دهشي ةصروبلا لوادت

ًايروث ًالوحت

 ...ديدج نم هسسأ فيرعت ديعي

حاجنلا ةلداعم

.ةياغلل ةطيسب نوكت نأ نكمي

مهطاشنل حاجنلا ةيرارمتسا نامض يف ةريبك ةبوعص نودجي ةصروبلا يلوادتم ةيبلاغ
يف ةنيابتمو اهقمع يف ةتوافتم ةريثك بابسألاو .ةيلاملا قاوسألا يف يرامثتسالا
ال ةسيئرلا ةلكشملا نأ ىلع نوعمجي ةصروبلا يفرتحم مظعم نكل ،اهلاكشأو اهتعيبط
سفنلا ةعيبط يف امنإو ،اهتاذ ةيلاملا قاوسألا يف وأ ةينقتلا طورشلا يف نمكت
.ةيرشبلا

ددرتلا ،ةقثلا فعض ،عمطلا ،ةراسخلا نم فوخلا
ةيعيبطلا سيساحألا نم ضعب الإ يه ام كلذ ىلإ امو
.حبرلا صرف هجو يف ًاقئاع فقت ام ًاريثك يتلا
ةيلمعلا تالكشملا نم ةلمج ًاضيأ كلذ ىلإ فاضي
تاودأ بايغو ،تامولعملا رفوت مدعو ،تقولا قيضك
.اهتءافك فعض وأ ليلحتلا
عضخت راعسألا ةكرح .ةلهس تسيل ةمهملا :نأ حيحص
.قوسلا تارثؤم نم ةلمج ريثأتل ةرمتسم ةروصب
وأ ،ةيسايسلا تاحيرصتلا ،ةنلعملا تانايبلا
ةكرح هاجتا سكعت نأ اهنأش نم ،ةعقوتملا ريغ رابخألا
مويلا جمانرب بلقت نأو ةليلق ناوث لالخ راعسألا
.بقع ىلع ًاسأر
نهذلا ءافص ىلع ظافحلا ةيمهأ نم فعاضي امنإ اذهو
ةموظنم ءالجتسا ىلع ءيش لك لبقو ًالوأ لمعلاو
يتأت انهو .حوضو لكب ةيتاذلا فادهألاو طورشلا
،ةبسانملا ليومتلا تاودأ رايتخا ةيمهأ ىلوألا ةجردلاب
عاديإلا رايخ نيب لصفلا رارقلا ذاختا كلذ يف امب
صرف باسح ىلع نكلو ًانامأ رثكألا لجألا ليوط

طخ ىلع لوخدلا رايخو ،ةهج نم ةعضاوتملا حبرلا
يذلاو ةرطاخم رثكألا ةعيرسلا تاريغتملا قوس
زوفلل ةديدج ًاقافآ هتاذ تقولا يف لباقملاب حتفي
.ةريبكلا حابرألاب
يصخشلا دادعتسالا ةجردو ةيلاملا تايناكمإلا
قرافلا عنصي ام فاطملا ةياهن يف يه ةرطاخملل
ذاتسأ لوقي .براضملاو عدوملا نيب يقيقحلا
:ددصلا اذه يف ينالوتسوك هيردنأ ةصروبلا

يذلا ،علطملا يكذلا ةصروبلا لوادتم يرظن يف وه براضملا„
تاروطتب ؤبنتلا نسحي يذلاو ،ريكفتو ةيارد نع فرصتي
يف اهنم ةدافتسالا ىلإ ىعسيو عمتجملاو ةسايسلاو داصتقالا
“.هتالوادت

تالمعلا لوادت

.ريبك رثأ – ريغص لامسأر

ةتباث ةينمز دودح ةيأ وأ تانامض ةيأ فرعي ال تالمعلا قوس يف يراجتلا لوادتلا
ىلع ةظحل ةيأ يف لعافلا لخدتلا ىلع ةردقلاو ةلويسلا عضي اذهو .ةيلاملا ةرودلل
ةقئافلا ةعرسلا ًاضيأ كلذ ىلإ فاضي .تالمعلا لوادتل ةقرافلا تامالعلا ةمئاق سأر
.ةيفافشلا :كاذو اذه لبقو ،ةكرحلا يف

