة المعتمدة على الحبر تأثير
كبير على قطاع طابعات التنسيقات الكبيرة المعتمدة على مساحيق الحبر.
تمثل االستثناء الوحيد في التراجع السريع الذي شهدته طابعات  LEDللتنسيقات الكبيرة في سوق اإلنتاج ،حيث توجد حساسية كبيرة تجاه
تكاليف التشغيل وسرعة اإلنتاج .وفي ظل تلك البيئات ،عادة ما توضع طابعات التنسيقات الكبيرة المعتمدة على الحبر بجوار طابعات
التنسيقات الكبيرة المعتمدة على مساحيق الحبر ،و ُتخصص فقط للمطبوعات التي تتطلب استخدام األلوان ،بينما يمكن لألجهزة المعتمدة
على مساحيق الحبر إنتاج كميات أكبر من المطبوعات أحادية اللون.
سيكون لوجود تقنية  HP PageWideالقدرة على تغيير هذا النموذج .تنتج األنظمة المعتمدة على مساحيق الحبر مليارات األقدام
المربعة من مطبوعات التنسيقات الكبيرة سنويًا ،ويرجع ذلك في الغالب إلى أن الطابعات المعتمدة على الحبر إما أنه يعيبها البطء أو
أن تكاليف تشغيلها مرتفعة للغاية في بيئات اإلنتاج .ويمكن أن توفر تقنية  HP PageWideسرعة أعلى بكثير وتكاليف تشغيل
منخفضة عن الحلول المعتمدة على الحبر ،بل وتكون أفضل من حيث السرعة والتكاليف من الحلول المعتمدة على مساحيق الحبر.
وتتميز طابعات التنسيقات الكبيرة التي تعمل بتقنية  HP PageWideبسرعة تقديرية تصل إلى  30صفحة في الدقيقة بحجم ،D/A1
وبهذا تكون أسرع من أسرع طابعات  LEDأحادية اللون للتنسيقات الكبيرة.
وسيعتمد جزء من حلول تقنية  HP PageWideالمعتمدة على الحبر للتنسيقات الكبيرة على سير العمل نظرً ا ألن ذلك سيسرع عملية
ً
فضل عن التعامل المحسّن مع الوسائط من خلل جانب اإلنتاج لمواكبة سرعة الطباعة التي تتميز
معالجة الصور في الواجهة األمامية،
بها أنظمة تقنية  .PageWideومن المؤكد أن األدوات الجديدة ،مثل حلول  RIPوخيارات معالجة الوسائط الجديدة ،س ُتوظف لتلبية
احتياجات بيئات اإلنتاج ،ويمكن أن توفر فوائد كبيرة .صُممت الواجهة األمامية لطابعة  HPبتقنية  PageWideللتنسيقات الكبيرة للتمتع
بإدارة أسهل للطابعة مع محاذاة تلقائية مضمنة بحلقة مغلقة ومعايرة األلوان .وعلى الجانب النهائي ،تتميز طابعة  HPبتقنية PageWide
للتنسيقات الكبيرة بوجود أجهزة إخراج ذات سعة كبيرة ،مثل وحدات التكديس والمجلدات ذات السعة الكبيرة .ويبشر هذا المزيج من
السرعة ومعالجة اإلخراج بتوفير العمالة في العديد من البيئات التي ُتستخدم فيها طابعات التنسيقات الكبيرة المعتمدة على الحبر بجوار
طابعات التنسيقات الكبيرة المعتمدة على مساحيق الحبر نظرً ا ألنه من الضروري في الوقت الحالي المقارنة بين مطبوعات  LEDأحادية
اللون والمطبوعات الملونة بالحبر داخل مجموعة المستندات.
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والطابعات المزودة بتقنية  ،HP PageWideوالتي تتميز بالقدرة على الطباعة بفعالية من حيث التكلفة في الطباعة الملونة وأحادية
اللون على ح ٍد سواء ،وتقلل من نفقات التشغيل ،وتوفر عمالة كبيرة عن الطابعات المعتمدة على مساحيق الحبر ،ستعمل على تسريع
حجم المطبوعات بعي ًدا عن طباعة التنسيقات الكبيرة المعتمدة على مساحيق الحبر.

تقنية  HP PageWideومكبسات الطباعة ذات التغذية باللفات
تتميز تقنية  HP PageWideبجذورها الممتدة إلى الطباعة بنفث الحبر من الفئة اإلنتاجية العالية .ويمكن لطابعة T400-series
 Color Web Pressمن  HPطباعة ما يصل إلى  800قدم في الدقيقة ،وهي سرعة كبيرة .وتكون سرعة الطباعة العالية الزمة إذا
ً
سبيل إلى انتزاع عمليات طباعة الصفحات من أجهزة األوفست التي تنتج ما يزيد عن  %95من
أراد اإلنتاج الرقمي أن يجد
الصفحات المطبوعة في الوقت الحالي .وتستفيد شركة  HPمن عمليات البحث والتطوير من أجل تحقيق مكاسب حقيقية كبيرة فيما
يتعلق باإلنتاجية ،والتي ستستمر في دفع نقطة االنتقال هذه لصالح الحبر الرقمي.

