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  لاملا قاوسأ تدهش امك .ملاعلاو ةدحتملا تايالولا يف دوكرلاو ةقاطلا راعسأ يف اًسوملم اًعافتراو ةيسايسويجلا تارتوتلا ةدح يف اًريبك اًدعاصتو مخضتلا تالدعم يف اًظوحلم اًعافترا 2022 ماع دهش202
  وأ رعذ يأ ظحالن مل نآلا ىتح نكل ،ماعلا نم ىلوألا ةثالثلا عابرألا لالخ تابلقتلا نم ةلاح ةيملاعلا لاملا قاوسأ تدهش امك .ملاعلاو ةدحتملا تايالولا يف دوكرلاو ةقاطلا راعسأ يف اًسوملم اًعافتراو
تالمعلاو بهذلاو مهسألا تارشؤم) ةيرودلا لوصألا ىلع ضومغلا نم ةلاح ترطيس امك .مالستسا وأ رعذ يأ ظحالن مل نآلا ىتح نكل ،ماعلا نم ىلوألا ةثالثلا عابرألا لالخ تابلقتلا نم ةلاح ةيملاعلا

.ةيبلس تلظ ماع لكشب اهنكلو ،نايحألا ضعب يف (ةرفشملا تالمعلاو بهذلاو مهسألا تارشؤم) ةيرودلا لوصألا ىلع ضومغلا نم ةلاح ترطيس امك .مالستسا

.ةيبلس تلظ ماع لكشب اهنكلو ،نايحألا ضعب يف (ةرفشملا


تالمعلاو نيلاو ورويلا مامأ ةريبك ةوق اًبستكم ،ىضوفلا هذه نم ربكألا حبارلا وه يكيرمألا رالودلا ناك
.كلذ نم ىلعأو لب ٪3.7 دنع اهتورذ اًماع 30 لجأل ةيكيرمألا ةنازخلا تادنس دئاوع تغلب ثيح .ىرخألا تالمعلاو نيلاو ورويلا مامأ ةريبك ةوق اًبستكم ،ىضوفلا هذه نم ربكألا حبارلا وه يكيرمألا رالودلا ناك

3. 
.كلذ نم ىلعأو لب ٪3.7 دنع اهتورذ اًماع 30 لجأل ةيكيرمألا ةنازخلا تادنس دئاوع تغلب ثيح .ىرخألا3

عم لهاستلا ةركفب عفدي لواب موريج هسيئر ناك ثيح ؛ةددشتم ةربن يلارديفلا يطايتحالا جهتنا امك

تارابعب "دوكرلا" ةملك تلدبُتسا مث نمو .يداصتقالا ومنلا نم مهأ راعسألا رارقتسا نأ اًيعدم ،دوكرلا عم لهاستلا ةركفب عفدي لواب موريج هسيئر ناك ثيح ؛ةددشتم ةربن يلارديفلا يطايتحالا جهتنا امك
.هباش امو "يرورضلا يداصتقالا ؤطابتلا" لثم ةدح لقأ تارابعب "دوكرلا" ةملك تلدبُتسا مث نمو .يداصتقالا ومنلا نم مهأ راعسألا رارقتسا نأ اًيعدم ،دوكرلا


.هباش امو "يرورضلا يداصتقالا ؤطابتلا" لثم ةدح لقأ



20.00%

+16.19%

16:30:37

12.00%

8.00%

4.00%

0.00%

-4.00%

-8.00%

-9.62%

-12.00%

-13.42%

-16.53%

-20.00%

-21.29%

DXY

AUDUSD

EURUSD

GBPUSD

JPYUSD

ةكلمملا تادنس تمن ثيح :ابوروأ يف نويدلا قوسب قلعتي اميف ةقلقم فقاوم كانه تناك 2022 ربمتبس يفو202
ارتلجنإ كنب عفد امم ٪4.5 ىلإ تاونس 10 لجأل ةدحتملا ةكلمملا تادنس تمن ثيح :ابوروأ يف نويدلا قوسب

.قوسلا ىلإ رارقتسالا ةداعإل لخدتلاو كرحتلل ارتلجنإ كنب عفد امم ٪4.5 ىلإ تاونس 10 لجأل ةدحتملا4.1

.قوسلا ىلإ رارقتسالا ةداعإل لخدتلاو كرحتلل


ةيسيئرلا ةيساسألا تارشؤملا ءادأ بقارن انوعد نآلاو
.داصتقالل يلاحلا عضولا ىلع فرعتلا لواحنو ةيسيئرلا ةيساسألا تارشؤملا ءادأ بقارن انوعد نآلاو


.داصتقالل يلاحلا عضولا ىلع فرعتلا لواحنو
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مخضتلا
تايالولا يف (CPI) كلهتسملا راعسأ رشؤم نكل ؛ماع لكشب ضفخني مخضتلا لدعمو يضاملا وينوي ذنم .مخضتلاب أدبن فوس

CPكلهتسملا راعسأ رشؤم نكل ؛ماع لكشب (CPI) ردصم كلذ ناكو ،اًفيفط اًعافترا لجس سطسغأ رهشل ةدحتملا تايالولا يف
،رالودلا عيمجت يف ةعرسب اوؤدب لعفلابو .نيرمثتسملل ريبك قلق ردصم كلذ ناكو ،اًفيفط اًعافترا لجس سطسغأ رهشل ةدحتملا
مهسألا عيبو تادنسلا لثم ةيعافدلا لوصألا ىلإ لوحتلاو ،رالودلا عيمجت يف ةعرسب اوؤدب لعفلابو .نيرمثتسملل ريبك قلق

.بهذلاو مهسألا عيبو تادنسلا لثم ةيعافدلا لوصألا ىلإ لوحتلاو

.بهذلاو


ريغ ىلع ءاج هنكلو اًريبك نيكلهتسملا راعسأ رشؤم عافترا نكي مل
طاشنلا عجارتب فورعملا سطسغأ رهشل ةبسنلاب داتعملا ريغ ىلع ءاج هنكلو اًريبك نيكلهتسملا راعسأ رشؤم عافترا نكي مل

تغلب اميف .ةجرد ىصقأل اًداح قوسلا لعف در ناك اذهل ؛يداصتقالا طاشنلا عجارتب فورعملا سطسغأ رهشل ةبسنلاب داتعملا
لب ٪3.7 دنع اهتورذ اًماع 30 لجأل ةيكيرمألا ةنازخلا تادنس دئاوع تغلب اميف .ةجرد ىصقأل اًداح قوسلا لعف در ناك اذهل ؛يداصتقالا

3. تايالولا يف يونسلا مخضتلا لدعم عفترا امك .كلذ نم ىلعأو لب ٪3.7 دنع اهتورذ اًماع 30 لجأل ةيكيرمألا ةنازخلا تادنس دئاوع3
.عقوتملا ٪8.1 لباقم ٪8.3 ىلإ ةدحتملا تايالولا يف يونسلا مخضتلا لدعم عفترا امك .كلذ نم ىلعأو


.عقوتملا ٪8.1 لباقم ٪8.3 ىلإ ةدحتملا.8.8



CPI for All Urban Consumers (CPI-U)



1-Month Percent Change

Series Id: CUSR0000SA0

Seasonally Adjusted

Series Title: All items in U.S. city average, all urban consumers, seasonally adjusted

Area: U.S. city average

Item: All items

Base Period: 1982-84=100
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ةيعارزلا ريغ بتاورلا ريرقت ءاج .عجارتلا نم ةليوط ةرتف دعب فيفط لكشب ومنلا يف ةلاطبلا تالدعم تأدب نكل ،اًيوق لمعلا قوس ناك ،ماع لكشب
.سطسغأ يف هل اًعقوتم ناك امم فعضأ ةيعارزلا ريغ بتاورلا ريرقت ءاج .عجارتلا نم ةليوط ةرتف دعب فيفط لكشب

 
.سطسغأ يف هل اًعقوتم ناك امم فعضأ

.نييلاتتم نيعبرل يلامجإلا يلحملا جتانلا طوبه وه دوكرلل يساسألا ديكأتلا

اًقباطم ءاج يذلاو ،٪0.6- ناك يناثلا عبرلل لدعملا يلامجإلا يلحملا جتانلا .نييلاتتم نيعبرل يلامجإلا يلحملا جتانلا طوبه وه دوكرلل يساسألا ديكأتلا
.تاعقوتلل اًقباطم ءاج يذلاو ،٪0.6- ناك يناثلا عبرلل لدعملا يلامجإلا يلحملا جتانلا.0


