
 
  Indicatorsالمؤشرات 

  

فالغرض األساسي من التحلیل ھو  ,كثیرة ھي األسئلة التي تدور في ذھن المتاجر العاكف على تحلیل سعر عملة ما 
وع من أنواع التنبؤ بالغیب وھو في بعض جوانبھ ن ,التوصل لتصور معین عن اتجاه حركة العملة في المستقبل  !!  

ولكي یتم الوصول لتنبؤ بأقصى درجات الدقة الممكنة فإنھ من الضروري الحصول على أكبر قدر من المعلومات عن 
 .حركة السعر والمؤشرات ھي أحد الوسائل المتاحة لإلجابة عن أسئلة قد تدور في ذھن المتاجر 

 فما ھي المؤشرات ؟

ركة السعر السابقة لمقارنتھا بالسعر الحالي من زاویة معینة ھي عملیات حسابیة على ح . 

 .ولكنھ لیس كذلك  ,یبدو كالمًا معقدًا 

 :ستتمكن من فھم المؤشرات وأھمیتھا في التحلیل والمتاجرة عندما نقوم بشرح أھم ھذه المؤشرات 

  Moving averageمؤشر معدل التحرك 

م على نطاق واسع وھو أحد أقدم وأشھر المؤشرات التي تستخد .  

 .وھو مؤشر یبین لك معدل السعر خالل فترة زمنیة معینة تحددھا أنت 

ولكنك أردت أن تعلم كم كان معدل سعر الجنیة  GBP/USD = 1.4000لو فرضنا أن سعر الجنیة اآلن  :فمثًال 
أقل ؟ساعات أم  10خالل العشر ساعات السابقة لكي تعرف ھل سعره اآلن أعلى من معدلھ خالل   

 10تستطیع ذلك عن طریق استخدام برنامج الرسوم البیانیة حیث سیقوم البرنامج برسم خط یمثل معدل السعر خالل 
 .ساعات 

 .سیظھر ھذا الخط على الرسم البیاني لیشیر لمعدل السعر خالل العشر ساعات 

 فكیف تمكن البرنامج من حساب ذلك ؟

 10والرقم الناتج ھو معدل سعر الجنیھ خالل  10ساعات وقسمتھا على  10لقد قام البرنامج بجمع سعر إغالق آخر 
 .ساعات 

ساعات ولو اخترت السؤال عن معدل السعر  10ألنك أخترت السؤال عن فترة  10ساعات وقسم على  10وقد جمع 
  . 100ساعة وقسمھا على  100ساعة لجمع سعر إغالق آخر  100خالل 

  . وھكذا ألي فترة زمنیة تختارھا

 . 10ساعات وقسمتھا على  10وكلما تحرك السعر ساعة وراء ساعة سیقوم البرنامج بجمع سعر إغالق آخر 

ساعات سابقة أو أي فترة  10ستكون النتیجة عبارة عن خط یتحرك بتحرك السعر یبین ھذا الخط معدل سعر الجنیة ل 
 .تختارھا 

 :كما ترى في الشكل اآلتي 



  

 

  

فالخط األحمر یمثل معدل سعر الجنیة مقابل الدوالر خالل في الشكل   كما ترى ألن اإلطار الزمني ھنا ھو  -أیام  10
 .وكما ترى فإن سعر الجنیة أحیانًا یرتفع فوق المعدل وأحیانًا ینخفض تحت المعدل  -الیوم 

 ما الفائدة من ھذا المؤشر ؟

 أن معدل سعر الجنیة اآلن ھو أعلى من معدل سعره  فعندما تعلملھذا المؤشر فائدة كبرى في تحدید توجھات السوق
 جعل من سعره یرتفع عن معدلھ طلبًا زائدًا على الجنیھ في ھذه الساعةساعات سابقة معنى ذلك أن ھناك  10خالل 

