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ةماع ةرظن
يف ةرطاخملا ةيهش تعجارت .ةرفشملا تالمعلا قاوسأو مهسألا قاوسأ شامكنا ىلإ ةفاضإلاب ةدئافلا راعسأو مخضتلا تالدعم عافترا عم ةيملاعلا لاملا قاوسأ ىلع ةوسقلا ديدش 2022 ماع ناك202

مالعإلا لئاسو ىلع مداقلا دوكرلا ةيدرس ةرطيس عم نمازتلاب ريبك لكشب تالاجملا عيمج يف ةرطاخملا ةيهش تعجارت .ةرفشملا تالمعلا قاوسأو مهسألا قاوسأ شامكنا ىلإ ةفاضإلاب

.مالعإلا لئاسو ىلع مداقلا دوكرلا ةيدرس ةرطيس عم نمازتلاب ريبك لكشب تالاجملا عيمج
ماع لالخ طباهلا قوسلا رارمتسا نأشب تاريذحت ةيلاملا تاسسؤملا نم ديدعلا تردصأ ثيح

Fidelity ةكرش تأبنت اهبناج نمف ،طوبهلا ىوتسم لوح ءارآلا يف نيابت كانه ،عبطلاب .2023 ماع لالخ طباهلا قوسلا رارمتسا نأشب تاريذحت ةيلاملا تاسسؤملا نم ديدعلا تردصأ ثيح
Fidelit2023. ةكرش تأبنت اهبناج نمف ،طوبهلا ىوتسم لوح ءارآلا يف نيابت كانه ،عبطلاب Fidelity Investments ةكرش عقوت ءاج نيح يف ،"داح" طوبه ثودحب BlackRock ام ،ام دح ىلإ اًلئافتم

 BlackRocInvestments ةكرش عقوت ءاج نيح يف ،"داح" طوبه ثودحب BlackRock 2023 ماع يف ام تقو يف" ةرطخلا ةيلاملا لوصألا بوص نيرمثتسملا لوحت لامتحا ينعي ام ،ام دح ىلإ اًلئافتم"

."2023 ماع يف ام تقو يف" ةرطخلا ةيلاملا لوصألا بوص نيرمثتسملا لوحت لامتحا ينعي202
لثم ،اًيبسن ةيوق تانايب كانه .ةثيدحلا ةيداصتقالا تانايبلا ضومغ لثمي ءارآلا نيابت نإف ،عبطلاب

ةيكيرمألا ةيعارزلا ريغ فئاظولا تانايب تءاج ثيح .ةدحتملا تايالولا يف فئاظولاو لمعلا صرف لثم ،اًيبسن ةيوق تانايب كانه .ةثيدحلا ةيداصتقالا تانايبلا ضومغ لثمي ءارآلا نيابت نإف ،عبطلاب
(ًاعقوتم ناك امك فلأ 200 نم ًالدب اًفلأ 263) عقوتملا نم ىلعأ 2022 ربمسيد رهشل ةيكيرمألا ةيعارزلا ريغ فئاظولا تانايب تءاج ثيح .ةدحتملا تايالولا يف فئاظولاو لمعلا صرف


.(ًاعقوتم ناك امك فلأ 200 نم ًالدب اًفلأ 263) عقوتملا نم ىلعأ 2022 ربمسيد رهشل2026202
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جارت يذلا ،يكيرمألا تايرتشملا يريدم رشؤم لثم ،فعض طاقن تانايبلا ضعب تدهش لباقملا يف نكل
داصتقالا رشؤملا ،كلذ نم مهألاو ،50ـلا ىوتسم نود عجارت يذلا ،يكيرمألا تايرتشملا يريدم رشؤم لثم

مض لازي ال يذلاو ،يكيرمألا تارمتؤملا سلجمل يداصتقالا رشؤملا ،كلذ نم مهألاو ،50ـلا ىوتسم نود5
نأب رشؤملا اذه زيمتيو .ةقوبسم ريغ ةيطوبه تايوتسم نمض لازي ال يذلاو ،يكيرمألا تارمتؤملا سلجمل

نأب فرعُيو ةيساسألا تارشؤملا نم ديدعلا نيب عمجي هنأب رشؤملا اذه زيمتيو .ةقوبسم ريغ ةيطوبه تايوتسم
ًيخيرات ةقوثوم ؤبنت ةادأ هنأب فرعُيو ةيساسألا تارشؤملا نم ديدعلا نيب عمجي


.اًيخيرات ةقوثوم ؤبنت ةادأ
نيب قرافلا وه ؛دوكرلا ىلإ ريشي رخآ رشؤم كانهو

رشؤملا اذه .رهشأ 3و تاونس 10 لجأل ةنازخلا تادنس نيب قرافلا وه ؛دوكرلا ىلإ ريشي رخآ رشؤم كانهو
نم ديزي ام وهو ،ةيبلسلا ةقطنملا قمع يف لصأتم رشؤملا اذه .رهشأ 3و تاونس 10 لجأل ةنازخلا تادنس1

ثودح نأشب تادنسلا قوس يف نيرمثتسملا ةعانق نم ديزي ام وهو ،ةيبلسلا ةقطنملا قمع يف لصأتم
لمتحم يداصتقا ؤطابت ثودح نأشب تادنسلا قوس يف نيرمثتسملا ةعانق

.لمتحم يداصتقا ؤطابت

3




؟هل ططخملا دوكرلاب ىمسي ام كانه له
نع نيمجان نيقباس نيدوكر ةدحتملا تايالولا تدهش

19-ديفوك سوريف ببسب ناك ريخألا دوكرلا :ةعورم ثادحأ نع نيمجان نيقباس نيدوكر ةدحتملا تايالولا تدهش
يذلا دوكرلاو (طقف نيرهش ةبارق رمتسا اريصق ادوكر ناك) 19-ديفوك سوريف ببسب ناك ريخألا دوكرلا :ةعورم ثادحأ1
ناكسإلا قوس ةمزأ ببسب ناك 2008-2007 ماع ثدح يذلا دوكرلاو (طقف نيرهش ةبارق رمتسا اريصق ادوكر ناك)


.ناكسإلا قوس ةمزأ ببسب ناك 2008-2007 ماع ثدح200200
ةيمالعإلا ةيدرسلا ىلع يلارديفلا يطايتحالا قلطأ ،هبناج نم

يف ،"يرورضلا يداصتقالا ؤطابتلا" مسا مداقلا "دوكرلا" لوح ةيمالعإلا ةيدرسلا ىلع يلارديفلا يطايتحالا قلطأ ،هبناج نم
لؤافتلا مدع ىلإ نوليمي نيلوادتملا نأ نيح يف ،"يرورضلا يداصتقالا ؤطابتلا" مسا مداقلا "دوكرلا" لوح


.لؤافتلا مدع ىلإ نوليمي نيلوادتملا نأ نيح
ىلإ ريشي مداقلا دوكرلل "ططخملا" عباطلا نإف ،كلذ عمو

نم ًالدب اهب تابلقت ثودحو قاوسألا ةكرح ؤطابت ةيلامتحا ىلإ ريشي مداقلا دوكرلل "ططخملا" عباطلا نإف ،كلذ عمو
تابلقتلا ةدح ةدايز هبحاصت عيرس رايهنا نم ًالدب اهب تابلقت ثودحو قاوسألا ةكرح ؤطابت ةيلامتحا


.تابلقتلا ةدح ةدايز هبحاصت عيرس رايهنا
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مخضتلا
دوكرلا فواخمو ةدئافلا تالدعم عافترا ةجيتن ءاج يذلاو ،2022 ماع نم يناثلا فصنلا يف مخضتلا لدعم ضفخنا202

.انوروك ةحئاج دعب "اًيئزج" اهتعيبط ىلإ ةيملاعلا عاضوألا ةدوعو دوكرلا فواخمو ةدئافلا تالدعم عافترا ةجيتن ءاج يذلاو
اًريخأ نيصلا تلختو ،رفسلل اهباوبأ حتف نادلبلا مظعم تداعأ .انوروك ةحئاج دعب "اًيئزج" اهتعيبط ىلإ ةيملاعلا عاضوألا ةدوعو
روهظ يف ةسايسلا كلت تببستو ."ديفوك رفص ةسايس" نع اًريخأ نيصلا تلختو ،رفسلل اهباوبأ حتف نادلبلا مظعم تداعأ

نيصلا نأ ودبي نكل ،ةقطنملا كلت يف سوريفلل ديدج روحتم روهظ يف ةسايسلا كلت تببستو ."ديفوك رفص ةسايس" نع
يداصتقالا يفاعتلا عم حاتفنالا ةداعإ ىلع ساسألاب زكرت نيصلا نأ ودبي نكل ،ةقطنملا كلت يف سوريفلل ديدج روحتم