.تاعقوتلل

لازي ال ،كلذ مغرو ."عقاولا" حبصأ لب لاؤسلا وه دوكرلا دعي مل ،ماع لكشب

سكعي ام وهو .50 ىوتسم قوف اًتباث يكيرمألا تايرتشملا يريدم رشؤم لازي ال ،كلذ مغرو ."عقاولا" حبصأ لب لاؤسلا وه دوكرلا دعي مل ،ماع لكشب
هدكؤت يذلا دوكرلا مغر ةديج ةمالع عبطلاب وهو ،داصتقالل ةيبسنلا ةوقلا سكعي ام وهو .50 ىوتسم قوف اًتباث يكيرمألا تايرتشملا يريدم رشؤم5

.ةينفلا تارشؤملا هدكؤت يذلا دوكرلا مغر ةديج ةمالع عبطلاب وهو ،داصتقالل ةيبسنلا ةوقلا

.ةينفلا تارشؤملا

ىرخأ ةيداصتقا ريياعم

5



؟تاعقوتلا يه ام
يف مخضتلا ةريتو صيلقتل ،ربكأ وحن ىلع ةدئافلا تالدعم عفر ةسايس يلارديفلا يطايتحالا لصاوي نأ لمتحملا نم
بلط تالدعم يف رارقتسالا قيقحتو نكمم تقو عرسأ يف مخضتلا ةريتو صيلقتل ،ربكأ وحن ىلع ةدئافلا تالدعم
 ةدئافلا تالدعم عفرل ةيلاحلا ةيلامتحالا ريشت .نيكلهتسملا بلط تالدعم يف رارقتسالا قيقحتو نكمم تقو عرسأ

ةنازخلا تادنس دئاوعل ٪4 وحن لمتحم كرحت ىلإ ماعلا اذهل ةدئافلا تالدعم عفرل ةيلاحلا ةيلامتحالا ريشت .نيكلهتسملا
.اًماع 30 ةدمل ةيكيرمألا ةنازخلا تادنس دئاوعل ٪4 وحن لمتحم كرحت ىلإ ماعلا اذهل

 
.اًماع 30 ةدمل ةيكيرمألا3

Target Rate Probabilities for 14 Dec 2022 FED Meeting
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مخضتلاو ةقاطلا راعسأو يسايسويجلا لحلا وأ ديعصتلا اهمهأ ،لماوعلا نم ديدعلا ىلع دمتعت فوس ،لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا
ىلع بلطلا تالدعم يف اًعجارت ظحالن ،اًيلاح .يداصتقالا ومنلاو مخضتلاو ةقاطلا راعسأو يسايسويجلا لحلا وأ ديعصتلا اهمهأ

 لك حابص انلصي ."ةنمآلا تاذالملا" وحن لوحتلاو ةيرودلا لوصألا ىلع بلطلا تالدعم يف اًعجارت ظحالن ،اًيلاح .يداصتقالا ومنلاو
ديعصتلاو يناركوألا يسورلا عازنلا لوح ةمتاقلا رابخألا ضعب موي لك حابص انلصي ."ةنمآلا تاذالملا" وحن لوحتلاو ةيرودلا لوصألا
نيبو ةهج نم اكيرمأو نيصلا نيب تارتوتلاو ةقاطلا ةمزأل لمتحملا ديعصتلاو يناركوألا يسورلا عازنلا لوح ةمتاقلا رابخألا ضعب موي

.كلذ ىلإ امو ىرخأ ةهج نم ناجيبرذأو اينيمرأ نيبو ةهج نم اكيرمأو نيصلا نيب تارتوتلاو ةقاطلا ةمزأل لمتحملا

.كلذ ىلإ امو ىرخأ ةهج نم ناجيبرذأو اينيمرأ


؟رالودلا ةورذ ينعي اذه له
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8

Covid-1لاقتنا نأ امك Covid-19 دعت ملو اهباوبأ حتف ىلع نادلبلا مظعم لمعت ثيح .لؤافتلل وعدت يتلا ةمهملا رابخألا نم ،نطوتم ضرم ىلإ
حاقللا وأ PCR تارابتخا طارتشا وأ يحصلا رجحلا ضرف ىلإ ةجاحب دعت ملو اهباوبأ حتف ىلع نادلبلا مظعم لمعت ثيح .لؤافتلل وعدت
PCتارابتخا طارتشا وأ يحصلا رجحلا ضرف ىلإ ةجاحب PCR ةبسنلاب عضولا نيسحت ىلإ كلذ يدؤي دق .اهيضارأ ىلإ لوخدلل حاقللا وأ

تادنسلا دئاوعو مخضتلا ىلع طغضلا للقي دق امم ،ديروتلا لسالسل ةبسنلاب عضولا نيسحت ىلإ كلذ يدؤي دق .اهيضارأ ىلإ لوخدلل
.اًضيأ تادنسلا دئاوعو مخضتلا ىلع طغضلا للقي دق امم ،ديروتلا لسالسل

 
.اًضيأ

تالامتحا كانهو ،قاوسألا يف مالستساو رعذ كانه لازي ال هنأ ديب

نأ نكميو ،ةبرطضم ةلحرم يف ملاعلا لخد دقل .ةفلتخم تاهويرانيسل تالامتحا كانهو ،قاوسألا يف مالستساو رعذ كانه لازي ال هنأ ديب
ىلإ ديدشلا فوخلا نم يرذج لكشب ةيلاملا قاوسألا تايونعم ريغتت نأ نكميو ،ةبرطضم ةلحرم يف ملاعلا لخد دقل .ةفلتخم تاهويرانيسل
.سكعلابو ريبكلا جاهتبالا ىلإ ديدشلا فوخلا نم يرذج لكشب ةيلاملا قاوسألا تايونعم ريغتت


.سكعلابو ريبكلا جاهتبالا

ىدملا ىلع نهارلا عضولا يف اًلوحت دهشن نأ اننكمي له .ابوروأل ةبسنلاب ًةصاخ يسيئرلا قلقلا ردصم وه يعيبطلا زاغلا حبصأ ،ءاتشلا لصف باتعأ ىلع نحنو
 ؟بيرقلا ىدملا ىلع نهارلا عضولا يف اًلوحت دهشن نأ اننكمي له .ابوروأل ةبسنلاب ًةصاخ


؟بيرقلا

اًببس نوكت دق لماوع ةدع ددحُن انوعد نكل ،يلاحلا تقولا يف ةحضاو ريغ ةيؤرلا

.قاوسألا ىلإ لؤافتلا ةداعتسا يف اًببس نوكت دق لماوع ةدع ددحُن انوعد نكل ،يلاحلا تقولا يف ةحضاو ريغ ةيؤرلا

.قاوسألا ىلإ لؤافتلا ةداعتسا يف
تالدعم رارقتسا لاح يف .نويدلا قوس يف عضولا وه ام ءيش لك لبق :ًالوأ

تادنس دئاوعل ةبسانملا تايوتسملا نأشب تاعقوتلا ترقتساو مخضتلا تالدعم رارقتسا لاح يف .نويدلا قوس يف عضولا وه ام ءيش لك لبق :ًالوأ
ريغ ةريتوب اهسافنأ ةرفشملا تالمعلاو مهسألا قاوسأ طقتلت دقف ،ةنازخلا تادنس دئاوعل ةبسانملا تايوتسملا نأشب تاعقوتلا ترقتساو مخضتلا
تامولعملا ضعب اًضيأ ربوتكأ يف حابرألا مسوم رفوي نأ لمتحملا نم .ةعراستم ريغ ةريتوب اهسافنأ ةرفشملا تالمعلاو مهسألا قاوسأ طقتلت دقف ،ةنازخلا

 .تاعقوتلا عم تاكرشلا حابرأ بسانتب قلعتي اميف ةصاخ نيرمثتسملل ةديدجلا تامولعملا ضعب اًضيأ ربوتكأ يف حابرألا مسوم رفوي نأ لمتحملا نم .ةعراستم

.تاعقوتلا عم تاكرشلا حابرأ بسانتب قلعتي اميف ةصاخ نيرمثتسملل ةديدجلا



تايالولل يناثلا عبرلل يلامجإلا يلحملا جتانلا تانايب رشن ذنم ماعلا نم يناثلا فصنلا نم اًءدب ةريبك طوغضل مهسألا قاوسأ تضرعت
،ماع لكشب .اًسوملم اًعقاو تاب دوكرلا نأ نيبت امدنع ،ةدحتملا تايالولل يناثلا عبرلل يلامجإلا يلحملا جتانلا تانايب رشن ذنم ماعلا

  عم يبلس لكشب كادسان رشؤمو 500زروب دنآ دردناتس رشؤم لعافت ،ماع لكشب .اًسوملم اًعقاو تاب دوكرلا نأ نيبت امدنع ،ةدحتملا
نم فواخملا ةجيتن اًماع 30 ةدمل ةنازخلا تادنس تادئاع عافترا عم يبلس لكشب كادسان رشؤمو 500زروب دنآ دردناتس رشؤم لعافت50