ً
كشفت ً HP
متمثل في
أوال عن جهازها عالي السرعة المعتمد على الحبر وطرحته في سوق الطباعة اإلنتاجية في عام 2008
الطابعة  ،T300 Color Web Pressالتي تتميز بمنصة تتسع لطباعة عريضة بقياس  30بوصة .وطرحت  HPمنذ ذلك الحين
منصة الطباعة العريضة بقياس  20بوصة ( )T200وقياس  40بوصة ( )T400في األسواق ،مع إدخال العديد من الترقيات
والتحسينات التقنية على مجموعة المنتجات بأكملها.
عال من اإلنتاجية بمعدالت إخراج سريعة .ومنذ إنتاج سلسلة  Tمن الطابعات ،واصلت شركة HP
يتطلب سوق اإلنتاج مستوى ٍ
تطوير تقنية رؤوس الطباعة لتلك السلسلة لضمان تقديم جودة إنتاجية عالية وسرعة كبيرة .تعمل سلسلة طابعات  Tالحالية باستخدام
الجيل الثاني من رؤوس الطباعة  -رأس الطباعة  - HP A51وقد أعلنت الشركة عن أحدث اختراعاتها :بنية الفوهات العالية الدقة
( )HDNAوالتي تطبع باستخدام وزنين مختلفين لقطرات الحبر :القطرات المنخفضة الوزن والقطرات الثقيلة الوزن .ويكون لبنية
الفوهات العالية الدقة ورأس الطباعة  HP A51نفس وزن القطرات الثقيلة ،بينما يكون وزن القطرات المنخفضة لبنية الفوهات عالية
الدقة جز ًءا من وزن القطرات المنخفضة لرأس الطباعة  .HP A51وتضاعف بنية الفوهات عالية الدقة عدد الفوهات الموجودة في
رأس الطباعة إلى  00422لكل بوصة في نفس عامل الشكل -الحجم .تسمح أوزان القطرات المزدوجة للطباعة بنقل اللون بمزيد من
السلسة وبمظهر حبيبي أكثر دقة في األلوان المتوسطة والمناطق المميزة .ويكون لرؤوس الطباعة المستخدمة في مكبسات الطباعة
ذات التغذية باللفات من  HPفوهة مضمنة إضافية لتوفير جودة طباعة موثوقة .وتكون تلك الفوهة اإلضافية مهمة للغاية نظرً ا ألنها
تعمل على التخلص من الخطوط الظاهرة ،والتي يمكن أن تسبب مشكلة مع تقنية الحبر بيزو وتقنيات نفث الحبر المستمر.

وستساعد التحسينات المستمرة التي تشهدها تقنية  HP PageWideفي دفع المزيد من األحجام إلى مجموعة أكبر من التطبيقات ،منها
النشر والبريد المباشر والطباعة التجارية العامة .وسيؤدي الجمع بين مكاسب جودة الصورة واإلنتاجية إلى فتح المجال لمزيد من
التطبيقات بالنسبة لعملء مكبسات الطباعة ذات التغذية باللفات من  .HPوتمتعت  HPبذكاء كبير في تصميم مكبسات الطباعة ذات
التغذية باللفات ،حيث صُممت جميعها بحيث يمكن ترقيتها في أي وقت .ونظرا لما تحرزه تقنية  HP PageWideمن تقدم ،فإن جميع
عملء طابعات  HP Web Pressيمتلكون القدرة على ترقية طابعاتهم للستفادة من تحسينات جودة الصورة واإلنتاجية التي توفرها
بنية الفوهات العالية الجودة.