.يداصتقالا يفاعتلا عم حاتفنالا ةداعإ ىلع ساسألاب زكرت
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عافترا عم نمازتلاب اًبعص اًفقوم ابوروأ هجاوت دق .ةرفشملا تالمعلا وأ مهسألا قاوسأ نم رثكأ نويدلا قوس ىلإ نآلا لاومألا سوؤر نم ربكألا ءزجلا هجتي
دئاوع دهشت نأ لمتحملا نمف ،ةدحتملا تايالولا يف امأ .تادنسلا تادئاع عافترا عم نمازتلاب اًبعص اًفقوم ابوروأ هجاوت دق .ةرفشملا تالمعلا وأ مهسألا
نأ عقوتملا نم هنأ ةصاخ ؛رارقتسالا نم ةلاح لجألا ةليوط ةنازخلا تادنس دئاوع دهشت نأ لمتحملا نمف ،ةدحتملا تايالولا يف امأ .تادنسلا تادئاع
لوألا فصنلا لالخ ٪5 نم برقلاب هل ىوتسم ىلعأ ىلإ ةدئافلا لدعم لصي نأ عقوتملا نم هنأ ةصاخ ؛رارقتسالا نم ةلاح لجألا ةليوط ةنازخلا تادنس

2023 ماع نم لوألا فصنلا لالخ ٪5 نم برقلاب هل ىوتسم ىلعأ ىلإ ةدئافلا لدعم لصي

.2023 ماع نم202
"قرو درجم دوقنلا " هلوقم تناك 2021 ماع لوصف نم ٍضعبو 2020 ماع يف

202 بقع ىلع اًسأر عضولا بلقنا ،مويلا .قاوسألل ةيسيئرلا ةعفادلا ةوقلا يه "قرو درجم دوقنلا " هلوقم تناك 2021 ماع لوصف نم ٍضعبو 2020 ماع يف202
 ةيبلسلا ةدئافلا تالدعم ءافتخا دعبف ."حبارلا ناصحلا" يه دوقنلا تتابف بقع ىلع اًسأر عضولا بلقنا ،مويلا .قاوسألل ةيسيئرلا ةعفادلا ةوقلا يه
دوقنلا ىلإ ةميقلا تداع ةيبلسلا ةدئافلا تالدعم ءافتخا دعبف ."حبارلا ناصحلا" يه دوقنلا تتابف

.دوقنلا ىلإ ةميقلا تداع

يلاحلا هجوتلا
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2023 ماع تاعقوت نم ةرفشملا تالمعلا ليلحت ةيرامثتسالا كونبلا مظعم تدعبتسا ثيح

.2023 ماع تاعقوت نم202
ةكرح نم دسألا بيصن ىلع ةيبنجألا تالمعلا قاوسأ ذوحتست دق

ريغتت دق ةفلتخملا تالمعلا نم رامثتسالا تادئاع نأ ةصاخ ؛مخزلا ةكرح نم دسألا بيصن ىلع ةيبنجألا تالمعلا قاوسأ ذوحتست دق
2023 ماع يف بوانتتو ريغتت دق ةفلتخملا تالمعلا نم رامثتسالا تادئاع نأ ةصاخ ؛مخزلا

.2023 ماع يف بوانتتو202

دهش ثيح .نيرمثتسملا تايولوأ مهأ ىدحإ ؛اهدلوت نأ نكمي يتلا ةيدقنلا تاقفدتلاو لامعألا ةدوج تتاب ،ةيلاملا قاروألا قوس يف
اذهو ومنلا مهسأ بلغأ ىلع ةميقلا مهسأل اًظوحلم اًقوفت 2022 ماع دهش ثيح .نيرمثتسملا تايولوأ مهأ ىدحإ ؛اهدلوت نأ نكمي يتلا
 ضعب تعجارت امك .2023 ماع يف رارمتسالل ةصرف هيدل هاجتالا اذهو ومنلا مهسأ بلغأ ىلع ةميقلا مهسأل اًظوحلم اًقوفت 2022 ماع202

2021 ماع يف اهتورذ ذنم ٪90 نم رثكأب "ديفوك مهسأ" ضعب تعجارت امك .2023 ماع يف رارمتسالل ةصرف هيدل هاجتالا202

.2021 ماع يف اهتورذ ذنم ٪90 نم رثكأب "ديفوك مهسأ"2029
نم ةلسلس دعب اًميظنت رثكأ ةرفشملا تالمعلا قاوسأ حبصت دق

 ،2022 ماع يف ريفشتلا عيراشم اهتدهش يتلا ةريبكلا سالفإلا تالاح نم ةلسلس دعب اًميظنت رثكأ ةرفشملا تالمعلا قاوسأ حبصت دق
.اًرمتسم لازي ال يذلا "ريفشتلا فيرخ" نع كيهان ،2022 ماع يف ريفشتلا عيراشم اهتدهش يتلا ةريبكلا سالفإلا تالاح202


 .اًرمتسم لازي ال يذلا "ريفشتلا فيرخ" نع كيهان
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نيرمثتسملا راظنأ نأ ينعي ام ،"ةميقلا ىلإ ةرجهلا وأ لوحتلا " وه ةيلاملا قاروألا قوس يف هتظحالم نكمي يذلا يلاحلا هاجتالا
.ةميقلا مهسأو حابرألا تاعيزوت بوص هجتت فوس نيلوادتملاو نيرمثتسملا راظنأ نأ ينعي ام ،"ةميقلا ىلإ ةرجهلا وأ لوحتلا "

رشؤمو (كادسان رشؤم) QQQ ءادأ ىلع ةفطاخ ةعيرس ةرظنبو .ةميقلا مهسأو حابرألا تاعيزوت بوص هجتت فوس نيلوادتملاو
QQءادأ ىلع ةفطاخ ةعيرس ةرظنبو QQQ (كادسان رشؤم) رشؤمو 500زروب دنآ دردناتس رشؤمو VLUE ءادأ نأ ظحالن فوس value

valuVLU50رشؤمو 500زروب دنآ دردناتس VLUE ءادأ نأ ظحالن فوس value فلخت نيح يف ،500زروب دنآ دردناتس رشؤم ىلع ىتح قوفت دق
بكرلا نع QQQ فلخت نيح يف ،500زروب دنآ دردناتس رشؤم ىلع ىتح قوفت دق50

QQQ بكرلا نع.

،اًدج ةشه ومنلا مهسأ :ًاديدج ًاماظن لثمي كلذ نأب لوقلا اننكمي

ةكرحلا ىلع ةميقلا مهسأ هيف نميهُت يذلا تقولا يف ،اًدج ةشه ومنلا مهسأ :ًاديدج ًاماظن لثمي كلذ نأب لوقلا اننكمي

.ةكرحلا ىلع ةميقلا مهسأ هيف نميهُت يذلا تقولا يف

مهسألا قوس
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Forex
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 ظ يذلا ،ةقاطلا عاطق ءانثتساب تاعاطقلا فلتخم يف ةلثامُم تايكيمانيد ظحالُن
رعلا لدعم بارطضا رارمتسا عم اًعفترم لظ يذلا ،ةقاطلا عاطق ءانثتساب تاعاطقلا
 قاطلا دوقع ىلع بلطلاو ضرعلا لدعم بارطضا رارمتسا عم اًعفترم

.ةقاطلا دوقع ىلع بلطلاو

تاعاطقلا
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ةَعَقوتملا تاهويرانيسلا كيلإ
 
.ةديج ةركف ىرخألا يه ناعيقلا ديصت نأ ،اًضيأ ينعي ال اذه
تاعاطقلا ءادأ نيب بوانت ثودح عقوت نكمملا نم نكل

لالخ لعفلاب امبرو ،2023 ماع علطم مهسألا قوسل ةفلتخملا تاعاطقلا ءادأ نيب بوانت ثودح عقوت نكمملا نم نكل
ماعلا نم لوألا عبرلا لالخ لعفلاب امبرو ،2023 ماع علطم مهسألا قوسل ةفلتخملا202

.ماعلا نم لوألا عبرلا

،كلذ عم .ماعلا لالخ طوبهلا نم ديزملا عقوت عم ،اًطباه لازي ال قوسلا نأ ىلإ ريشت يساسألا ليلحتلا تارشؤم نأ ىسنن الأ بجي ةيادب
 راعسألا عفدي دق امم ةداح ةريبك تاعجارت دهشت ةطباهلا قوسلا لازت ال ،كلذ عم .ماعلا لالخ طوبهلا نم ديزملا عقوت عم ،اًطباه لازي ال قوسلا
ةوقب عافترالل راعسألا عفدي دق امم ةداح ةريبك تاعجارت دهشت ةطباهلا قوسلا لازت ال


.ةوقب عافترالل
دق هنأل ،ةديج ةركف سيل فوشكملا ىلع مهسألا عيب نإف ،يلاتلابو

.تقو يأ يف "عافترالا ةكرح ةيطغت" بلطتي دق هنأل ،ةديج ةركف سيل فوشكملا ىلع مهسألا عيب نإف ،يلاتلابو