 .دوكرلا اذه قُمعت نم فواخملا ةجيتن اًماع 30 ةدمل ةنازخلا تادنس تادئاع عافترا3

.دوكرلا اذه قُمعت


قاوسألا لالخ رعسلا ةكرح يف ةديدش تابلقت ثدحي ام ةداع
يف ثدح يذلا حايترالا بقع هانظحال ام طبضلاب اذه .ةطباهلا قاوسألا لالخ رعسلا ةكرح يف ةديدش تابلقت ثدحي ام ةداع
فازنتسا يف يلارديفلا يطايتحالا هبعل يذلا رودلا دعب ةصاخ ؛وينوي يف ثدح يذلا حايترالا بقع هانظحال ام طبضلاب اذه .ةطباهلا

.مخضتلا ةحفاكمب همازتلا ربع مهسألا راعسأ فازنتسا يف يلارديفلا يطايتحالا هبعل يذلا رودلا دعب ةصاخ ؛وينوي

.مخضتلا ةحفاكمب همازتلا ربع مهسألا راعسأ
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Forex
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-9.98%XLI
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D D 

يف طغضلل تضرعت "اًبيرقت" مهسألا قاوسأ تاعاطق عيمج نأب لوقلا اننكمي
يف امب ،2022 ماع نم ربمتبسو سطسغأ يف طغضلل تضرعت "اًبيرقت" مهسألا

طخلا هلثمي يذلاو ،ةقاطلا عاطق كلذ يف امب ،2022 ماع نم ربمتبسو سطسغأ202
.هاندأ حضوملا ينايبلا مسرلا ىلع يلاقتربلا طخلا هلثمي يذلاو ،ةقاطلا عاطق كلذ


.هاندأ حضوملا ينايبلا مسرلا ىلع يلاقتربلا



تاعاطقلا
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مهسألا قوس ةصاخ ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيلاملا قاروألا قاوسأ تاعانصو تاعاطق لك طوبه يف اببست ناذللا نايسيئرلا ناكرحملا امه دوكرلاو مخضتلا
.ةيكيرمألا مهسألا قوس ةصاخ ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيلاملا قاروألا قاوسأ تاعانصو


.ةيكيرمألا

نايحألا ضعب يف نكل ،اًدج اًبعص اًرمأ ةطباه قوس يف ناعيقلا رايتخا نوكي دق

نيب تاضقانتلا نم ةدافتسالل ظفاحملا ءارش/عيب ةيلمع ظفاحملا وريدم مدختسي نايحألا ضعب يف نكل ،اًدج اًبعص اًرمأ ةطباه قوس يف ناعيقلا رايتخا نوكي دق
"ةديج" ةيجيتارتسا فوشكملا ىلع مهسألا عيب نوكي ال دق .ةفلتخملا مهسألا ءادأ نيب تاضقانتلا نم ةدافتسالل ظفاحملا ءارش/عيب ةيلمع ظفاحملا وريدم مدختسي
دنع مهسألا تابلقت ةدح ةدايز ببسب ؛تاقورفلا لباقم دوقعلا يلوادتمل ةبسنلاب "ةديج" ةيجيتارتسا فوشكملا ىلع مهسألا عيب نوكي ال دق .ةفلتخملا مهسألا ءادأ
.هنم برقلاب وأ عاقلا دنع مهسألا تابلقت ةدح ةدايز ببسب ؛تاقورفلا لباقم دوقعلا يلوادتمل ةبسنلاب


.هنم برقلاب وأ عاقلا

ةيسيئرلا تاكرحملا
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Forex

ةيلاملا قاروألا قوسل ةلمتحملا تاهويرانيسلا

ةيلاملا قاروألا قوسل

رابتعالا نيعب اهذخأ نيلوادتملا ىلع بجي ةعقوتم ةيسيئر تاهويرانيس ةثالث كانه
لكل ضرعتن فوس نآلاو .مهسألا لوادت ءانثأ رابتعالا نيعب اهذخأ نيلوادتملا ىلع بجي

.ةدح ىلع ويرانيس لكل ضرعتن فوس نآلاو .مهسألا لوادت ءانثأ

.ةدح ىلع ويرانيس

ةرظن انيقلأ اذإ .ىربكلا تاحيحصتلا سكع ىلع ثدحت املق ةيقيقحلا تارايهنالا نأل اًرظن ؛اًدج ةعفترم تسيل ويرانيسلا اذه ةيلامتحا
،500زروب دنآ دردناتس رشؤم سايقب ينعملا ،VIX بلقتلا رشؤم ىلع ةرظن انيقلأ اذإ .ىربكلا تاحيحصتلا سكع ىلع ثدحت املق ةيقيقحلا
50VIبلقتلا رشؤم ىلع VIX، بلقتلا رشؤم اهيف ناك يتلا تاظحللا نأ ظحالن فوس ،500زروب دنآ دردناتس رشؤم سايقب ينعملا VIX ربع رمي
VIبلقتلا رشؤم اهيف ناك يتلا تاظحللا نأ ظحالن فوس VIX ثدحت املقو اًدج ةردان تاظحل يه 60-50 ميق نم برتقيو ةمقلا ربع رمي.
.اًريبك اًضافخنا مهسألا دهشت ام ةداع ،كلذ ثودح دنعو .ثدحت املقو اًدج ةردان تاظحل يه 60-50 ميق نم برتقيو ةمقلا65

 
.اًريبك اًضافخنا مهسألا دهشت ام ةداع ،كلذ ثودح دنعو





راعسألا تابلقت ةدح ديازتو مالستسالا 1
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VIX

داصتقالا نأ مغر ؛اًدج ةضفخنم كلذ ثودح ةيلامتحا نكل ،رايهنالا كشو ىلع اننأ نيللحملا نم ديدعلا دقتعي
نإف ،ماع لكشبو .ينقت دوكر ةلاح يف ام اًعون يكيرمألا داصتقالا نأ مغر ؛اًدج ةضفخنم كلذ ثودح ةيلامتحا
 ،يوق عضو يف لمعلا قاوسأو تايرتشملا يريدم رشؤم نإف ،ماع لكشبو .ينقت دوكر ةلاح يف ام اًعون يكيرمألا

دادتراو تابلقتلا ةدح يف اًضافخنا دهشن نأ لمتحملا نمو ،يوق عضو يف لمعلا قاوسأو تايرتشملا يريدم رشؤم
 .ىلعأل مهسألا دادتراو تابلقتلا ةدح يف اًضافخنا دهشن نأ لمتحملا نمو


.ىلعأل مهسألا
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Forex

رثكألا ويرانيسلا هنأكو نآلا ودبي يذلاو ،مهسألا راعسأ يف فيفط عجارت وه لمتحملا يلاتلا ويرانيسلا
لازت ال ثيح .رايهنالا ويرانيسب ةنراقم ةيعقاو رثكألا ويرانيسلا هنأكو نآلا ودبي يذلاو ،مهسألا
عم ،قاوسألا ىلع رطيست ةيبلسلا تايونعملا لازت ال ثيح .رايهنالا ويرانيسب ةنراقم ةيعقاو
لكشب ةيرودلا لوصألا هاجت ةرطاخملا ةيهش ضافخنا عم ،قاوسألا ىلع رطيست ةيبلسلا تايونعملا

هدحو يفكي ال ةطاسبب ءارشلا طغض نإف اذل ،ريبك لكشب ةيرودلا لوصألا هاجت ةرطاخملا ةيهش ضافخنا
.يدوعصلا هاجتالا ىلع ظافحلل هدحو يفكي ال ةطاسبب ءارشلا طغض نإف اذل ،ريبك


.يدوعصلا هاجتالا ىلع ظافحلل


فيفط عجارت 2
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Forex

عم قاطنلا يبناج ىلع ةقرفتم تابلقتل ضرعتلا عم قاطنلا راطإ يف ةداع راعسألا ىقبت ،يلاتلابو
اذه .يطوبهلا طغضلا نم ديزم ثودح لامتحا عم قاطنلا يبناج ىلع ةقرفتم تابلقتل ضرعتلا
بلقتب اًبوحصم نوكي رعسلا ةكرح نم عونلا اذه .يطوبهلا طغضلا نم ديزم ثودح لامتحا
لظ يف لوادتلا .اًيبسن ةضفخنم ةريتوب راعسألا بلقتب اًبوحصم نوكي رعسلا ةكرح نم عونلا

نولوادتملا هجتي دق اذل ،اًلهس سيل فورظلا كلت لظ يف لوادتلا .اًيبسن ةضفخنم ةريتوب راعسألا
 وأ موي ةدمل لجألا ةريصق تاكرحت نع ثحبلل نولوادتملا هجتي دق اذل ،اًلهس سيل فورظلا كلت
.امهنم لكل نيموي وأ موي ةدمل لجألا ةريصق تاكرحت نع ثحبلل