تقنية  HP PageWideوالطباعة الثالثية األبعاد
في الوقت الذي تمثل فيه الطباعة المكتبية والرسومية واإلنتاجية التطبيقات الحالية لتقنية  ،HP PageWideفإننا نتوقع توسعً ا أكبر في
المستقبل في أسواق جديدة .ولنا في الطباعة الثلثية األبعاد مثال جيد على ذلك .وقد أعلنت شركة  HPبالفعل عن طابعتها الثلثية األبعاد من
طراز  ،Multi Jet Fusionوالتي سيشهد عام  2016أول ظهور لها ،و التي تتضمن رؤوس طباعة  HPالواسعة من أجل إنتاج األجزاء
قليل عما شاهدناه في األسواق األخرىً .
واألشكال والكائنات .ويختلف تنفيذها ً
فبدال من وجود فوهة واحدة تتحرك حول طاولة العمل (منطقة
العمل) ،ستعمل مجموعة من الفوهات على مسح طاولة العمل بأكملها وإسقاط قطرات من السوائل في المناطق الملئمة.
وتمثل السرعة أول التحسينات التي طرحتها شركة  HPفي السوق .ففي الواقع ،تدّعي الشركة أن الطابعة Multi Jet Fusion
أسرع بعشرة أضعاف من منافساتها من المنتجات األخرى .ولغرض المقارنة ،تذكر  HPأنه عند طباعة العنصر نفسه  00222مرة،
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فإنه سيستغرق  83ساعة بطرق البثق ،بينما يستغرق  38ساعة باستخدام التلبيد بالليزر ،ونحو  3ساعات فقط باستخدام طابعة Multi
.Jet Fusion

ال تستهدف  HPسوق المستهلكين وال حتى سوق النماذج األولية السريع ،بل تتمثل منطقة النمو في الفضاء التجاري ،وتعني العوامل
ً
فضل عن مكاتب الخدمات .وتمثل السرعة أهمية بالنسبة
االقتصادية المؤثرة أن شركة  HPتستهدف اإلنتاج المركزي للمؤسسات
لإلنتاج ،كما أن التكلفة مهمة بدورها ،فقد أصبحت مشكلة أكبر نظرً ا للتزايد في حجم األجزاء .فإذا تمكنت شركة  HPمن حل مشكلة
األسعار واألحجام ،فمن الممكن أن تصبح طابعة  Multi Jet Fusionنموذجً ا للتغيير الحقيقي.
وباإلضافة إلى ما سبق ،فإن قوة األجزاء تمثل أهمية أيضًا ،ال سيما إذا كانت ستستخدم في تصنيع أجزاء االستخدام النهائي.
وعرضت شركة  HPنموذجً ا لحلقة من سلسلة مطبوعة باستخدام تقنية طابعة  Multi Jet Fusionنجحت في رفع سيارة يبلغ وزنها
 010111رطل دون أن تنكسر .وفي الوقت الذي يشير فيه بعض األشخاص بالفعل في سوق الطابعات الثلثية األبعاد إلى العملية
المعتمدة على المسحوق التي تنفذها شركة  ،HPفإننا نشبه هذا بمناظرة بين الطباعة الرقمية وطباعة األوفست في سوق الطباعة
اإلنتاجية .هل يهتم األشخاص ح ًقا بمعرفة طريقة تصنيع النماذج التي لديهم أو طريقة إنتاج أجزائها؟ إذا كان بمقدورك معالجة مسألة
السرعة والدقة/الجودة والتكلفة فستكون اإلجابة عن سؤال "المعرفة" أقل أهمية.
ويمثل تحسين السرعة إلى عشرة أضعافها تغييرً ا في قواعد اللعبة نفسها .كما يمثل جعل الطابعة نفسها وإنتاجية اإلخراج ميسورة
التكلفة أمرً ا بالغ األهمية أيضًا نظرً ا ألن العوامل االقتصادية تمثل واحدة من أكبر العوائق التي تعترض سبيل تبني الطباعة الثلثية
األبعاد .وذكرت  HPأن الطابعة  Multi Jet Fusionستكون أقل تكلفة من الطابعات األخرى في فئتها من حيث تكلفة الجهاز
واألجزاء المنتجة ،ولكن لن يتم اإلعلن عن األسعار حتى يتم طرحها خلل عام .2016
تتضمن الخطط المستقبلية لطابعة  Multi Jet Fusionالطباعة الملونة والقدرة على تغيير مرونة المواد وملمس األجزاء .ونحن
نتوقع من شركة  HPأن تتوسع في النهاية في خط إنتاجها ليضم الطابعات المكتبية الثلثية األبعاد ،والطابعات اإلنتاجية الثلثية
األبعاد ذات طاولة العمل األكبر حج ًما من النموذج األولي الحالي.