 .تقو يأ يف "عافترالا ةكرح ةيطغت" بلطتي
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ادأ ،ظحالم وه امكو ،ةيكيرمألا مهسألا قوس يف ةقاطلاو ايجولونكتلا يعاطق نيب ديربسالل ينايب مسر هاندأ حضوم
جنيلوبلل اًطيسب اًرشؤم انه انعضو اذإ .اًفيعض ناك ايجولونكتلا ءادأ ،ظحالم وه امكو ،ةيكيرمألا مهسألا قوس يف ةقاطلاو

 اق نم بيرق ديربسالل ينايبلا مسرلا نأ ظحالنسف ،دناب رجنيلوبلل اًطيسب اًرشؤم انه انعضو اذإ .اًفيعض ناك ايجولونكتلا
وانتلا ةيلمعل اًدوقو يطعي دق امم ،رشؤملا عاق نم بيرق ديربسالل ينايبلا مسرلا نأ ظحالنسف ،دناب

.بوانتلا ةيلمعل اًدوقو يطعي دق امم ،رشؤملا

قاطلا دوقعو ايجولونكتلا تاكرش مهسأ نيب بوانتلا
ةقاطلا دوقعو ايجولونكتلا



Forex

12

جارتت دق يتلا ايجولونكتلا تاكرش مهسأ ضعب ةيانعب لوادتملا راتخي دق ،يلاتلابو
يلوؤسملا ءالخإ ذخأ عم ،لوألا عبرلا يف عجارتت دق يتلا ايجولونكتلا تاكرش مهسأ
 قوسلا نأ ىلع هيونتلاو رابتعالا نيعب ةيلوؤسملا ءالخإ ذخأ عم ،لوألا عبرلا يف
ارشلا تايلمع ءاقتنا دعي .ةيطوبه لازت ال قوسلا نأ ىلع هيونتلاو رابتعالا نيعب

ياغلل اًبعص اًرمأ يطوبه هاجتا يف ءارشلا تايلمع ءاقتنا دعي .ةيطوبه لازت
.ةياغلل اًبعص اًرمأ يطوبه هاجتا يف

Forex
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1.42XLK/XLE
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TSLA
م نكلو ،عيمجلا بساني ال وهف اذل ،بلقتلا ديدش هنألو .ةلمتحم ةيلاع تايناكمإب عتمتي مهس لوأةلمتحم ةيلاع تايناكمإب عتمتي مهس لوأ TSLA الست

ًكرحت رهظي ثيح ،عيبلا ةورذ يف نآلا نوكي نأ لمتحملا نم نكلو ،عيمجلا بساني ال وهف اذل ،بلقتلا ديدش هنألو
ذإ .يلاتلا ينايبلا مسرلا يف حضوم وه امك لفسألل اًئفاكم اًكرحت رهظي ثيح ،عيبلا ةورذ يف نآلا نوكي نأ لمتحملا

قف ،ةقاطلا دوقعو ايجولونكتلا مهسأ نيب بوانتلا ثدح اذإ .يلاتلا ينايبلا مسرلا يف حضوم وه امك لفسألل اًئفاكم
هس ديفتسي دقف ،ةقاطلا دوقعو ايجولونكتلا مهسأ نيب بوانتلا ثدح

اظتنالا لوادتملا ىلع نيعتي ،عبطلاب .ريصقلا ىدملا ىلع ةوقب عفتري مث نمو كلذ نمع ةوقب عفتري مث نمو كلذ نم TSLA مهس ديفتسي
عأ ىوتسمب رعسلا ظفتحي لاثملا ليبس ىلع - ديكأتلل راظتنالا لوادتملا ىلع نيعتي ،عبطلاب .ريصقلا ىدملا

لاحلا هاجتالا طخ نم ىلعأ ىوتسمب رعسلا ظفتحي لاثملا ليبس ىلع - ديكأتلل
.يلاحلا هاجتالا طخ نم
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TSM
يديفنإ نييكيرمألا اهيسفانمب ةنراقم اًيبسن اًديج ةيناوياتلا تالصوملا هابشأ تاكرش ءادأ ناك

سيافيد وركيام دسنافدأوسنافدأو (NVDA) ايديفنإ نييكيرمألا اهيسفانمب ةنراقم
هدهشت يتلا ةركبملا تاريغتملل ةديدشلا ةيساسحلاب تالصوملا هابشأ ةعانص مستتالصوملا هابشأ ةعانص مستت .(AMD) زسيافيد وركيام

دح اذإ داح لكشب شعتنت دقو ةيداصتقالا فورظلا اهدهشت يتلا ةركبملا تاريغتملل ةديدشلا ةيساسحلاب
يلاملا قاروألا قوس يف تاعاطقلا نيب بوانت ثدح اذإ داح لكشب شعتنت دقو ةيداصتقالا فورظلا

.ةيلاملا قاروألا قوس يف تاعاطقلا نيب بوانت
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الصوملا هابشأ ةعانصل ناويات ةكرش مهسل ينايبلا مسرلا يف ظحالن
رالود 78 يلاوح ىلإ لصي قنع طخب "ةورعلاو بوكلا جذومن" ـل مخض ليكشت ءانبذومن" ـل مخض ليكشت ءانب (TSM) تالصوملا هابشأ
ارتخا ثودح عقوتملا نمف ،قنعلا طخ رسك مت اذإ .رالود 78 يلاوح ىلإ لصي قنع طخب "ةورعلاو بوكلا7
عأ وأ رالود 100 ىوتسمل يفاضإ قارتخا ثودح عقوتملا نمف ،قنعلا طخ رسك مت اذإ

.ىلعأ وأ رالود 100 ىوتسمل يفاضإ10
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نيصلاب ةطبترملا مهسألا
-ديفوك سوريف يشفت نم مغرلا ىلع ديفوك رفص ةسايس نع اهيلختو اهقاوسأ حتفب نيصلا مايق

ذه ىلإ رظنلاب .ةيوق ةشاعتنا ىطعأ دق ،ديدجلا 19-ديفوك سوريف يشفت نم مغرلا ىلع ديفوك1
قوتملا نم ،ايجولونكتلا مهسأل لمتحملا بوانتلا اذه ىلإ رظنلاب .ةيوق ةشاعتنا ىطعأ دق ،ديدجلا

أر ىلع ةينيصلا ايجولونكت تاكرش مهسأ ةيؤر عقوتملا نم ،ايجولونكتلا مهسأل لمتحملا بوانتلا
جارتت فوس يتلا مهسألا ةمئاق سأر ىلع ةينيصلا ايجولونكت تاكرش مهسأ ةيؤر

.عجارتت فوس يتلا مهسألا ةمئاق
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BABA
م برتقا اذإو ،اًديج اًمخز BABA اباب ىلع مهس رهظُي ه امك هرسك لواحي دقف ،ريخألا هاجتالا طخ ةسمالم نم برتقا اذإو ،اًديج اًمخز

نايبلا مسرلا يف حضوم وه امك هرسك لواحي دقف ،ريخألا هاجتالا طخ ةسمالم
.ينايبلا مسرلا يف حضوم
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ةنهارلا عاضوألا
تناك ةريثك بابسأ كانه ،عبطلاب .قالطإلا ىلع اهتايوتسم ىلعأ نم ٪30 ىلإ تالمعلا ضعب لوصو مغر 2022 ماع نم ثلاثلا عبرلا يف ةرفشملا تالمعلا قوس عجارت202

،ظوحلملا عجارتلا اذهل يسيئرلا ببسلا ناك ،FTX ةصنم لشف نكل ،طوبهلا اذه ءارو تناك ةريثك بابسأ كانه ،عبطلاب .قالطإلا ىلع اهتايوتسم ىلعأ نم ٪30 ىلإ تالمعلا3
FTةصنم لشف نكل ،طوبهلا اذه ءارو FTX، قالطإلا ىلع ربكألا ةحيضفلا نكت مل نإ ىربك ةحيضف لكش ةصنملا لشف نأ ةصاخ ،ظوحلملا عجارتلا اذهل يسيئرلا ببسلا ناك
ةرفشملا تالمعلا لدابت ملاع يف قالطإلا ىلع ربكألا ةحيضفلا نكت مل نإ ىربك ةحيضف لكش ةصنملا لشف نأ ةصاخ


.ةرفشملا تالمعلا لدابت ملاع يف
 
ريبك رود هل ناك ةعراستم ةريتوب ةدئافلا تالدعم عفرب يلارديفلا يطايتحالا مايق ،اضيأ

ربمفون لئاوأو ربمتبس رخاوأ يف ةيثالثلا تادايزلا عم ةصاخ ،تالمعلا قوس طوبه يف ريبك رود هل ناك ةعراستم ةريتوب ةدئافلا تالدعم عفرب يلارديفلا يطايتحالا مايق ،اضيأ
تاكرحت .2022 ربمسيد يف ةدئافلا تالدعمل جودزم عفرب همايق مث ،يضاملا ربمفون لئاوأو ربمتبس رخاوأ يف ةيثالثلا تادايزلا عم ةصاخ ،تالمعلا قوس طوبه يف