.امهنم لكل نيموي


Forex
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Forex

تايونعم يف ئجافملا رييغتلا ببستي دق .هداعبتسا نكمي ال هنأ الإ ،ويرانيسلا اذه ثودح صرُف عجارت مغر
،ىلعأل تارشؤملاو مهسألا راعسأ عفد ىلإ قاوسألا تايونعم يف ئجافملا رييغتلا ببستي دق .هداعبتسا
يف اًيعقاو ودبي ال ويرانيسلا اذه نأ نم مغرلا ىلعف ،ىلعأل تارشؤملاو مهسألا راعسأ عفد ىلإ قاوسألا
ةينفلا تاهاجتالا رابتعالا نيعب ذخألا عم ،نهارلا تقولا يف اًيعقاو ودبي ال ويرانيسلا اذه نأ نم مغرلا ىلعف

نيرتشملا عنمي اذه .ةيساسألا قوسلا فورظ وأ ةدكؤملا ةينفلا تاهاجتالا رابتعالا نيعب ذخألا عم ،نهارلا تقولا
.جامدنالاو لخدتلا نم نيرتشملا عنمي اذه .ةيساسألا قوسلا فورظ وأ ةدكؤملا


.جامدنالاو لخدتلا نم

يدوعصلا هاجتالل تقؤم ضافخنا 3

اًحيجرت رثكألا وأ ثودحلل برقألا وه لدتعملا يبلسلا ويرانيسلا رابتعا يقطنملا نم هنأ ودبي ،ديدش راصتخاب
،اذهب ميلستلا عم ىتح .قاوسألا يف ةمداقلا فورظلل اًحيجرت رثكألا وأ ثودحلل برقألا وه لدتعملا يبلسلا
.ةديجلا لوادتلا تاحارتقا ضعب ىلع روثعلا لواحن فوس ،اذهب ميلستلا عم ىتح .قاوسألا يف ةمداقلا فورظلل

ىدملا ىلع ةديج لوادت صرف ىلإ اندشرت دق يتلاو .ةديجلا لوادتلا تاحارتقا ضعب ىلع روثعلا لواحن فوس
نم فيكتلا ىلإ "يمويلا" لوادتملا جاتحي نكلو ،ريصقلا ىدملا ىلع ةديج لوادت صرف ىلإ اندشرت دق يتلاو

.رارمتسالا لجأ نم فيكتلا ىلإ "يمويلا" لوادتملا جاتحي نكلو ،ريصقلا

.رارمتسالا لجأ
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LLY

LLY
Eli Lillةيودألا ةكرش ضرعت Eli Lilly لوادت صرف دلوي امم ،تقولا نم ةرتفل هاجتالا اذه يف لظت دقو ةيوق هاجتا فورظ

ةقطنم ىلإ رركتم طمنب عجارتت نأ لمتحملا نم ةحجرأتم لوادت صرف دلوي امم ،تقولا نم ةرتفل هاجتالا اذه يف
.هاندأ ةحضوملا معدلا ةقطنم ىلإ رركتم طمنب عجارتت نأ لمتحملا نم ةحجرأتم


.هاندأ ةحضوملا معدلا
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XOM

Exxon Mobiليبوم نوسكإ مهس رهظُي Exxon Mobil ةلجآلا دوقعلا تناك نإو ىتح .ةرمتسملا ةقاطلا ةمزأ لظ يف ةظوحلم ةوق

ةقاطلا تاكرش مهسأ لوادت متي ،حيحصت طمن يف طفنلل ةلجآلا دوقعلا تناك نإو ىتح .ةرمتسملا ةقاطلا ةمزأ لظ
فيفط لوحت ثودح ةلاح يف ؛كلذل ،premium ةوالعب ةقاطلا تاكرش مهسأ لوادت متي ،حيحصت طمن يف طفنلل
premiuةوالعب premium، مهس دتري دق ؛قوسلا تايونعم يف فيفط لوحت ثودح ةلاح يف ؛كلذل XOM هاندأ معدلا نع

XOمهس دتري دق ؛قوسلا تايونعم يف XOM يلاتلا ينايبلا مسرلا يف حضوم وه امك هاندأ معدلا نع.

.يلاتلا ينايبلا مسرلا يف حضوم وه امك
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ةيمقرلا تالمعلا
ةلمع تلظ ثيح ."ام" دح ىلإ لومخ ةلاح يف تناك ةيسيئرلا ةرفشملا تالمعلا بلغأ نأل ؛ةرفشملا تالمعلا قوسل ةبسنلاب ةجرد ىصقأل ًايئانثتسا ماعلا نم ثلاثلا عبرلا ناك
يف ؛اًبيرقت رالود 25000 و رالود 18000 نيب رالود 7000 يلاوح قاطن نمض نيوكتيبلا ةلمع تلظ ثيح ."ام" دح ىلإ لومخ ةلاح يف تناك ةيسيئرلا ةرفشملا تالمعلا بلغأ
رالود 1000 يلاوح نيب ام دح ىلإ -هرعسل ةبسنلاب- ةكرحلا ىلع ةردق رثكأ مويرثيإلا ناك نيح يف ؛اًبيرقت رالود 25000 و رالود 18000 نيب رالود 7000 يلاوح قاطن نمض نيوكتيبلا25001800700

يتلاو قاوسألا اهدهشت يتلا ةماعلا فورظلل اًساكعنا ريبك دح ىلإ اذه ناك .رالود 2000 و رالود 1000 يلاوح نيب ام دح ىلإ -هرعسل ةبسنلاب- ةكرحلا ىلع ةردق رثكأ مويرثيإلا ناك نيح100
 .اهيلإ قرطتلا قبس يتلاو قاوسألا اهدهشت يتلا ةماعلا فورظلل اًساكعنا ريبك دح ىلإ اذه ناك .رالود 2000 و200


.اهيلإ قرطتلا قبس

مخضتلا عافترا ةحفاكمل ةدحتملا تايالولا يف ةدئافلا تالدعم عافترا ةريتو ديازت عمف

كلذ بابسأ نمو .ةرفشملا تالمعلا ءارش يف ةريبك ةبغر كانه دعت مل ،اًينقت دوكرلا ققحتو مخضتلا عافترا ةحفاكمل ةدحتملا تايالولا يف ةدئافلا تالدعم عافترا ةريتو ديازت عمف
-ةرفشملا تالمعلا قوسل ةيسيئرلا تاكرحملا دحأ مهرابتعاب- دارفألا نورمثتسملا ،اًضيأ كلذ بابسأ نمو .ةرفشملا تالمعلا ءارش يف ةريبك ةبغر كانه دعت مل ،اًينقت دوكرلا ققحتو
  .رامثتسالل لقأ دوقن مهيدلو ةدكؤم ريغ ةيداصتقا اًفورظ نوهجاوي اوتاب نيذلا -ةرفشملا تالمعلا قوسل ةيسيئرلا تاكرحملا دحأ مهرابتعاب- دارفألا نورمثتسملا ،اًضيأ


 .رامثتسالل لقأ دوقن مهيدلو ةدكؤم ريغ ةيداصتقا اًفورظ نوهجاوي اوتاب نيذلا
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اهمدقت يتلا ةرفشملا تالمعلا راعسأ طسوتم ىلع نآلا تقوفت يتلا ةدحتملا تايالولا يف ةدئافلا تالدعم ،كلذ ىلإ فضأ
نأ نم مغرلا ىلع .ةلثامملا ةمظنألا نم اهريغو Crypto Earn اهمدقت يتلا ةرفشملا تالمعلا راعسأ طسوتم ىلع نآلا تقوفت

Crypto Earn ةبسنلاب ةيبلس لازت ال - مخضتلا يفاص - "ةيقيقحلا" تالدعملا نأ نم مغرلا ىلع .ةلثامملا ةمظنألا نم اهريغو
نم ديدعلا نأ ودبي نكل ،اًبيرقت ناكم لك يف ةيلاملا قاروألل ةبسنلاب ةيبلس لازت ال - مخضتلا يفاص - "ةيقيقحلا" تالدعملا

اهتنراقم دنع ةصاخ تادنسلا دئاوع عافترا مهيرغي نيلوادتملا نم ديدعلا نأ ودبي نكل ،اًبيرقت ناكم لك يف ةيلاملا قاروألل
.ةرفشملا تالمعلل بحاصملا عفترملا رطاخملا لدعمب اهتنراقم دنع ةصاخ تادنسلا دئاوع عافترا مهيرغي نيلوادتملا


.ةرفشملا تالمعلل بحاصملا عفترملا رطاخملا لدعمب

ةدمل "راظتنالا" HODL ةجوم نأ ودبي ،كلذ نم سكعلا ىلع

HODةجوم نأ ودبي ،كلذ نم سكعلا ىلع HODL "تايوتسم نم ةبيرق لازت ال ثيح ،اهتورذ تغلب دق دحاو ماع ةدمل "راظتنالا
:ماعلا نم يناثلا عبرلا فصتنم ذنم ٪65 تايوتسم نم ةبيرق لازت ال ثيح ،اهتورذ تغلب دق دحاو ماع