التحدي
إن التحدي األكبر الذي تواجهه شركة  HPفي تقديم حلول تعمل بتقنية  HP PageWideهو معالجة األفكار الراسخة في األذهان
عن تقنية التصوير بالحبر التقليدية .إن نقاط الضعف التقليدية لألجهزة المعتمدة على الحبر مترسخة تمامًا ،وينحاز العديد من
المشترين المحتملين بقوة ضد هذه التقنية نتيجة للخبرات والتجارب السابقة .وفي الوقت الذي سيدّعي فيه العديد من المشترين
المحتملين عدم التحيز عند اتخاذ قرار بشأن الطابعات ،فإن عملياتهم الشرائية غال ًبا ما تترجم إلى قرارات آمنة باالعتماد على التقنيات
التقليدية والراسخة .وأوضح بحث العملء النوعي الذي أجرته الشركة الدولية للبيانات ( )IDCمحاوالت صناع القرار لتجنب إلقاء
الضوء على التقنية مع المستخدمين في محاولة لدرء أي تحيز ضدها ووضع الجهاز في مساره المحدد.
تحاول شركة  HPجعل العملء يقدمون على تجربة شيء جديد ومختلف ،وهو ما يسير ضد نهج اختيار تقنية الطباعة التقليدية
والسهلة .ويلزم أن يكون اقتراح القيمة المقدم قويًا ،كما ستكون الشركة في حاجة إلى استخدام مبيعاتها الحقيقية ومصادرها التسويقية
إلقناع العملء بأن هذا التنفيذ الجديد للطباعة المعتمدة على الحبر هو أمر مثبت وموثوق تما ًما .وهناك نقاط إثبات أكيدة لتقنية نفث
الحبر من  ،HPوالتي تشكل األساس لتقنية  :HP PageWideتطبع طابعات  HP Inkjet Web Presses 4مليارات من
الصفحات شهر ًيا منذ عام  .2014فإذا كان بمقدور شركة  HPأن تتغلب بفعالية على أية سلبيات قائمة في السوق مرتبطة بتقنية HP
 ،PageWideفإنها ستخلق لنفسها فرصة ملئمة لطرح حلول طباعية مناسبة لجميع الفرص التي جرت مناقشتها في هذا المستند.

الخاتمة
ارتقت شركة  HPبالطباعة المعتمدة على الحبر إلى آفاق جديدة بفضل تقنية  .HP PageWideونحن نتوقع أن تقوم الشركة
بمضاعفة قدرات هذه التقنية إلى أقصى حد بهدف تعزيز الفرص الموجودة بالفعل في أسواق الطباعة المكتبية واإلنتاجية وطباعة
التنسيقات الكبيرة .وباإلضافة إلى ذلك ،فمن الواضح أن شركة  HPسوف تقدم تلك االقتراحات القيمة الجذابة في أسواق الطباعة
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الناشئة والجديدة .وتمثل الطباعة الثلثية األبعاد واحدة من العديد من اإلمكانات الجديدة ،حيث تتوقع شركة  HPأن تستفيد من تقنية
 HP PageWideلتقديم فوائد اإلنتاجية والتكلفة لعملئها ،ونحن نتوقع المزيد في المستقبل.
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ُنبذة عن الشركة الدولية للبيانات
الشركة الدولية للبيانات ( )IDCهي الشركة الرائدة في مجال توفير المعلومات عن األسواق ،والخدمات االستشارية ،والفعاليات
المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات وأسواق االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المخصصة للمستهلكين .وتساعد الشركة الدولية للبيانات
( )IDCالمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات ورجال األعمال ومجتمع المستثمرين في اتخاذ قرارات مبنية على الحقائق
بشأن عمليات شراء التقنيات ووضع استراتيجيات األعمال .يقدم أكثر من  00022محلل يعملون لدى الشركة الدولية للبيانات ()IDC
خبراتهم العالمية واإلقليمية والمحلية عن التقنية وفرص الصناعة واتجاهاتها في أكثر من  110دولة حول العالم .وطوال  50عا ًما،
قدمت الشركة الدولية للبيانات ( )IDCرؤى استراتيجية لمساعدة عملئنا في تحقيق أهداف العمل الرئيسية التي يحددونها .الشركة
الدولية للبيانات ( )IDCهي إحدى الشركات الفرعية التابعة لمجموعة شركات  ،IDGالرائدة في مجال التكنولوجيا واإلعلم
واألبحاث والفعاليات في العالم.

المقر العالمي الرئيسي
Speen Street 5
Framingham, MA 01701

الواليات المتحدة األمريكية
508.872.8200
تويتر@IDC :
idc-insights-community.com
www.idc.com

ملحظة حول حقوق الطبع والنشر
النشر الخارجي للمعلومات والبيانات الصادرة عن الشركة الدولية للبيانات ( - )IDCيلزم الحصول على موافقة مسبقة من نائب رئيس
الشركة الدولية للبيانات ( )IDCأو المدير القُطري بشأن استخدام أية معلومات تصدر عن الشركة الدولية للبيانات ( )IDCفي
اإلعلنات أو البيانات الصحفية أو المواد الترويجية .ويجب إرفاق مسودة المستند المقترح مع أي طلب مقدم .وتحتفظ الشركة الدولية
للبيانات ( )IDCبحقها في رفض منح الموافقة على أي استخدام خارجي ألي سبب من األسباب.
جميع الحقوق محفوظة لعام  2015لصالح  .IDCيحظر إعادة اإلنتاج دون الحصول على إذن خطي.