لوحتلا ىلإ نيرمثتسملا نم ديدعلا تعفد "ةعراستملا ةفينعلا" يلارديفلا يطايتحالا تاكرحت .2022 ربمسيد يف ةدئافلا تالدعمل جودزم عفرب همايق مث ،يضاملا202
ةرفشملا تالمعلا نع داعتبالاو "ةنمآلا" لوصألا بوص لوحتلا ىلإ نيرمثتسملا نم ديدعلا تعفد "ةعراستملا ةفينعلا" يلارديفلا يطايتحالا


.ةرفشملا تالمعلا نع داعتبالاو "ةنمآلا" لوصألا بوص

نيوكتيب
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بلطلاو ضرعلا
FTسالفإ دعب FTX تلجس ،اهتايلمع لوح ةيسيئرلا ةيلاملا تامولعملا نع فشكلا يف سنانيب ةصنم قافخإ لوح ةريخألا تالاقملاو

.ةقوبسم ريغ تايوتسم ةددعتم تاصروب نم بحسلا تايلمع تلجس ،اهتايلمع لوح ةيسيئرلا ةيلاملا تامولعملا نع فشكلا
ىندأ اسمالم ،ريبك لكشب تاصروبلا يف هب ظفتحملا غلبملا ضفخنا .ةقوبسم ريغ تايوتسم ةددعتم تاصروب نم بحسلا تايلمع

نأ ىلإ عجارتلا لدعم ريشي دق .2018 سرام ذنم هل ىوتسم ىندأ اسمالم ،ريبك لكشب تاصروبلا يف هب ظفتحملا غلبملا ضفخنا
ةصروب رايهنا رطخ بنجتو تاصروبلا نع داعتبالا نوديري نيرمثتسملا نأ ىلإ عجارتلا لدعم ريشي دق .2018 سرام ذنم هل ىوتسم201

ةدمجم لوصأك مهتالمعب ظافتحالا نيلضفم ،ىرخأ ةصروب رايهنا رطخ بنجتو تاصروبلا نع داعتبالا نوديري نيرمثتسملا
.ةدمجم لوصأك مهتالمعب ظافتحالا نيلضفم ،ىرخأ

طوبهلا مغر نكل .2022 رياني يف هل ةطقن ىلعأ نع هيلخت ذنم ارمتسم لازي ال ةيملاعلا تاصروبلا يف نيوكتيبلا يطايتحا عجارت لسلسم
لالخ ةفيفطلا تاعافترالا نم اًددع تسمال قاوسألا نأ الإ ،ريبكلا طوبهلا مغر نكل .2022 رياني يف هل ةطقن ىلعأ نع هيلخت ذنم ارمتسم202

يف نولمأي نورمثتسملا لظ نأ دعب امبر ،2022 ماع نم ريخألا عوبسألا لالخ ةفيفطلا تاعافترالا نم اًددع تسمال قاوسألا نأ الإ ،ريبكلا
نيوكتيبلا تالمع ددع ضافخنا يدؤي دق .داليملا ديع ةلطع لالخ عافترا يف نولمأي نورمثتسملا لظ نأ دعب امبر ،2022 ماع نم ريخألا عوبسألا202
قوسلا يعناص مايق يلاتلابو ضورعملا صقن ىلإ تاصروبلا يف ةحاتملا نيوكتيبلا تالمع ددع ضافخنا يدؤي دق .داليملا ديع ةلطع لالخ عافترا

عجارتلا يف رمتسا مقرلا نأ هاندأ ةحضوملا تانايبلا رهظُت .رعسلا كيرحتب قوسلا يعناص مايق يلاتلابو ضورعملا صقن ىلإ تاصروبلا يف ةحاتملا
2022 رياني يف قالطإلا ىلع هل ىوتسم ىلعأ ذنم عجارتلا يف رمتسا مقرلا نأ هاندأ ةحضوملا تانايبلا رهظُت .رعسلا كيرحتب

.2022 رياني يف قالطإلا ىلع هل ىوتسم ىلعأ ذنم202
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عافترالا نم نكمت هنكل ،ربمسيد يف اًعجارت نيوكتيبلا جاتنإ لدعم لجس "شاهلا" ةدحو تايطعم قفو
 يف هيلع ناك امم ىلعأ لظو ،ماعلا ةياهن ليبق عافترالا نم نكمت هنكل ،ربمسيد يف اًعجارت نيوكتيبلا

تايوتسم نود ام ىلإ طبه رعسلا نأ مغر ،ربوتكأ يف هيلع ناك امم ىلعأ لظو ،ماعلا ةياهن ليبق
كلذ نم جتنتسن .تقولا سفن يف رالود 17,000 تايوتسم نود ام ىلإ طبه رعسلا نأ مغر ،ربوتكأ
نيمأتل لمعت يتلا نيدعتلا تاصنم نم ديدعلا دوجو كلذ نم جتنتسن .تقولا سفن يف رالود 17,000

ةيبذاج رثكأ نيوكتيبلا لعجي امم ،ةكبشلا نيمأتل لمعت يتلا نيدعتلا تاصنم نم ديدعلا دوجو
نيلمتحملا نييسسؤملا نيرمثتسملل ةيبذاج رثكأ نيوكتيبلا لعجي امم ،ةكبشلا

.نيلمتحملا نييسسؤملا نيرمثتسملل

https://studio.glassnode.com/metrics?a=BTC&category=&chartStyle=line&ema=0&m=distribution.BalanceExchanges&mAvg=0&mMedian=0&s=1519866000&u=1672610399&zoom=


Bitcoin: Mean Hash Rate (14d Moving Average)
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glassnode.coردصملا: glassnode.com

لضفأ "اًرامثتسا" نيوكتيبلا نيدعت لعجي ةليدب ةقاط رداصم مادختساو نيدعتلا ةزهجأ هتزرحأ يذلا مدقتلا
ذإ ؛ةريخألا تاونسلاب ًةنراقم رغصألا مجانملا لامعل لضفأ "اًرامثتسا" نيوكتيبلا نيدعت لعجي ةليدب ةقاط

قيقحت نيندعملا نم ديدعلا ىلع نآلا لهسلا نم حبصأ ذإ ؛ةريخألا تاونسلاب ًةنراقم رغصألا مجانملا لامعل
2022 ماع لئاوأ وأ 2021 ماعب ةنراقم تادئاع قيقحت نيندعملا نم ديدعلا ىلع نآلا لهسلا نم حبصأ

.2022 ماع لئاوأ وأ 2021 ماعب ةنراقم تادئاع202202
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خيراتلا تانايبلا لجس نأ الإ ،2022 ماع ةرفشملا تالمعلا ورمثتسم اهل ضرعت يتلا ةريبكلا ةاناعملا مغر
ودحلا قباطتت ثيح .تالدعملا كلت يف اًعجارت رهظُي يخيراتلا تانايبلا لجس نأ الإ ،2022 ماع ةرفشملا202

 عسلا تايوتسم ىندأ عم اًمامت رشؤملا يف ىوصقلا دودحلا قباطتت ثيح .تالدعملا كلت يف اًعجارت رهظُي
 .رعسلا تايوتسم ىندأ عم اًمامت رشؤملا يف ىوصقلا
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برقي ام ربمفون لئاوأ يف دقف نأ دعب نييضاملا نيرهشلا لالخ قاطن نمض كرحتي رعسلا ناك ،ةينفلا ةيحانلا نم
نأ ريغ .FTX ةصنم رايهنا بقع دحاو عوبسأ يف ٪25 نم برقي ام ربمفون لئاوأ يف دقف نأ دعب نييضاملا نيرهشلا
FT2ةصنم رايهنا بقع دحاو عوبسأ يف ٪25 نم FTX. فصتنم يف رئاسخلا ضعب ةيطغت عاطتسا رعسلا نأ ريغ

ةيطوبهلا ةكرحلا فنأتسا هنأ الإ ربمسيد فصتنم يف رئاسخلا ضعب ةيطغت عاطتسا رعسلا
.ةيطوبهلا ةكرحلا فنأتسا هنأ الإ ربمسيد

نيوكتيبلا :ينفلا ضرعلا
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لوادتي .ماعلا نم ةريخألا رهشألا لالخ ةيسيئر تاكرح يأ نود ظوحلم لكشب تابلقتلا ةدح ءوده ىلع لدي امم ،دناب رجنلوبلا رشؤم صلقت
تاطسوتملا نم لقأو ٪23.6 وحن يشتانوبيف حيحصت نود اًيلاح رعسلا لوادتي .ماعلا نم ةريخألا رهشألا لالخ ةيسيئر تاكرح يأ نود ظوحلم
.اًموي 50 و 20 ةدمل ةكرحتملا تاطسوتملا نم لقأو ٪23.6 وحن يشتانوبيف حيحصت نود اًيلاح رعسلا.23

 
 .اًموي 50 و 20 ةدمل ةكرحتملا52
ريشي دق امم ،عيب ةورذ وأ ءارش ةورذ يأ كيتساكوتس رشؤم رهظي ال

2023 ماع لئاوأ يف رمتسي فوس قاطنلا نأ ىلإ ريشي دق امم ،عيب ةورذ وأ ءارش ةورذ يأ كيتساكوتس رشؤم رهظي ال