:ماعلا نم يناثلا عبرلا فصتنم ذنم 65٪
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تكرحت دق نيوكتيبلا تالمع نم ديزملا نأ يأ ،HODL ةجوم عجارت عم ةصاخ ،رعسلا عفتري نأ لهسألا نم نوكي بلاغلا يف
HODةجوم HODL، هدحو لماعلا اذه ىلإ اًدانتساو ،يلاتلابو .يضاملا ماعلا لالخ تكرحت دق نيوكتيبلا تالمع نم ديزملا نأ يأ،
لالخ رثؤملا ديدجلا يدوعصلا هاجتالا ثودح دعبتسملا نم ،هدحو لماعلا اذه ىلإ اًدانتساو ،يلاتلابو .يضاملا ماعلا لالخ

ةققحملا ريغ رئاسخلاو حابرألا لازت ال .ةلبقملا ةليلقلا رهشألا لالخ رثؤملا ديدجلا يدوعصلا هاجتالا ثودح دعبتسملا نم
:مالستسالا ىلإ ريشت ةققحملا ريغ رئاسخلاو حابرألا لازت ال .ةلبقملا ةليلقلا رهشألا


:مالستسالا ىلإ ريشت
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وحن ىرخألا ةيسيئرلا ةرفشملا تالمعلاو نيوكتيبلا تالمع عفد يف اًريبك اًرود بعلت دق مهسألا قوسل ةيباجيإلا ةربنلا نإف ،يلاتلابو 
عجارت يف ببستي دق مهسألا قوس رايهنا نإف ،لباقملا يف .عافترالا وحن ىرخألا ةيسيئرلا ةرفشملا تالمعلاو نيوكتيبلا تالمع عفد

 .كلذ ثودح داعبتسا مغر ،ةرفشملا تالمعلا قوس عجارت يف ببستي دق مهسألا قوس رايهنا نإف ،لباقملا يف .عافترالا

 .كلذ ثودح داعبتسا مغر ،ةرفشملا تالمعلا قوس
يتلا مهسألا قاوسأل ةلمتحملا ةثالثلا تاهويرانيسلا ربتعت ،ماع لكشب

اذه يف اًضيأ ةرفشملا تالمعلاب ريبك طابترا ىلع ،اهيلإ انرشأو قبس يتلا مهسألا قاوسأل ةلمتحملا ةثالثلا تاهويرانيسلا ربتعت ،ماع لكشب
 .ماعلا نم عبرلا اذه يف اًضيأ ةرفشملا تالمعلاب ريبك طابترا ىلع ،اهيلإ انرشأو قبس


.ماعلا نم عبرلا

نم ققحتلا متي نأ لبق تقولا ضعبل ةراشإلا هذه رارمتسا عقوتُي يلاحلا تقولا يف نكلو ،فاطملا ةياهن يف اًيتاوم نوكي فوس اًدوعص كرحتلا نأ ينعي اذ
عبارلا عبرلا ةيادب عم نمازتلابو ،نآلا نم اًءدب .يساسألا ليلحتلا مادختساب اهتحص نم ققحتلا متي نأ لبق تقولا ضعبل ةراشإلا هذه رارمتسا عقوتُي يلاحلا تقولا

ىلع ةدئاف رثكألا ناردصملا امه رابخألاو يساسألا ليلحتلا لظي فوس ،ماعلا نم عبارلا عبرلا ةيادب عم نمازتلابو ،نآلا نم اًءدب .يساسألا ليلحتلا مادختساب اهتحص
.اهل ةلثامملا تانايبلاو ةحاتملا تانايبلاب ةنراقم ليوطلا ىدملا ىلع ةدئاف رثكألا ناردصملا امه رابخألاو يساسألا ليلحتلا لظي فوس ،ماعلا نم


.اهل ةلثامملا تانايبلاو ةحاتملا تانايبلاب ةنراقم ليوطلا ىدملا
قوسلاو نيوكتيبلا ةلمع نيب طابترا برقأ نإف ،ةيئاصحإلاو ةيخيراتلا ةيحانلا نم

500زروب دنآ دردناتس رشؤم ديدحتلا هجو ىلعو ةيكيرمألا مهسألا وه "يديلقتلا" قوسلاو نيوكتيبلا ةلمع نيب طابترا برقأ نإف ،ةيئاصحإلاو ةيخيراتلا ةيحانلا نم

.500زروب دنآ دردناتس رشؤم ديدحتلا هجو ىلعو ةيكيرمألا مهسألا وه "يديلقتلا"50
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عافترا عم ةصاخ ،ربوتكأ رهش ةيادب عم نيوكتيبلا ةلمعل يمويلا ينايبلا مسرلا ىلع رذحلا لؤافتلا نم ةلاح تنميه
عافترا ببسب اًضيأو ظوحلم لكشب لوادتلا مجح يلامجإ عافترا عم ةصاخ ،ربوتكأ رهش ةيادب عم نيوكتيبلا ةلمعل

 لالخ "ام" دح ىلإ خسار قاطنب اًنرتقم "اًديدحت" ءارشلا مجح عافترا ببسب اًضيأو ظوحلم لكشب لوادتلا مجح يلامجإ
ةورذ ترطيس ،فيصلا لصف تارتف مظعم لالخو .فيصلا لالخ "ام" دح ىلإ خسار قاطنب اًنرتقم "اًديدحت" ءارشلا مجح
رشؤم ناك .ىلعألا يعوبسألا ينايبلا مسرلا ىلع عيبلا ةورذ ترطيس ،فيصلا لصف تارتف مظعم لالخو .فيصلا

2600 يلاوح دنع نيوكتيبلل ATR (14) يعوبسألا بلقتلا رشؤم ناك .ىلعألا يعوبسألا ينايبلا مسرلا ىلع عيبلا
260ATR (14يعوبسألا بلقتلا ATR (14) رهش ةيادب يف ليلقب نيماع نم رثكأ ذنم ىندألا وه رالود 2600 يلاوح دنع نيوكتيبلل
.ربوتكأ رهش ةيادب يف ليلقب نيماع نم رثكأ ذنم ىندألا وه رالود


.ربوتكأ


نيوكتيبلا :ةينفلا ةرظنلا
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نم ةيادب ةدعاقلا لوح طسوتملا ىدملا ىلع لمتحم فده دوجو عم ةينفلا تارشؤملا ىلإ دنتست ءارش ةراشإ ىلإ اذه ريشي دق
حضوم وه امكو ،كلذ عمو .رالود 30,000 يلاوحب وينويو ويام نم ةيادب ةدعاقلا لوح طسوتملا ىدملا ىلع لمتحم فده دوجو

تالمعلل يسيئرلا كرحملا ناك يساسألا ليلحتلا نإف ،هالعأ حضوم وه امكو ،كلذ عمو .رالود 30,000 يلاوحب وينويو ويام30,00
ينايبلا مسرلا ىلع ًءانب كرحتلا نإف اذل ،فيصلا اذه ةرفشملا تالمعلل يسيئرلا كرحملا ناك يساسألا ليلحتلا نإف ،هالعأ

يوق شاعتنا وأ "ام" عون نم يساسأ زفحمب اًطورشم نوكيس ينايبلا مسرلا ىلع ًءانب كرحتلا نإف اذل ،فيصلا اذه ةرفشملا
 .مهسألا لبق نم لوقعم لكشب يوق شاعتنا وأ "ام" عون نم يساسأ زفحمب اًطورشم نوكيس


.مهسألا لبق نم لوقعم لكشب
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 تاكرحملا ىلع ريبك لكشب دمتعت بابسأل ريرقتلا اذه ةباتك تقو ىتح اًضومغ رثكأ مويرثيإلا ـل ةينفلا ةرظنلا تناك
ربمتبس يف جامدنالا ناك :يساسألا ليلحتلا يأ ةيساسألا تاكرحملا ىلع ريبك لكشب دمتعت بابسأل ريرقتلا اذه

ةكبشلا ىلع ظوحلم ماحدزا عم نمازت هثودح نكل اًحجان ربمتبس يف جامدنالا ناك :يساسألا ليلحتلا يأ ةيساسألا
ريغ نم هنأ ريغ .كلذ باقعأ يف تالماعملل ىلعأ موسرو ةكبشلا ىلع ظوحلم ماحدزا عم نمازت هثودح نكل اًحجان

لاخدإ نيح ىلإ تالكشملا هذه لثم لح متي نأ حجرملا ريغ نم هنأ ريغ .كلذ باقعأ يف تالماعملل ىلعأ موسرو
علطم ام تقو يف (sharding) تانايبلا ميسقت ةينقت لاخدإ نيح ىلإ تالكشملا هذه لثم لح متي نأ حجرملا

shardinتانايبلا ميسقت ةينقت (sharding) لبقملا ماعلا علطم ام تقو يف.