ةرادج لكب عقاولا يف ردصتي تالمعلا لوادت عاطق
ردقي .لوادتلا مجح ثيح نم اهعيمج قوسلا تاعاطق
ةميقب تالمعلا قوس يف يملاعلا يمويلا لوادتلا مجح
اهيلإ فاضي .يكيرمأ رالود نويلب  3براقت ةيكلف
كونبلا نيب ةيوناث وأ ةرشابم ةينيب تالوادت
قوسلا ةكرحو ؛ًايموي يكيرمأ رالود نويلب  2ةميقب
.ومنلا نم ديزمل ةحشرم ميقلا كلت نأ ىلإ ريشت
يملاعلا يلاملا لداعتلا كنب اهارجأ ةساردل ًاعبتو
لالخ تالمعلاب يملاعلا لوادتلا مجح لجس دقف )(BIZ
.ةئاملاب  70زواجت ًاتفال ًاومن  2004 – 2007ماوعألا
ةزيملا قالطإلا ىلع تسيل ةيلاعلا ةلويسلا نأ ريغ
ًافالخ .تالمعلا لوادتم اهنم ديفتسي يتلا ةديحولا
لوادت ىلع بترتت ال ةيلاملا تادنسلاو تاداهشلل
قرافلا وه هديدست بجوتي ام لك .موسر ةيأ تالمعلا
ًالضفو .ريغ ال طقف عيبملا رعسو ءارشلا رعس نيب
.ةعاسلا رادم ىلع ًايلمع حاتم لوادتلا نإف كلذ نع
يف ةطاسبب ةحاتم لعفلا درو لعفلا ةيناكمإ نإف اذكهو
تالمعلا راعسأ يف ةمئادلا تابلقتلل ًارظنو .ةظحل لك

لمحي دق دحاولا مويلا نإف ضعبلا اهضعبل ةبسنلاب
.ةليقث تاراسخ ًاضيأ لمحي دق هنكل ،ةميظع ًاحابرأ هعم
ىلع ةيساسألا رصانعلا نم دحاو دسجتي
ةدافتسالا ةيناكمإ يف تالمعلا لوادت ديعص
لامسأر مادختسا يأ “،ةيلاملا ةعفارلا„ رثأ نم
.ريثكب هنم ربكأ لامسأر كيرحتل ريغص
يلاوح تالمعلا لوادت يف ةيلاملا ةعفارلا لدعم غلبي
 1,000هردق لامسأرب ًالثم عيطتست كنأ يأ 1 : 100.
اذإف .وروي  100,000ةميقب تالمع لوادتت نأ وروي
ليبس ىلع ذئدنع اهتيرتشا يتلا ةلمعلا تلجس ام
اهدنع تردابو طقف ةئاملاب  0.5هرادقم ًاعافترا لاثملا
.وروي  500هرادقم ًاحبر تققح دق نوكت كنإف عيبلا ىلإ
وروي  1,000غلابلا كلامسأر ىلع ًاسايق
 50قباسلا لاثملا يف حبرلا ةبسن غلبت
تالمعلا راعسأ نأ ىلإ ةراشإلا ردجت .ةئاملاب
.ةئاملاب دحاو لدعمب ةيموي تاحجرأت ةداع دهشت
قيقحت ةصرف يف نمكي امنإ ةصروبلا لوادت رحس

ةفيفط تاروطت لالخ نم تقو رصقأ يف ةريبك حابرأ
لباقملاب لفغن نأ زوجي ال اننأ ريغ .راعسألا ةكرح يف
.حبرلا صرف عم بسانتي ام ًابلاغ يذلا ةراسخلا رطخ
نيعأ يف دسجي تالمعلا لوادت نأ يف كش ال
زيمتي امب “ةرطاخملا نوقشعي نيذلا نيبراضملا„
اذه لبقو ،ةيلاعلا ةلويسلاو ةكرحلا ةعرس نم هب
ةيرامثتسا ةئيب ،ةيلاملا هعفاور لضفب كاذو
ةيلاعلا ةيفافشلا نإف كلذكو .اهعون نم ةديرف
تاروطتلا ثدحأ عم رمتسملا لعافتلا ةيناكمإو
ناجردنت نيرشعلاو عبرألا مويلا تاعاس ىدم ىلع
.ةماهلا ةيفاضإلا ايازملا دادع يف ًاضيأ امهرودب

 -لامكلا ةفصب ةريدج تاينقت

.ةنومأم ةيلام تالماعتل ةيلاثملا ةدعاقلا

فارطألا دودح نمض ىلوألا ةجردلاب ًاروصحم مويلا ىلإ تالمعلا لوادت لازي ال
نمزلا دودح نمض تامولعملا ىلع لوصحلا ةبوعصل ًارظن .لاملا قوس يف ةفرتحملا
،قوسلا ةكرحب مكحتت يتلا ثادحألا تايرجم يف لعاف لكشب لخدتلا رذعتو ،يقيقحلا
اذه دودح جراخ ديعب دح ىلإ نيلوزعم مويلا ىلإ نولقتسملا نولوادتملا لظ دقف
.نآلا لوحتلاب ذخآ عضولا نكل .عاطقلا