.2023 ماع لئاوأ يف رمتسي فوس قاطنلا نأ ىلإ202
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Target Rate Probabilities for 22 Mar 2023 FED Meeting

CME FedWatch ةادأ :ردصملا
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تالدعم عفر ةريتو تعجارت ثيح .2022 ماع نم ريخألا يلاملا عبرلا لالخ اًيباجيإ ًءادأ بهذلا لجس ،ام دح ىلإ ةلثامتملا ةريبكلا رئاسخلا نم نييلام نيعبر دعب
نوكراشملا أدبو ماعلا نم ريخألا عبرلا لالخ يلارديفلا يطايتحالا لبق نم ةدئافلا تالدعم عفر ةريتو تعجارت ثيح .2022 ماع نم ريخألا يلاملا عبرلا لالخ اًيباجيإ202
ةيدقن ةسايس ملاعلا ىوتسم ىلع ةيزكرملا كونبلا عابتا نوعقوتي قاوسألا يف نوكراشملا أدبو ماعلا نم ريخألا عبرلا لالخ يلارديفلا يطايتحالا لبق نم ةدئافلا

نأ نكمي ىتم ىلإ :وه اهنيح عيمجلا لاب لغش يذلا لاؤسلا نأو ،اًددشت لقأ ةيدقن ةسايس ملاعلا ىوتسم ىلع ةيزكرملا كونبلا عابتا نوعقوتي قاوسألا يف
٪5 يلاوح دنع ةيكيرمألا ةدئافلا تالدعم لظت نأ نكمي ىتم ىلإ :وه اهنيح عيمجلا لاب لغش يذلا لاؤسلا نأو ،اًددشت لقأ


.٪5 يلاوح دنع ةيكيرمألا ةدئافلا تالدعم لظت
لوصول تاعقوت يأ كانه سيل ،2023 رياني - ريرقتلا اذه ةباتك تقو ىتحو

كانه ،انرشأو قبس امك .يلاملا عبرلا اذه لالخ ٪5.5-5.25 ىلإ ةدئافلا تالدعم لوصول تاعقوت يأ كانه سيل ،2023 رياني - ريرقتلا اذه ةباتك تقو ىتحو202
طفنلا راعسأ ضافخنال ةجيتن ناك يذلا ،مخضتلا لدعم يف تاروطتلا ضعب كانه ،انرشأو قبس امك .يلاملا عبرلا اذه لالخ ٪5.5-5.25 ىلإ ةدئافلا تالدعم5.5.2

مايق ىلإ ةفاضإلاب نادلبلا نم ديدعلا يف ةيباجيإ لقألا ةيداصتقالا فورظلاو طفنلا راعسأ ضافخنال ةجيتن ناك يذلا ،مخضتلا لدعم يف تاروطتلا ضعب
ةعراستم ةريتوب ةدئافلا تالدعم عفرب يلارديفلا يطايتحالا مايق ىلإ ةفاضإلاب نادلبلا نم ديدعلا يف ةيباجيإ لقألا ةيداصتقالا فورظلاو


.ةعراستم ةريتوب ةدئافلا تالدعم عفرب يلارديفلا يطايتحالا

بهذلا
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مقرلا اذه عجارت ،٪9.1 دنع 2022 وينوي رهش يف اهتورذ ةدحتملا تايالولا يف يساسألا ريغ يونسلا مخضتلا تالدعم لوصو ذنم
دوعيسف ،لدعملا اذه رارمتسا لاح يفو .اًيرهش ٪0.4 يلاوح طسوتمب مقرلا اذه عجارت ،٪9.1 دنع 2022 وينوي رهش يف اهتورذ ةدحتملا9.202

تقولا اذه لولحب ٪2 غلابلا يديلقتلا فدهتسملا لدعملا ىلإ مخضتلا دوعيسف ،لدعملا اذه رارمتسا لاح يفو .اًيرهش ٪0.4 يلاوح طسوتمب.0
مل مخضتلا تالدعم يف رمتسملا عجارتلا نأ الإ .لبقملا ماعلا نم اًبيرقت تقولا اذه لولحب ٪2 غلابلا يديلقتلا فدهتسملا لدعملا ىلإ مخضتلا

دق يلارديفلا يطايتحالا نأ ببسب كلذ نوكي دقو ،دعب هحمالم حضتت مل مخضتلا تالدعم يف رمتسملا عجارتلا نأ الإ .لبقملا ماعلا نم اًبيرقت
ةداعإب نيصلا مايق نكلو ةدئافلا تالدعم عفر ةريتو ءاطبإ يف أدب دق يلارديفلا يطايتحالا نأ ببسب كلذ نوكي دقو ،دعب هحمالم حضتت

رظنا) ىرخأ ةرم طفنلا راعسأ ةدايز يف اًضيأ ببستي دق يراجتلا اهطاشن ةداعإب نيصلا مايق نكلو ةدئافلا تالدعم عفر ةريتو ءاطبإ يف أدب
 نم مخضتلا عجارت لدعم نأ دكؤملا نم .(هاندأ طفنلاب صاخلا مسقلا رظنا) ىرخأ ةرم طفنلا راعسأ ةدايز يف اًضيأ ببستي دق يراجتلا اهطاشن

اًتباث نوكي نأ حجرملا ريغ نم مخضتلا عجارت لدعم نأ دكؤملا نم .(هاندأ طفنلاب صاخلا مسقلا
.اًتباث نوكي نأ حجرملا ريغ
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يف عيرسلا عافترالا نإ .قالطإلا ىلع هليجست مت مقر ىلعأ وهو ،رالود نويليرت 31.42 يلاوح 2022 ربمسيد يف يكيرمألا يموقلا نيدلا غلب ثيح31.4202
اذه ةمدخ ةموكحلا ىلع بعصلا نم لعجي يضاملا ماعلا ةدئافلا تالدعم يف عيرسلا عافترالا نإ .قالطإلا ىلع هليجست مت مقر ىلعأ وهو ،رالود

نويدلا نم مخضلا غلبملا اذه ةمدخ ةموكحلا ىلع بعصلا نم لعجي يضاملا ماعلا ةدئافلا تالدعم

.نويدلا نم مخضلا غلبملا
ةريتوب بهذلا ءارشب ملاعلا لوح ةيزكرملا كونبلا موقت ،كلذ نوضغ يف

يف رالودلا عجارت رارمتسا لظ يفو .اًماع 50 ذنم ةقوبسم ريغ ةعراستم ةريتوب بهذلا ءارشب ملاعلا لوح ةيزكرملا كونبلا موقت ،كلذ نوضغ يف
 نم ريثكب ىلعأ مخضتلا ءاقبإل ريبكلا لامتحالا عمو نادلبلا ضعب يف رالودلا عجارت رارمتسا لظ يفو .اًماع 50 ذنم ةقوبسم ريغ ةعراستم5

عضولا نأ ودبي ةمدقتملا لودلا تايداصتقا يف اهب لومعملا تالدعملا نم ريثكب ىلعأ مخضتلا ءاقبإل ريبكلا لامتحالا عمو نادلبلا ضعب
بهذلل ةبسنلاب اًديج نوكيس عضولا نأ ودبي ةمدقتملا لودلا تايداصتقا يف اهب لومعملا تالدعملا


.بهذلل ةبسنلاب اًديج نوكيس

ةرتفل كانه اهئاقبإ وأ اًدج ةعفترم تايوتسمل ةدئافلا تالدعم عفر لايح رذحب لماعتي يلارديفلا يطايتحالا لعجي يذلا يسيئرلا ببسلا
ةدئافلا تالدعم هببست دق يذلا لمتحملا ررضلا كلذ سيل اًدج ةليوط ةرتفل كانه اهئاقبإ وأ اًدج ةعفترم تايوتسمل ةدئافلا تالدعم عفر

،ريرقتلا اذه يف انعبات امكو ،كلذ نم سكعلا ىلع .داصتقالل ةعفترملا ةدئافلا تالدعم هببست دق يذلا لمتحملا ررضلا كلذ سيل اًدج ةليوط
فاعضإ ىلع ةصيرح ةحوتفملا قوسلل ةيلارديفلا ةنجللا نأ ودبي ،ريرقتلا اذه يف انعبات امكو ،كلذ نم سكعلا ىلع .داصتقالل ةعفترملا

مخضتلا حبك ىلع لمعي دق -اهرظن ةهجو نم- كلذ نأل داصتقالا فاعضإ ىلع ةصيرح ةحوتفملا قوسلل ةيلارديفلا ةنجللا نأ ودبي

.مخضتلا حبك ىلع لمعي دق -اهرظن ةهجو نم- كلذ نأل داصتقالا
نكمي ال ىرخأ ةيسيئر ةيضق كانه ،ةعفترملا ةدئافلا تالدعم فالخب

يف نويدلل ةيسايقلا تايوتسملا يهو ،اهنع يضاغتلا لاح يأب نكمي ال ىرخأ ةيسيئر ةيضق كانه ،ةعفترملا ةدئافلا تالدعم فالخب
.صاخلاو يموقلا نيديعصلا ىلع ،ةدحتملا تايالولا يف نويدلل ةيسايقلا تايوتسملا يهو ،اهنع يضاغتلا لاح يأب