.لبقملا ماعلا


مويرثيإلل ةينفلا ةرظنلا
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اًضيأ لصو هنأ ودبي نكلو ،ربمتبس نم يناثلا فصنلا لالخ "ام" اعون ةيوق ةيطوبه ةكرح يف ينايبلا مسرلا ىلع تاروطتلا هذه سكعنت فوس عبطلاب
 عيبلا عبشت ىلع رشؤم دوجو مدع انه ظحالنو .رالود 1300 دنع عاقلا ىلإ اًضيأ لصو هنأ ودبي نكلو ،ربمتبس نم يناثلا فصنلا لالخ "ام" اعون ةيوق
دهش امدنع هيلع ناك امم ريثكب لقأ مجحلا نكلو ،ربوتكأ لئاوأ نم ًةيادب عيبلا عبشت ىلع رشؤم دوجو مدع انه ظحالنو .رالود 1300 دنع عاقلا ىلإ130
 .وينوي فصتنم يف ريبكلا عجارتلا دهش امدنع هيلع ناك امم ريثكب لقأ مجحلا نكلو ،ربوتكأ لئاوأ نم ًةيادب


 .وينوي فصتنم يف ريبكلا عجارتلا

ءاهتنالا كشو ىلع دناب رجنلوبلا نم اًموي 50 طيسبلا كرحتملا طسوتملا

 ريغ ةرمتسملا وأ ةيوقلا بساكملا نأ ودبي ،ماع لكشب .موي 100ـلا دنع ءاهتنالا كشو ىلع دناب رجنلوبلا نم اًموي 50 طيسبلا كرحتملا طسوتملا5
رابخألا ةربن يف اًسوملم اريغت دهشن انلعج ام ،عبرلا اذه مويرثيإلل ةيتاوم ريغ ةرمتسملا وأ ةيوقلا بساكملا نأ ودبي ،ماع لكشب .موي 100ـلا دنع10
 .انرشأو قبس امك ،يساسألا ليلحتلاو رابخألا ةربن يف اًسوملم اريغت دهشن انلعج ام ،عبرلا اذه مويرثيإلل ةيتاوم


.انرشأو قبس امك ،يساسألا ليلحتلاو
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يطايتحالل مراصلا ينمزلا لودجلا ببست ثيح .ماعلا نم ثلاثلا عبرلا لالخ قالطإلا ىلع عملي مل بهذلا نأ الإ ،اًبيرقت رهش ةدمل ويلوي فصتنم نم دعاولا دادترالا مغرو
تادنس دئاوع يف ةبحاصملا ةدايزلاو يدقنلا ديدشتلا ةسايسب همازتلاو يلارديفلا يطايتحالل مراصلا ينمزلا لودجلا ببست ثيح .ماعلا نم ثلاثلا عبرلا لالخ قالطإلا

ءاج ثيح ،نيمثلا ندعملاب ظافتحالل ةليدبلا ةصرفلا ةفلكت ةدايز يف ؛ةيكيرمألا ةنازخلا تادنس دئاوع يف ةبحاصملا ةدايزلاو يدقنلا ديدشتلا ةسايسب همازتلاو يلارديفلا
"ةيقيقحلا" ةدئافلا تالدعم ءاقب عم ىتح ىرخألا علسلل اًهباشُم بهذلا لعف در ءاج ثيح ،نيمثلا ندعملاب ظافتحالل ةليدبلا ةصرفلا ةفلكت ةدايز يف ؛ةيكيرمألا ةنازخلا

  .ةجرد ىصقأل ةيبلس تايوتسم دنع ةيفاصلا "ةيقيقحلا" ةدئافلا تالدعم ءاقب عم ىتح ىرخألا علسلل اًهباشُم بهذلا لعف در

.ةجرد ىصقأل ةيبلس تايوتسم دنع ةيفاصلا


نأ الإ ،ةدئافلا تالدعم عافترا ةجيتن بهذلا ىلع طغضلا ةلاح رارمتسا مغرو
ةيدقنلا هتسايس نأو ،ةلاحم ال "فقوتلا" هيلع نيعتي فوس يلارديفلا يطايتحالا نأ الإ ،ةدئافلا تالدعم عافترا ةجيتن بهذلا ىلع طغضلا ةلاح رارمتسا مغرو

ةدئافلا لدعم لصي نأ لمتحملا نم هنأ مغرو .اهيلإ لصت فوس ةياهن ةطقن اهل ةيلاحلا ةيدقنلا هتسايس نأو ،ةلاحم ال "فقوتلا" هيلع نيعتي فوس يلارديفلا يطايتحالا
اذه ةبسن نأ الإ ،2023 ماع نم لوألا عبرلا ةياهنب + ٪5 ىلإ ةدحتملا تايالولا يف ةدئافلا لدعم لصي نأ لمتحملا نم هنأ مغرو .اهيلإ لصت فوس ةياهن ةطقن اهل ةيلاحلا

عافترا نإف ،عبطلاب .FedWatch ةادأ تانايب ىلإ اًدانتسا طقف ٪1.2 ىدعتت ال لامتحالا اذه ةبسن نأ الإ ،2023 ماع نم لوألا عبرلا ةياهنب + ٪5 ىلإ ةدحتملا تايالولا يف202
FedWatc1.ةادأ تانايب ىلإ اًدانتسا طقف ٪1.2 ىدعتت ال لامتحالا FedWatch. يطايتحالل ةريبك ةرطاخم لكشي فوس ،ريبكلا ىوتسملا اذهل ةدئافلا تالدعم عافترا نإف ،عبطلاب

.ةدحتملا تايالولا يف نويدلا تايوتسمل اًرظن ؛يلارديفلا يطايتحالل ةريبك ةرطاخم لكشي فوس ،ريبكلا ىوتسملا اذهل ةدئافلا تالدعم

.ةدحتملا تايالولا يف نويدلا تايوتسمل اًرظن ؛يلارديفلا

بهذلا
Terget Rate Probabilities for 22 Mar 2023 FED 
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 رطضت فوس لاحلا ةعيبطب .ملاعلا لوح يلاحلا دوكرلا مقافت ىلإ ةدحتملا تايالولا يف ٪5 تايوتسم قوف اًدج ةعفترملا ةدئافلا تالدعم يدؤت دق ،اًضيأ
دحلاو اهتالمع ةميق ىلع ظافحلل هتاذ ءيشلا لعف ىلإ ىرخألا ةيزكرملا كونبلا رطضت فوس لاحلا ةعيبطب .ملاعلا لوح يلاحلا دوكرلا مقافت ىلإ ةدحتملا

ةدحتملا ةكلمملا لثم ىرخأ لودو ورويلا ةقطنم نإف ،كلذ عمو .مخضتلا نم دحلاو اهتالمع ةميق ىلع ظافحلل هتاذ ءيشلا لعف ىلإ ىرخألا ةيزكرملا كونبلا
اذه ءارج ةريطخ تامزأ هجاوت دق ؛صوصخلا هجو ىلع ةيمانلا نادلبلا امبرو ةدحتملا ةكلمملا لثم ىرخأ لودو ورويلا ةقطنم نإف ،كلذ عمو .مخضتلا نم

.ةدحتملا تايالولا ىلع ةرشابم ريغ راثآ اهل نوكيس يتلاو ،عضولا اذه ءارج ةريطخ تامزأ هجاوت دق ؛صوصخلا هجو ىلع ةيمانلا نادلبلا امبرو

.ةدحتملا تايالولا ىلع ةرشابم ريغ راثآ اهل نوكيس يتلاو ،عضولا


ةريخألا هتطحم ىلإ لصي مل يدقنلا ديدشتلا ةسايس راطق نأ نم مغرلا ىلعو
عجارت رارمتسا ىلع ديكأتلا نأ امك .لصي فوس اًمتح الجآ مأ الجاع هنأ الإ ،دعب ةريخألا هتطحم ىلإ لصي مل يدقنلا ديدشتلا ةسايس راطق نأ نم مغرلا ىلعو
 نم ةيرهشلا تابذبذتلا ءانثتساب - ةدحتملا تايالولا يف مخضتلا تايوتسم عجارت رارمتسا ىلع ديكأتلا نأ امك .لصي فوس اًمتح الجآ مأ الجاع هنأ الإ ،دعب

اهتورذ ىلإ ةدئافلا تالدعم لوصول ةيوقلا تاعقوتلا عم نمازتلاب - رخآل نيح نم ةيرهشلا تابذبذتلا ءانثتساب - ةدحتملا تايالولا يف مخضتلا تايوتسم
.يدوعصلا هاجتالا وحن كرحتلل مخزلا ضعب بهذلا يطعي دق ،٪5 نود اهتورذ ىلإ ةدئافلا تالدعم لوصول ةيوقلا تاعقوتلا عم نمازتلاب - رخآل نيح