.ةديدج ًاقافآ حتفي ® TradeMasterجمانرب
ةكرحل ةيمويلا تاروطتلا لمجم جمانربلا عضي
ةيناكمإ هل حيتيو لوادتملا يدي نيب راعسألا
.لاملا قوس يف ةرشابم ةروصب هتاقفص ةرادإ
لمجم نع ةحضاو ةيلك ةروص لوادتملا ءاطعإ ةيغب
نم هتاذ تقولا يف هنيكمتو ةصروبلا تاروطت
لمحي راعسألل ةمداقلا تاروطتلا تالامتحاب نهكتلا
تاودأ نم ديدعلا هتايط نيب ® TradeMasterجمانرب
® TradeMasterنإف كلذ نع ًالضفو .ةجمدملا ليلحتلا
لوادتلا تايجيتارتسا ليعفت ةيناكمإ ًاضيأ مدقي
لخدت يأ ىلإ ةجاحلا نود ًايلآ اهذيفنتو ةفلتخملا
ةلمج مادختساب اهريوطت مت هذه لوادتملا لولح .يصخش
.لبقتسملا تاراسم طخت يتلا ةثيدحلا تاينقتلا نم
قفو ةجمربلا بناج ىلإ ،تاينقتلا كلت مضت
ةصتخملا ماظنلا تاقحلم ،ةرصاعملا ريياعملا ىلعأ
تاقحلم ًاضيأ كلذكو ،جئاتنلا ةيقادصم نامضب
ًاضيأ لاحلا ةعيبطبو ،مدخملا لولح نمضتت ىرخأ
نامضب ةليفكلا ةصاخلا ريفشتلا لولح نم ةلمج
جمانرب نإف كلذبو .تامولعملل نمآلاو رفشملا لقنلا

تاجرد ىصقأب مكتالوادت طيحي ®TradeMaster
جمانربلا يف ةجمدملا جودزملا بلطلا ةينقت .نامألا
 API،لاصتالا تالوكوتورب نم ديدعلا ىلإ دنتست
لوكوتورب عم بطاختلا ةيناكمإ ًاضيأ معدت اهنإ امك
هذه .ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا يف جئارلا FIX
ةيحانلا نم ،لوادتملا رودقمب لعجت ةعمتجم لماوعلا
 Tradeجمانرب ربع يرجي نأ ،ةفرصلا ةيرظنلا!ةدحاولا ةيناثلا يف لوادت ةيلمع Master® 170,000

فدهلا وحن هجوملاو حجانلا ةصروبلا لوادت لجأ نم ليلحتلا تاودأو قئارط ثدحأ

ةيكذ تايجيتارتسا

– ةتمتألل ةلباق
.رعاشملا طبضل ةبسانملا ةفصولا

جمانرب لضفب .قوسلا ىلإ نمآو عيرس لخدمو تاروطتلا ثدحأب ةمئاد ةيارد
انيلع نكل .تاروطتلاو عاضوألا فلتخم عم ًاينآ لعافتلا ىلع ًارداق ®TradeMaster
.ةبعللا يف اهسفن ماحقإ لواحت يتلا سيساحألاو رعاشملا رود انه لفغن الأ
حومجل نانعلا قالطإ ىلع ةردقلا كلمت لاملا قاوسأ يف راعسألل ةفينعلا تابلقتلا
ةيلاثملا ماهلإلا رداصم ةرورضلاب دسجت ال ةسامحلا وأ رعذلا رعاشمو .رعاشملا
.حجانلا لوادتلل

لعجت يتلا ايازملل قالطنالا ةطقن نمكت ًاديدحت انه
جمانرب تاناكمإف ،ةلوطبلا بقلب ًاريدج انجمانرب
راعسألا ةكرح ليلحت دودح دنع فقت ال ®TradeMaster
ماق دقل .ةفلتخملا تاحورطلل ًاعبت ةفلتخم اياوز نم
نع ًالضف جمانربلا ديوزتب  adblueةعومجم ءاربخ
دسجت يتلا ةيكذلا تايجيتارتسالا نم ةفئاطب كلذ
.لاملا قاوسأ يف تاربخلا نم ضيرع فيط ةليصح

ةيكذلا تايجيتارتسالا ةبعج يف هدي عضي نأ الإ
جمانربلل كرتي مث ،هبساني ام اهنم راتخيو ةعونملا
.ءايلا ىلإ فلألا نم ًايلآ تالوادتلا ذيفنت ةمهم

ًاعاطق ® TradeMasterجمانرب محتقي ةيناث ةهج نم
ةيلاملا تاسسؤملا ىلع ًاركح مويلا ىلإ لازي ال ًاديدج
.نيصصختملا ءاربخلا نم ةليلق ةلقو دقنلا قيدانصو