 .صاخلاو يموقلا نيديعصلا ىلع ،ةدحتملا تايالولا
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ينقت ضرع
،يضاملا ماعلا نم ريخألا يلاملا عبرلا لئاوأ يف يثالثلا عاقلا دعب .ماع لكشب ةيباجيإ ودبت بهذلل ةينفلا ةرظنلا
ىلعأ اًرخؤم ربتخاو ماع لكشب ةتباث بساكم بهذلا ققح ،يضاملا ماعلا نم ريخألا يلاملا عبرلا لئاوأ يف يثالثلا

تاراشإ كانه ،كلذ مغر .رهشأ ةعبس يف هل ىوتسم ىلعأ اًرخؤم ربتخاو ماع لكشب ةتباث بساكم بهذلا ققح
رشؤمو دناب رجنلوبلا نم ءارشلا ةورذ ىلإ لوصولل ةحضاو تاراشإ كانه ،كلذ مغر .رهشأ ةعبس يف هل ىوتسم

نيلوادتملل لضفألا نم كلذل ،ءيطبلا كتساكوتسالا رشؤمو دناب رجنلوبلا نم ءارشلا ةورذ ىلإ لوصولل ةحضاو
بقرت ءارش زكرم نع نوثحبي نيذلا ليوطلا ىدملا ىلع نيلوادتملل لضفألا نم كلذل ،ءيطبلا كتساكوتسالا

يطوبه لوخد بقرت ءارش زكرم نع نوثحبي نيذلا ليوطلا ىدملا ىلع
.يطوبه لوخد
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تايوتسم قارتخا رعسلا ىلع بعصلا نم نوكي دق .ةيعوبسألا يشتانوبيف ٪78.6 و ٪61.8 يه يلاحلا تقولا يف -زربألا- ةيسيئرلا ةمواقملا تاقاطن.78.61
حجني نأ لمتحملا ريغ نم كلذل ،ةيسيئر ةيسفن ةقطنم يهو ،رالود 2000 تايوتسم قارتخا رعسلا ىلع بعصلا نم نوكي دق .ةيعوبسألا يشتانوبيف
،رالود 2070 دنع قالطإلا ىلع هل قالغإ ىوتسم ىلعأ رابتخا ةداعإ يف بهذلا حجني نأ لمتحملا ريغ نم كلذل ،ةيسيئر ةيسفن ةقطنم يهو ،رالود 2000

يلاملا عبرلا اذه لالخ لقألا ىلع ،2020 ماع هلجس يذلا ىوتسملا وهو ،رالود 2070 دنع قالطإلا ىلع هل قالغإ ىوتسم ىلعأ رابتخا ةداعإ يف بهذلا207

.يلاملا عبرلا اذه لالخ لقألا ىلع ،2020 ماع هلجس يذلا ىوتسملا وهو202
يف ةيتاوم ةركف ودبي ال رالود 1,700 تايوتسم نودل طوبهلا ،ليدبلا ويرانيسلا

،نكل .يساسألا ليلحتلاو ينايبلا مسرلا تايطعم ىلع ءانب يلاحلا تقولا يف ةيتاوم ةركف ودبي ال رالود 1,700 تايوتسم نودل طوبهلا ،ليدبلا ويرانيسلا1,70
ثودح لمتحملا نم ذإ ،تآجافملل دادعتسالاو بهأتلا نيلوادتملا ىلع نيعتي ،نكل .يساسألا ليلحتلاو ينايبلا مسرلا تايطعم ىلع ءانب يلاحلا تقولا

ةيلاملا لوصفلا لالخو .ةعراستم ةريتوب ةدئافلا تالدعم يف ةيرهوج تاريغت ثودح لمتحملا نم ذإ ،تآجافملل دادعتسالاو بهأتلا نيلوادتملا ىلع نيعتي
كلت ةصاخ ةيدرفلا تآجافملا هاجت لاعفأ دودر قاوسألل ناك ،ةيضاملا ةليلقلا ةيلاملا لوصفلا لالخو .ةعراستم ةريتوب ةدئافلا تالدعم يف ةيرهوج تاريغت
يرهشلا مخضتلا تالدعمب قلعتت يتلا كلت ةصاخ ةيدرفلا تآجافملا هاجت لاعفأ دودر قاوسألل ناك ،ةيضاملا ةليلقلا


.يرهشلا مخضتلا تالدعمب قلعتت يتلا
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طفنلا
طفنلا نم يملاعلا ضورعملا

ليمرب ينويلم رادقمب تادادمإلا لدعم ضفخ نع اهنالعإو ربوتكأ نم سماخلا يف اهئافلحو كبوأ عامتجا بقع
ةيبرعلا ةكلمملا جاتنإ يف اًضافخنا انظحال ،ربمفون يف اًيموي ليمرب ينويلم رادقمب تادادمإلا لدعم ضفخ نع اهنالعإو
 دعب ربمفون يف اًيموي ليمرب نويلم فصن وحنب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جاتنإ يف اًضافخنا انظحال ،ربمفون يف اًيموي
.ربوتكأ يف فيفط عجارت دعب ربمفون يف اًيموي ليمرب نويلم فصن وحنب ةيدوعسلا

 .ربوتكأ يف فيفط عجارت
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Trading Economics/OPEردصملا .ًايموي ليماربلا فالآ طسوتمب ،ماخلا طفنلا نم ةيدوعسلا جاتنإ: Trading Economics/OPEC


نلعأو ،ةطولغم تامولعم اهايإ اربتعم ماتلا يفنلاب ،جاتنإلا لدعم ةدايز تاعئاش ىلع اًرخؤم يدوعسلا ةقاطلا ريزو در هبناج نم
نأشب اهئافلحو كبوأ ةمظنمل يلصألا نايبلاب مزتلت فوس هدالب نأ نلعأو ،ةطولغم تامولعم اهايإ اربتعم ماتلا يفنلاب ،جاتنإلا لدعم
ةسايس ةلصاوم لامتحا ىلإ اًريشم ،طفنلا نم ضورعملا ضفخ نأشب اهئافلحو كبوأ ةمظنمل يلصألا نايبلاب مزتلت فوس هدالب نأ
هتدايز نم ًالدب جاتنإلا صيلقت ةسايس ةلصاوم لامتحا ىلإ اًريشم ،طفنلا نم ضورعملا ضفخ

.هتدايز نم ًالدب جاتنإلا صيلقت
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  يف اًيموي ليمرب 100,000 نم رثكأب يسورلا ماخلا طفنلا تادادمإ يف اًظوحلم اًضافخنا ظحالن ايسورو ايناركوأ نيب برحلا رارمتسا عم
اًرود دادمإلا بيبانأ بعلت ثيح .(كبوأ ةمظنمل اًفيلح اهنوك) سطسغأ يف اًيموي ليمرب 100,000 نم رثكأب يسورلا ماخلا طفنلا تادادمإ100,00

نم - هرسأب ملاعلا ىلع رثؤت لازت ال يتلا برحلا هذه ةجيتن يف اًمساح اًرود دادمإلا بيبانأ بعلت ثيح .(كبوأ ةمظنمل اًفيلح اهنوك) سطسغأ
 ةلآ ءاطبإل زاغلا تادادمإ طوطخب رارضإلل -ةطيسب- تالواحم لالخ نم - هرسأب ملاعلا ىلع رثؤت لازت ال يتلا برحلا هذه ةجيتن يف اًمساح

ةيسورلا برحلا ةلآ ءاطبإل زاغلا تادادمإ طوطخب رارضإلل -ةطيسب- تالواحم لالخ
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 يسورلا طفنلا ىلع ةيبوروألا تابوقعلا تايعادت يلاملا عبرلا اذه دهشي نأ اًضيأ حجرملا نمو

:يسورلا طفنلا ىلع
،ماخلا طفنلا نم يبوروألا داحتالا تادراو تانايب يف ةريبك ةوجف كانه

ىلع تابوقعلا نأ ظحالن فوس هالعأ حضوملا ينايبلا مسرلا لالخ نم نكل ،ماخلا طفنلا نم يبوروألا داحتالا تادراو تانايب يف ةريبك ةوجف كانه
ىلإ ةيسورلا تارداصلا لدعم ىلع ديكأتلاب ترثأ دق برحلا ببسب ايسور ىلع تابوقعلا نأ ظحالن فوس هالعأ حضوملا ينايبلا مسرلا لالخ نم نكل
تقولا يف هنأ ىلإ ةيلودلا ةقاطلا ةلاكو تراشأ اهل حيرصت يفو .ابوروأ ىلإ ةيسورلا تارداصلا لدعم ىلع ديكأتلاب ترثأ دق برحلا ببسب ايسور