.يدوعصلا هاجتالا وحن كرحتلل مخزلا ضعب بهذلا يطعي دق ،٪5 نود
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داصتقالا ليلحتلا بتكم /ةراجتلا تايداصتقا :ردصملا .ةدحتملا تايالولا يف يصخشلا كالهتسالا تاقفن رشؤم يف يونسلا رييغتلا لدعم
يداصتقالا ليلحتلا بتكم /ةراجتلا تايداصتقا
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ينقت ضرع
Dragonfly Doji يجود نوتسفيرج ببسب ةطباه طوغضل ضرعت امدعب ءادعصلا بهذلا سفنت ربوتكأ لئاوأ يف

Dragonfly Dojيجود نوتسفيرج ببسب ةطباه طوغضل Dragonfly Doji تانادعمشلا نم نينثا مجح ريشي ام اًبلاغ .ربمتبس 27 يف
ةلحرملا ىدل نوكي امدنع ةرمتسم بساكم ىلإ ةيلاتلا تانادعمشلا نم نينثا مجح ريشي ام اًبلاغ .ربمتبس 27 يف2

كلذ ناكو .يلاعلا مخزلا اذه لثم دادترالا نم ةيلوألا ةلحرملا ىدل نوكي امدنع ةرمتسم بساكم ىلإ ةيلاتلا
دوقعلل ةبسنلاب ءاوس ،ءارشلا مجح يف ريبك عافتراب اًبوحصم كلذ ناكو .يلاعلا مخزلا اذه لثم دادترالا نم ةيلوألا

يدعاصت عطاقتو ،ىرخألا ةيلاملا تاقتشملا وأ ةلجآلا دوقعلل ةبسنلاب ءاوس ،ءارشلا مجح يف ريبك عافتراب اًبوحصم
.عيبلا ةورذ يف ءيطبلا كتساكوتس رشؤمل يدعاصت عطاقتو ،ىرخألا ةيلاملا تاقتشملا وأ ةلجآلا


.عيبلا ةورذ يف ءيطبلا كتساكوتس رشؤمل
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عبرلا لالخ "ام دح ىلإ" اًركبم رسكُت نأ عقوتملا نم ،ةريخألا ةكرحلا ةوقل اًرظن نكلو ،ةحضاو ةيسفن ةمواقم رالود 1700 ىوتسم دعُي170
ىوتسملا كلذ ىلعأ دومصلا يف رعسلا حجن ءاوس .ماعلا نم عبارلا عبرلا لالخ "ام دح ىلإ" اًركبم رسكُت نأ عقوتملا نم ،ةريخألا ةكرحلا
كرحتملا طسوتملا ىوتسم ةقطنم لوح يفاضإ رابتخال ضرعت وأ ىوتسملا كلذ ىلعأ دومصلا يف رعسلا حجن ءاوس .ماعلا نم عبارلا
ريراقت ىلع ريبك لكشب كلذ دمتعي فوسف ،100 و 50 نيب كرحتملا طسوتملا ىوتسم ةقطنم لوح يفاضإ رابتخال ضرعت وأ

يتلا تاءارجإلا ىلإ ةفاضإلاب مخضتلاو ةيكيرمألا فئاظولا ريراقت ىلع ريبك لكشب كلذ دمتعي فوسف ،100 و 50 نيب105
.ربمسيدو ربمفون يف يلارديفلا يطايتحالا اهذختيس يتلا تاءارجإلا ىلإ ةفاضإلاب مخضتلاو ةيكيرمألا فئاظولا

.ربمسيدو ربمفون يف يلارديفلا يطايتحالا اهذختيس
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ثيح .بلطلل "فعضألا" ةرظنلا ىلإ "!ديزملا خض اننكمي ال" ةيجيلخلا ةياورلا نم ةعرسب ثلاثلا عبرلا يف طفنلل ةكرحملا ةدئاسلا ةياورلا تلوحت
ةوق ىلع رثؤي دق ام وهو- لقألا ىلع ةينفلا ةيحانلا نم دوكرلا تاعقوت تعفترا ثيح .بلطلل "فعضألا" ةرظنلا ىلإ "!ديزملا خض اننكمي ال" ةيجيلخلا

ةيبلسلا لماوعلا نم ديدعلا كانه عبطلاب .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف -داصتقالا ةوق ىلع رثؤي دق ام وهو- لقألا ىلع ةينفلا ةيحانلا نم دوكرلا تاعقوت تعفترا
ديفوك-رفص ةسايس :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اهنم طفنلا ىلع ترثأ يتلا ةيبلسلا لماوعلا نم ديدعلا كانه عبطلاب .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف -داصتقالا
ةعراسمو ةدحتملا تايالولا هدهشت يذلا ينقتلا دوكرلاو ،نيصلا اهعبتت يتلا ديفوك-رفص ةسايس :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اهنم طفنلا ىلع ترثأ يتلا
.ةقاطلا ديلوتل ليدبك طفنلا نع اًديعب لوحتلل نادلبلا نم ديدعلا ةعراسمو ةدحتملا تايالولا هدهشت يذلا ينقتلا دوكرلاو ،نيصلا اهعبتت يتلا


.ةقاطلا ديلوتل ليدبك طفنلا نع اًديعب لوحتلل نادلبلا نم ديدعلا

نمو - اًدج ليئض يلاحلا جاتنإلا لدعم نأ نم مغرلا ىلع- ربمتبس يف جاتنإلا لدعم ضفخ ىلإ اهؤافلحو كبوأ تعد ،لماوعلا كلت مغرو
ةبسنلاب .ربوتكأ يف اهتاذ ةسايسلا راركت يونت ةمظنملا نأ حجرملا نمو - اًدج ليئض يلاحلا جاتنإلا لدعم نأ نم مغرلا ىلع- ربمتبس
ربوتكأ لالخ ريبك لدعمب جاتنإلا ضفخ نأ دكؤملا هبش نم ،طفنلل ةبسنلاب .ربوتكأ يف اهتاذ ةسايسلا راركت يونت ةمظنملا نأ حجرملا
ىلع اًيبلس نوكي نأ لمتحي نكل ،ريصقلا ىدملا ىلع اًيباجيإ نوكيس ربوتكأ لالخ ريبك لدعمب جاتنإلا ضفخ نأ دكؤملا هبش نم ،طفنلل
فوس "عنطصم" لكشب ةعفترملا طفنلا راعسأ نأل كلذ .ليوطلا ىدملا ىلع اًيبلس نوكي نأ لمتحي نكل ،ريصقلا ىدملا ىلع اًيباجيإ نوكيس

.كيشو دوكر ىلإ ملاعلا تايداصتقا ضرعت وأ دوكرلا مقافت ىلإ يدؤت فوس "عنطصم" لكشب ةعفترملا طفنلا راعسأ نأل كلذ .ليوطلا ىدملا

.كيشو دوكر ىلإ ملاعلا تايداصتقا ضرعت وأ دوكرلا مقافت ىلإ يدؤت



طفنلا
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نآلا ىتح نكلو ،ريرقتلا اذه ةباتك تقو ىتح دكؤم ريغ ربوتكأ 5 يف هدقع ررقملا اهئافلحو كبوأ عامتجا لازي ال
:نييسيئر نيلامتحا كانه نأ ودبي نآلا ىتح نكلو ،ريرقتلا اذه ةباتك تقو ىتح دكؤم ريغ


:نييسيئر نيلامتحا كانه نأ ودبي

راعسأ ززعي نأ لمتحملا نم ،اًيموي ليمرب نويلمو نويلم فصن نيب ام جاتنإلا لدعم ضفخ نإ
عبطلاب هنكل ،ةلبقملا ةليلقلا عيباسألا لالخ طفنلا راعسأ ززعي نأ لمتحملا نم ،اًيموي ليمرب نويلمو
.ليوطلا ىدملا ىلع بلطلا عجارت نم ديزي فوس عبطلاب هنكل ،ةلبقملا ةليلقلا عيباسألا لالخ طفنلا

.ليوطلا ىدملا ىلع بلطلا عجارت نم ديزي فوس

ريثأت هل نوكي ال دق ،اًيموي ليمرب نويلم فصنو 100,000 نيب ام جاتنإلا لدعم ضفخ نكل100,00
معدي دق هنكل ،يلاحلا يطوبهلا هاجتالا ىلع حضاو ريثأت هل نوكي ال دق ،اًيموي ليمرب نويلم فصنو
.ليوطلا ىدملا ىلع راعسألا معدي دق هنكل ،يلاحلا يطوبهلا هاجتالا ىلع حضاو