فلتخم نم ديفتسي نأ لوادتملا دارأ اذإ امأ
لمعي نأ هيلعف ةيلاثم ةروصب تايجيتارتسالا
ضعب عم اهضعب ةفلتخملا تاهجوتلا طبر ىلع
ةفيكتملا – ةصاخلا هتيجيتارتسا اهنم عنصيل
.ةيصخشلا هتابغرو هطورش عم يلاثم لكشب

ةئاملاب  70يلاوح نأ ىلإ تاريدقتلا ريشت
ةلعافلا ةيتاسسؤملا فارطألا كلت تالوادت نم
ةمظنأ ةطساوب اهترادإ متت امنإ لاملا قاوسأ يف
رتويبمكلا ةزهجأ ىلع لمعت ًايلك ةتمتؤم
نولقتسملا نولوادتملا دعي مل زايتما – .ةبسانملا
.فارطألا كلت حلاصل اهنع يلختلا ىلع نيربجم

رايتخا نم ًاءدب ،تايجيتارتسالا كلت حيتت
عون ديدحت ةيناكمإ ،ةبسانملا ليلحتلا قئارط
ةجردو ةيصخشلا لويملا مئالي امب لوادتلا
فييكتب ًاضيأ حمستو ،ةرطاخملل دادعتسالا
،ةيصخشلا تاداعلا ةموظنم عم ةفلتخملا تالوادتلا
ةليوط تاروطتلا ىلع ةنهارملا لالخ نم كلذو
تارايخلا لالخ نم وأ ً،الثم لجألا ةريصق وأ لجألا
.ةرطاخملا تارتماراب فيرعت صخي اميف ةفلتخملا

متي تايجيتارتسالا نم ةددحم ةلمج رايتخا دعب
جراخ رز ةطغضب سيساحألاو رعاشملا ءاصقإ
عقيف لمعلا نم ىقبت ام زاجنإ امأ .ةبعللا دودح
تارشؤملا جذامن نم ةلماكتم ةموظنم قتاع ىلع
يكاحت يتلا لوادتلا تايجيتارتساو ةدقعملا
.ةينوبصعلا تاكبشلا جذامن اهتينب يف

جردنت يذلاو ،روطتملا يلضافتلا مييقتلا ماظن
،ةرطاخملاو حبرلا نيب ةلضافملا ةلأسم هماهم نيب
لوادتملا ىلع ام .رارقلا عنص يف ًاريثك هرودب دعاسي

عمجت يتلا ةديرفلا هتبيكرتو ةثيدحلا هتاينقتب
ةهج نم قوسلا ةلاحل رمتسملاو ينآلا ليلحتلا نيب
براجتلاو تاربخلا ىلع ةمئاقلا تايجيتارتسالاو

:ةريخألا رحسلا ةسمل
ةعاس  24ىدم ىلع لوادت
ءابعأ ةيأ لوادتملا فلكي ال

ىلع ةظحل ةيأ يف علطت نأ عبطلاب عيطتست
،ةيراجلا كتاطاشنل ةنهارلا ةلاحلا ليصافت قدأ
.ءاشت ىتم يلآلا ذيفنتلا ةيلمع فقوت نأو
ىلع ةينايبلا تاططخملا ضارعتسا كنكمي
تارتف لمجم نيب اهراتخت ةينمز ةرتف ةيأ دادتما
زاعيإلا ًاضيأ كنكمي كلذك ،ةقباسلا لوادتلا
.كتايجيتارتسا جئاتنل ينايبلا ليثمتلاب
ً،اضيأ كرودقمب نإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو
ةطاسبب كتانايب رضحتست نأ ،تنك امنيأ
نأو ) (iPhone، HTC، ...يكذلا يولخلا ربع
وأ كتالوادت ةرادإ يف لعاف لكشب لخدتت
.ةحوتفملا كتالوادت ضعب قالغإ ىلإ ردابت

فدهلا وحن هجومل عيرس لوادت

فدهلا وحن هجوم عيرس لوادت »
ةروطتم ةيلضافت ليلحت قئارط »
ةصروبلا ءاربخ رابك دي ىلع اهريوطت مت ةتمتألل ةلباق ةيكذ تايجيتارتسا »
:ءاشي ىتم اهب مكحتي هسفن لوادتملا ديب ةبعللا طويخو
.ديدج نم هسسأ فيرعت ديعيو ةصروبلا لوادت يف ًايروث ًالوحت ثدحي ® TradeMasterجمانرب

ةيروث ليلحت قئارط

ةعاسلا رادم ىلع مات لكشب تمتؤم لوادت