ءالمعك دنهلاو ايكرتو نيصلا لثم ةيويسآ لود ىلإ ايسور تهجتا يذلا تقولا يف هنأ ىلإ ةيلودلا ةقاطلا ةلاكو تراشأ اهل حيرصت يفو .ابوروأ
نع ثحبي رخآلا وه يبوروألا داحتالا نإف ،يبوروألا داحتالا ريغ نيرخآ ءالمعك دنهلاو ايكرتو نيصلا لثم ةيويسآ لود ىلإ ايسور تهجتا يذلا

ايقيرفإ برغو طسوألا قرشلا نم ةدراولا تادادمإلا ةدايز لالخ نم لئادب نع ثحبي رخآلا وه يبوروألا داحتالا نإف ،يبوروألا داحتالا ريغ نيرخآ
ةدحتملا تايالولا نوكت نأ اًضيأ عقوتملا نمو .انايغو ليزاربلاو جيورنلاو ايقيرفإ برغو طسوألا قرشلا نم ةدراولا تادادمإلا ةدايز لالخ نم لئادب

 نم اًيموي ليمرب نويلم 1.1 نم برقي امل نيلمتحم نيليدب ناتسخازاكو ةدحتملا تايالولا نوكت نأ اًضيأ عقوتملا نمو .انايغو ليزاربلاو جيورنلاو
ربمسيد دعب هدقف متيس يذلا يسورلا طفنلا نم اًيموي ليمرب نويلم 1.1 نم برقي امل نيلمتحم نيليدب ناتسخازاكو.1


.ربمسيد دعب هدقف متيس يذلا يسورلا طفنلا
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بلطلا يف ةدايزلا هذه .2023 ماع لئاوأ يف دوقعلا ذيفنت ررقملا نم نكل ،دعب هديكأت متي مل ام وهو ،ليمرب نييالم ةثالث ىلإ ةيلوألا ماقرألا ريشت
ريصقلا ىدملا ىلع راعسألا مخز نم ديزت دق دوسألا بهذلا ىلع بلطلا يف ةدايزلا هذه .2023 ماع لئاوأ يف دوقعلا ذيفنت ررقملا نم نكل202


.ريصقلا ىدملا ىلع راعسألا مخز نم ديزت دق دوسألا بهذلا ىلع
.ديفوك-رفص ةسايس نع اًمامت يلختلاب نيصلا مايق عم نمازتلاب ،كلذ يتأي

 طفنلل دروتسم ربكأ داصتقا ليغشت ةداعإ يدؤت نأ لمتحملا نم ،يلاتلابو .ديفوك-رفص ةسايس نع اًمامت يلختلاب نيصلا مايق عم نمازتلاب ،كلذ يتأي
،لاحلا ةعيبطب .ةينايبلا موسرلا ىلع ةريبك تاكرحت لكشت ىلإ ملاعلا يف طفنلل دروتسم ربكأ داصتقا ليغشت ةداعإ يدؤت نأ لمتحملا نم ،يلاتلابو
لكشب سكعني دق نيصلا لبق نم طفنلا ىلع بلطلا لدعم عافترا نإف ،لاحلا ةعيبطب .ةينايبلا موسرلا ىلع ةريبك تاكرحت لكشت ىلإ ملاعلا يف
مل نكل ،نيرمثتسملل اًريبك اًزفحم دعي يلاتلابو ،طفنلا راعسأ ىلع يباجيإ لكشب سكعني دق نيصلا لبق نم طفنلا ىلع بلطلا لدعم عافترا نإف
طفنلا رعس لصيس ىدم يأ ىلإ دعب حضتي مل نكل ،نيرمثتسملل اًريبك اًزفحم دعي يلاتلابو ،طفنلا راعسأ ىلع يباجيإ

.طفنلا رعس لصيس ىدم يأ ىلإ دعب حضتي

ةريتوب ةدئافلا تالدعم عفرب يلارديفلا يطايتحالا مايق بقع ةصاخ ةيضاملا ةريخألا ةيلاملا عابرألا لالخ دوكرلا نأشب فواخملا ةدح تعفترا ،عبطلاب
ىلع برحلاو ملاعلا ءاحنأ عيمج يف مخضتلا عافترا ىلإ ةفاضإلاب ،ةعراستم ةريتوب ةدئافلا تالدعم عفرب يلارديفلا يطايتحالا مايق بقع ةصاخ ةيضاملا
دجوي ال .اهئاهتنا ىلإ ريشت لئالد يأ دوجو نود ةرمتسم لازت ال يتلا ايناركوأ ىلع برحلاو ملاعلا ءاحنأ عيمج يف مخضتلا عافترا ىلإ ةفاضإلاب ،ةعراستم
تاشاقنلا نكل ،2023 لالخ ماع دوكر ثودح عطاق لكشب دكؤي دحاو ليلد دجوي ال .اهئاهتنا ىلإ ريشت لئالد يأ دوجو نود ةرمتسم لازت ال يتلا ايناركوأ
فيكو يداصتقالا ومنلا ىلع ةيبلسلا راثآلا لوح رودت نيللحملا نيب نآلا تاشاقنلا نكل ،2023 لالخ ماع دوكر ثودح عطاق لكشب دكؤي دحاو ليلد202
2023 ماع ىلإ راثآلا كلت ليحرت نكمي فيكو يداصتقالا ومنلا ىلع ةيبلسلا راثآلا لوح رودت نيللحملا نيب نآلا


.2023 ماع ىلإ راثآلا كلت ليحرت نكمي202
أدبتس اهنأ ،2022 ماع نم ريخألا عبرلا يف ةدحتملا تايالولا ةموكح تنلعأ

.(SPR) يجيتارتسالا طفنلا يطايتحا ديدجتل طفنلا ءارش ةداعإ يف أدبتس اهنأ ،2022 ماع نم ريخألا عبرلا يف ةدحتملا تايالولا ةموكح تنلعأ202
SPيجيتارتسالا طفنلا يطايتحا ديدجتل طفنلا ءارش ةداعإ يف (SPR). 


مييقتلاو بلطلا لدعم



ينقت ضرع
عبرلا لالخ هتميق نم ٪6 وحنب اعجارتم ،اًيبسن تباث يطوبه مخزب طفنلا رعس كرحتي ،ةينفلا ةيحانلا نم
ةباتك تقو تقبس يتلا تاسلجلا لالخ اندهاش .ريخألا عبرلا لالخ هتميق نم ٪6 وحنب اعجارتم ،اًيبسن تباث

نكل .يطوبه رماغ جذومن ليكشت ،ةرشابم ريرقتلا اذه ةباتك تقو تقبس يتلا تاسلجلا لالخ اندهاش .ريخألا
بناجلا ىلع حيحصتلا/ساكعنالا روطتي ال دق ،كلذ مغر نكل .يطوبه رماغ جذومن ليكشت ،ةرشابم ريرقتلا اذه

حيحصت نم نوكتي يوق ينف معد اذه نأل اًرظن يلفسلا بناجلا ىلع حيحصتلا/ساكعنالا روطتي ال دق ،كلذ مغر
كرحتملا طسوتملاو ٪23.6 ةبسنب يمويلا يشتانوبيف حيحصت نم نوكتي يوق ينف معد اذه نأل اًرظن يلفسلا

اًموي 20 ةدمل كرحتملا طسوتملاو ٪23.6 ةبسنب يمويلا يشتانوبيف.23
 .اًموي 20 ةدمل2
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ةيسيئر ةمواقم ةطقن دوجو عم ةيدوعصلا ةكرحلل فانئتسا كانه نوكي دق ،اهيلإ انرشأو قبس يتلا لماوعلا رابتعالا نيعب ذخألا عم
حيحصت نم اذه نوكتي .قوف اميف رالود 80 ىوتسم دنع ةيسيئر ةمواقم ةطقن دوجو عم ةيدوعصلا ةكرحلل فانئتسا كانه

طسوتملاو زدناب رجنلوبلا نم يولعلا قاطنلاو ٪50 يشتانوبيف حيحصت نم اذه نوكتي .قوف اميف رالود 80 ىوتسم دنع8
يمويلا يطوبهلا هاجتالا طخو موي 100 ـل كرحتملا طسوتملاو زدناب رجنلوبلا نم يولعلا قاطنلاو ٪50 يشتانوبيف5

.يمويلا يطوبهلا هاجتالا طخو موي 100 ـل كرحتملا10

36
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 كنب مايق نأشب تاعقوتلا ديازت لظ يف ةصاخ ،ماعلا نم لوألا يلاملا عبرلا لالخ اًظوحلم امخز سكروفلا قاوسأ دهشت نأ حجرملا نم ،انرشأو قبس امك
نيح يف ام دح ىلإ ةدئافلا تالدعم عفر ةريتو ضفخب يلارديفلا يطايتحالا كنب مايق نأشب تاعقوتلا ديازت لظ يف ةصاخ ،ماعلا نم لوألا يلاملا عبرلا
ديدشت ىرخألا ةيسيئرلا ةيزكرملا كونبلا مظعم لصاوت نأ عقوتملا نم نيح يف ام دح ىلإ ةدئافلا تالدعم عفر ةريتو ضفخب يلارديفلا يطايتحالا