.ليوطلا ىدملا ىلع راعسألا

 ،راعسألا يف ريخألا ضافخنالا عم طرفُم لكشب لعافتت اهنأ وأ "ام" ةقيرطب روانت اهءافلحو كبوأ نأ نولوادتملا كردأ اذإ .عامتجالا عم قاوسألا لعافت ىلع فرعتلا اًضيأ مهملا نم
 ةيحانلا نم- يقطنملا نم نوكي ةلاحلا هذه يف كلذل ؛ةنيابتم فقاوم نوذختي دقف ،راعسألا يف ريخألا ضافخنالا عم طرفُم لكشب لعافتت اهنأ وأ "ام" ةقيرطب روانت اهءافلحو

.رثؤم ءيش يأ ثودح لبق "ام" دح ىلإ رابغلا يلجني ىتح لقألا ىلع راظتنالا -ةيديلقتلا ةيحانلا نم- يقطنملا نم نوكي ةلاحلا هذه يف كلذل ؛ةنيابتم فقاوم نوذختي دقف
،نيرهش لبق هيلع ناك امب ةنراقم ةيرالودلا ةميقلا ثيح نم صخرأ نآلا طفنلا نأ نيح يف
.رثؤم ءيش يأ ثودح لبق "ام" دح ىلإ رابغلا يلجني ىتح لقألا ىلع راظتنالا -ةيديلقتلا

ةلمع لك نأل ؛ةيقيقحلا ةميقلا ثيح نم ةفلكت رثكأ نيدروتسملا نم ديدعلل ةبسنلاب هنأ الإ ،نيرهش لبق هيلع ناك امب ةنراقم ةيرالودلا ةميقلا ثيح نم صخرأ نآلا طفنلا نأ نيح يف
عيباسألا لالخ رالودلا لباقم اهتميق نم ريثكلا تدقف -دروتسملل ةيلحملا ةلمعلا- اًبيرقت ةلمع لك نأل ؛ةيقيقحلا ةميقلا ثيح نم ةفلكت رثكأ نيدروتسملا نم ديدعلل ةبسنلاب هنأ الإ
نكمي فيك ةفرعم بعصلا نم هنأ ودبي ،يساسألا ليلحتلا ىلإ اًدانتسا نكل .ةيضاملا ةليلقلا عيباسألا لالخ رالودلا لباقم اهتميق نم ريثكلا تدقف -دروتسملل ةيلحملا ةلمعلا- اًبيرقت

.ريبك لكشب رالودلا عجارتي مل ام دادترالا لباقم يدوعص هاجتا يف كرحتي نأ طفنلل نكمي فيك ةفرعم بعصلا نم هنأ ودبي ،يساسألا ليلحتلا ىلإ اًدانتسا نكل .ةيضاملا ةليلقلا

.ريبك لكشب رالودلا عجارتي مل ام دادترالا لباقم يدوعص هاجتا يف كرحتي نأ طفنلل

2

1
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ينقت ضرع
يلاحلا يطوبهلا هاجتالا ةيادب ذنم ةحضاو ناعيق 6 رعسلا لجس ثيح "يبلس" طفنلل ينايبلا مسرلا نأ حضاولا نم
عم نكلو ةحضاو ةراشإ يطعي ال لوادتلا مجح .وينوي يف يلاحلا يطوبهلا هاجتالا ةيادب ذنم ةحضاو ناعيق 6 رعسلا
نم ؛ةرشابم هلفسأ حضاو معدو عيب ةورذ دوجو مدع عم نكلو ةحضاو ةراشإ يطعي ال لوادتلا مجح .وينوي يف

ةانقلا عقوتت .طوبهلا يف رعسلا رمتسي نأ لمتحملا نم ؛ةرشابم هلفسأ حضاو معدو عيب ةورذ دوجو مدع
يلاتلا وأ يلاحلا دادترالا ةياهن يطوبهلا هاجتالل ةطباهلا ةانقلا عقوتت .طوبهلا يف رعسلا رمتسي نأ لمتحملا

اًعوبتم ربوتكأ فصتنم يف رالود 92 تايوتسم لوح يلاتلا وأ يلاحلا دادترالا ةياهن يطوبهلا هاجتالل ةطباهلا
 فصتنم يف رالود 70 تايوتسم دنع لمتحم رابتخاب اًعوبتم ربوتكأ فصتنم يف رالود 92 تايوتسم لوح9
.ماعلا نم عبارلا عبرلا فصتنم يف رالود 70 تايوتسم دنع لمتحم رابتخاب7


.ماعلا نم عبارلا عبرلا
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كبوأ عامتجا جئاتن رابتعالا نيعب انذخأ اذإ ريثأت وأ ىودج يأ عقوتلا اذهل نوكي ال دق ،كلذ مغرو
تاعقوتلا يف لوحتلا وأ ربوتكأ 5 يف اهئافلحو كبوأ عامتجا جئاتن رابتعالا نيعب انذخأ اذإ ريثأت
.قاوسألل ماعلا عابطنالا وأ يملاعلا دوكرلا نأشب تاعقوتلا يف لوحتلا وأ ربوتكأ 5 يف اهئافلحو

ىدملا ىلع نيلوادتملل دب ال ،طفنلل ةبسنلابو .قاوسألل ماعلا عابطنالا وأ يملاعلا دوكرلا نأشب
ليلحتلاو رابخألا ىلع زيكرتلا ليوطلا وأ طسوتملا ىدملا ىلع نيلوادتملل دب ال ،طفنلل ةبسنلابو

ليلحتلا هعباتم ىلإ ةفاضإلاب ريبك لكشب يساسألا ليلحتلاو رابخألا ىلع زيكرتلا ليوطلا وأ طسوتملا
.ينايبلا مسرلاو ينفلا ليلحتلا هعباتم ىلإ ةفاضإلاب ريبك لكشب يساسألا


.ينايبلا مسرلاو ينفلا
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!كيأر انربخأ

هذه لوح كتاظحالمو كتاحرتقم ىقلت اندعسي





.نيتقيقد نم لقأ يف كلذب مايقلا كنكمي .ةرظنلا هذه لوح كتاظحالمو كتاحرتقم ىقلت اندعسي

.نيتقيقد نم لقأ يف كلذب مايقلا كنكمي .ةرظنلا


ءادألل اًعقوت وأ ةنامض قباسلا ءادألا لثمي الو .ةيلاملا تاودألا يف تالماعم يأل سامتلا وأ ضرع وأ ةيرامثتسا ةيصوت وأ ةيرامثتسا ةحيصن ىلع يوتحت اهنأ ىلع اهريسفت يغبني الو يوتحت الو يقيوست روشنم ةباثمب ةداملا هذه ربتعت
 الو ،رارقإ يأ مدقت الو يلاملا كعضو وأ ةيصخشلا ةيرامثتسالا كفادهأ نابسحلا يف Exness ذخأت ال .يلبقتسملا ءادألل اًعقوت وأ ةنامض قباسلا ءادألا لثمي الو .ةيلاملا تاودألا يف تالماعم يأل سامتلا وأ ضرع وأ ةيرامثتسا ةيصوت

Exnesذخأت ال .يلبقتسملا Exness يأ نع ةئشان ةراسخ يأ نع الو ،ةمدقملا تامولعملا لامتكا وأ ةينمزلا ةقدلا وأ ةقدلا نع ةيلوؤسم يأ لمحتت الو ،رارقإ يأ مدقت الو يلاملا كعضو وأ ةيصخشلا ةيرامثتسالا كفادهأ نابسحلا يف
ءارآ سكعت ال دقو فلؤملل ةيصخش ءارآ نوكت دق انه ةدراو ءارآ يأ .ةمدقملا تانايبلا نم اهريغ وأ تاعقوت وأ تامولعم يأ نع ةئشان ةراسخ يأ نع الو ،ةمدقملا تامولعملا لامتكا وأ ةينمزلا ةقدلا وأ ةقدلا نع ةيلوؤسم يأ لمحتت

بلط كنكمي .Exness نم قبسم نذإ ىلع لوصحلا نود هعيزوت وأ روشنملا اذه جاتنإ ةداعإ زوجي الو .Exness ءارآ سكعت ال دقو فلؤملل ةيصخش ءارآ نوكت دق انه ةدراو ءارآ يأ .ةمدقملا تانايبلا نم اهريغ وأ تاعقوت وأ تامولعم
ExnesExness. نم قبسم نذإ ىلع لوصحلا نود هعيزوت وأ روشنملا اذه جاتنإ ةداعإ زوجي الو Exness. رمألا مزل اذإ ةلقتسملا ةروشملا بلط كنكمي.


.رمألا مزل اذإ ةلقتسملا ةروشملا

.ةرطاخملاب فوفحم لوادتلا


.ةرطاخملاب فوفحم لوادتلا


ةمدقملا ةمدخلل كمييقت ىلع فرعتلا اندعسي

https://exnesspremier.typeform.com/to/XnlsjdMQ