لكشب ةيداصتقالا فورظلا نأ ودبي كلذ عمو .مساح لكشب ةيدقنلا اهتاسايس ديدشت ىرخألا ةيسيئرلا ةيزكرملا كونبلا مظعم لصاوت نأ عقوتملا نم
ريثكب أوسأو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب ةنراقم يبوروألا داحتالا يف أوسأ ماع لكشب ةيداصتقالا فورظلا نأ ودبي كلذ عمو .مساح لكشب ةيدقنلا اهتاسايس
ةدحتملا تايالولاب ةنراقم ةدحتملا ةكلمملا يف ريثكب أوسأو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب ةنراقم يبوروألا داحتالا يف أوسأ ماع


.ةدحتملا تايالولاب ةنراقم ةدحتملا ةكلمملا يف
جاوزأل لجألا ةليوط ةحضاولا تاهاجتالا نأ ةقيقح عابطنالا اذه ىلإ فضأ

تايلمع ديدحت نآلا بعصلا نم لعجت نأل يفكي امب ةردان ةيسيئرلا تالمعلا جاوزأل لجألا ةليوط ةحضاولا تاهاجتالا نأ ةقيقح عابطنالا اذه ىلإ فضأ
عجارتل ةيلامجإلا ةيلامتحالا نأ ودبي ،كلذ عم .ليوطلا ىدملا ىلع لوادت تايلمع ديدحت نآلا بعصلا نم لعجت نأل يفكي امب ةردان ةيسيئرلا تالمعلا

ال ىرخألا ةبعصلا تالمعلا مظعمل -حجرألا ىلع دودحملا- يفاعتلاو رالودلا عجارتل ةيلامجإلا ةيلامتحالا نأ ودبي ،كلذ عم .ليوطلا ىدملا ىلع لوادت
يلاحلا تقولا يف ةدماص لازت ال ىرخألا ةبعصلا تالمعلا مظعمل -حجرألا ىلع دودحملا- يفاعتلاو رالودلا


.يلاحلا تقولا يف ةدماص لازت

سكروفلا
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تييبت لدعم ادنك كنب فدهتسي ثيح .ةحاتملا تارايخلا لضفأ دحأ -حجرألا ىلع ودبي- يدنكلا رالودلا نإف ،تانايبلا بسحبو
لدعم قاطنل ةبسنلاب لاحلا وه امك ٪4.25 دنع ةدحاولا ةليلل تييبت لدعم ادنك كنب فدهتسي ثيح .ةحاتملا تارايخلا لضفأ

يف مخضتلا عضو نأ ودبي نيح يف ؛ةيلارديفلا لاومألا ىلع ةدئافلا لدعم قاطنل ةبسنلاب لاحلا وه امك ٪4.25 دنع ةدحاولا ةليلل4.2
قوس نأ وه يسيئرلا فالتخالا .يكيرمألا هريظنل هباشم ادنك يف مخضتلا عضو نأ ودبي نيح يف ؛ةيلارديفلا لاومألا ىلع ةدئافلا

نم ريثكب ىوقأ ةثيدحلا تانايبلا تراشأ امكو ،ةيدنكلا لمعلا قوس نأ وه يسيئرلا فالتخالا .يكيرمألا هريظنل هباشم ادنك
ةيكيرمألا اهتريظن نم ريثكب ىوقأ ةثيدحلا تانايبلا تراشأ امكو ،ةيدنكلا لمعلا

:ةيكيرمألا اهتريظن
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12 ـب تاعقوتلا نم رثكأ يأ 104,000 وحن رياني 6 يف ردص يذلا ربمسيد رهشل يدنكلا فئاظولا رييغت لدعم لجس
،٪5 ىلإ ادنك يف ةلاطبلا لدعم عجارت ،اًضيأ .فعض 12 ـب تاعقوتلا نم رثكأ يأ 104,000 وحن رياني 6 يف ردص1104,00

 قوس ريشي .ضفخنملا يسايقلا ىوتسملا نم برقلاب ،٪5 ىلإ ادنك يف ةلاطبلا لدعم عجارت ،اًضيأ .فعض
-ةنهارلا فورظلا رابتعالا نيعب ذخألا عم - اذه يوقلا لمعلا قوس ريشي .ضفخنملا يسايقلا ىوتسملا نم برقلاب

حبكل ةوقب لمعلا هنم بلطتي فوس ادنك كنب نأ ىلإ -ةنهارلا فورظلا رابتعالا نيعب ذخألا عم - اذه يوقلا لمعلا
يداصتقالا ؤطابتلا" جمانرب قالطإ امبرو مخضتلا حبكل ةوقب لمعلا هنم بلطتي فوس ادنك كنب نأ ىلإ

ةليلقلا رهشألا يف ةجيتنلا نكلو ،هب صاخلا ''يرورضلا يداصتقالا ؤطابتلا" جمانرب قالطإ امبرو مخضتلا
يدنكلا رالودلا حلاص يف نوكت نأ حجرملا نم ةلبقملا ةليلقلا رهشألا يف ةجيتنلا نكلو ،هب صاخلا ''يرورضلا
.يدنكلا رالودلا حلاص يف نوكت نأ حجرملا نم ةلبقملا
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ىدملا ىلع عيبلل دح عضو نإف اذل ،ءيطبلا كيتساكوتس رشؤم نم عيبلا ةورذ ةراشإل اًرظن ةحجرم ريغ ودبت ةيروفلا ةيطوبهلا ةكرحلا نإف ،كلذ عمو
اًمامت يقطنم رمأ لضفأ لوخد راظتنا وأ ليوطلا ىدملا ىلع عيبلل دح عضو نإف اذل ،ءيطبلا كيتساكوتس رشؤم نم عيبلا

 
.اًمامت يقطنم رمأ لضفأ لوخد راظتنا وأ ليوطلا
عيبل ةلثامملا ريذاحملا نم اهريغو لامتحالا اذه عم ةحضاولا تاريذحتلا

نأ ذإ .بهذلا ىلع اهتاذ قبطنت ىرخألا ةيسيئرلا تالمعلا لباقم رالودلا عيبل ةلثامملا ريذاحملا نم اهريغو لامتحالا اذه عم ةحضاولا تاريذحتلا
ماعلا لالخ .قاوسألا ىلع عيرسو ريبك دودرم اهل نوكي دق يلارديفلا تاكرحت نأ ذإ .بهذلا ىلع اهتاذ قبطنت ىرخألا ةيسيئرلا تالمعلا لباقم رالودلا

لبق نم اهيف اًغلابم لاعفأ دودر اًراركتو اًرارم قاوسألا تدهش يضاملا ماعلا لالخ .قاوسألا ىلع عيرسو ريبك دودرم اهل نوكي دق يلارديفلا تاكرحت
 مخضتلا تانايب هاجت نيرمثتسملا لبق نم اهيف اًغلابم لاعفأ دودر اًراركتو اًرارم قاوسألا تدهش يضاملا


.مخضتلا تانايب هاجت نيرمثتسملا

يناثلا عوبسألا لالخ ريرقتلا اذه ةباتك تقو لقألا ىلع- ريصقلا ىدملا ىلع عيب تايلمعل ضرعتي نأ هل حجرملا ريغ نم يدنكلا رالودلا نأ نم مغرلا ىلع
يف عجارتي نأل ةريبك ةيلامتحا كانه نأ ودبي نكل - 2023 رياني رهش نم يناثلا عوبسألا لالخ ريرقتلا اذه ةباتك تقو لقألا ىلع- ريصقلا ىدملا ىلع

ىلع هقاطنل يولعلا فرطلا نم برقلاب رعسلا لوادتي .بيرقلا لبقتسملا يف عجارتي نأل ةريبك ةيلامتحا كانه نأ ودبي نكل - 2023 رياني رهش نم202
يف هل ىوتسم ىلعأ نم تنس 5 نم برقلاب لظيو يعوبسألا ينايبلا مسرلا ىلع هقاطنل يولعلا فرطلا نم برقلاب رعسلا لوادتي .بيرقلا لبقتسملا

2021 عاق لظي نيح يف يكيرمأ رالود 1.40 تايوتسم نود 2022 ربوتكأ يف هل ىوتسم ىلعأ نم تنس 5 نم برقلاب لظيو يعوبسألا ينايبلا مسرلا
ريثكب ىندأ يكيرمأ رالود 1.20 نم برقلاب 2021 عاق لظي نيح يف يكيرمأ رالود 1.40 تايوتسم نود 2022 ربوتكأ2021.4202


.ريثكب ىندأ يكيرمأ رالود 1.20 نم برقلاب1.2
مسرلاب موعدملا يساسألا ليلحتلا ىلع دمتعت انه عيبلا ةركف نأ ودبي

.SMA 100 و 50 نود ام ىلإ رعسلا ضفخنا ثيح ،ينايبلا مسرلاب موعدملا يساسألا ليلحتلا ىلع دمتعت انه عيبلا ةركف نأ ودبي
SM105100 و 50 نود ام ىلإ رعسلا ضفخنا ثيح ،ينايبلا SMA. 
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