  .ساعات  10خالل 

 .وھذه عالمة أن ھناك رغبة متزایدة في شراء الجنیة وبالتالي إشارة الحتمال ارتفاعھ 

ع الشموع فوق معدل السعر فعندما ترتف Moving average  ھذا دلیل على احتمال استمرار ھذا االرتفاع مما یعني
ألن سعرھا سیستمر في االرتفاع وإشارة لبیع العملة غیر المباشرة ألن ارتفاع  –إشارة لشراء العملة المباشرة 

 .  الشموع یعني استمرار انخفاض السعر

السعر وعندما تنخفض الشموع تحت معدل  Moving average  ھذا دلیل على احتمال استمرار ھذا اإلنخفاض مما
یعني إشارة لبیع العملة المباشرة ألن سعرھا سیستمر في االنخفاض وإشارة لشراء العملة غیر المباشرة ألن 

 .استمرار انخفاض الشموع یعني استمرار ارتفاع سعر العملة غیر المباشرة 

ثر من فترة في نفس الوقت امكانیة معرفة المعدل ألك . 

 .ساعة  30ساعات وفي نفس الوقت معدل السعر خالل  10یمكنك أن تطلب أن تعرف معدل سعر الجنیة خالل فترة 

ساعات واآلخر یمثل معدل  10سیظھر ذلك في الرسم البیاني على شكل خطان أحدھما یمثل معدل السعر خالل 
 .ساعة  30السعر خالل 

خطوط كل خط یمثل معدل السعر خالل فترة مختلفة ویمكنك أن تجعل لكل خط لون حتى تتمكن یمكنك أن ترسم عدة 
 .من التفریق بینھما بمجرد النظر 

 ولكن ما الفائدة من معرفة معدل السعر لفترتین مختلفتین ؟

ن أحدھما یمثل  ففي المثال السابق طلبنا من الرسم البیاني أن یرسم لنا خطالیعطینا إشارة أوضح لتوجھات السوق
 .ساعة  30ساعات واآلخر یمثل معدل السعر لفترة أطول  10معدل السعر لفترة قصیرة 

الخط الذي یمثل الفترة األقصر فوق الخط الذي یمثل الفترة األطول فھذه عالمة على أن  Crossover یعبر عندما
كانت عملة غیر مباشرة أي على بیعھا إن  –ھناك طلب یتزاید بشكل مستمر على شراء ھذه العملة  مما یجعل معدل  –

 .ساعة  30ساعات أعلى من معدل السعر خالل  10السعر خالل 

 .وھذا یدعونا لشراء العملة ألن العملة سترتفع أكثر وأكثر مع الوقت 

 . إذا كانت عملة غیر مباشرة سنبیعھا ألن ارتفاع الشموع أكثر وأكثر عالمة على ھبوط سعر العملة غیر المباشرة

 :كما ترى في الشكل اآلتي 

 



  

یوم وھو األخضر  20واآلخر ل   أیام وھو األحمر 10كما ترى في الشكل فإن بھ خطان لمعدل الحركة األول ل 
نحو األعلى نشتري العملة المباشرة ونبیع غیر   فاألول ھو األقصر مدة لذا عندما یعبر األقصر مدة الخط األطول مدة

لك بالسھم األبیض في األسفل وعندما یعبر األقصر الخط األطول نحو األسفل نبیع العملة المباشرة وقد أشرنا لذ
 .الرسم   المباشرة ونشتري غیر المباشرة وقد أشرنا لذلك بالسھم األبیض في أعلى

ن وھكذا فإن لمؤشر معدل السعر أھمیة كبیرة في تحدید توجھات السوق فعندما یكون السعر فوق المعدل معنى ذلك إ
التوجھ ھو نحو ارتفاع الشموع أكثر مما یعني توجھ نحو رفع سعر العمالت المباشرة وخفض سعر العمالت غیر 

 .المباشرة 

 والعكس صحیح تمامًا 

معدل السعر األقصر فوق معدل السعر األطول معنى ذلك توجھ أكبر الستمرار ارتفاع  Crossoverفعندما یعبر 
 .الشموع 

معدل السعر األقصر أسفل معدل السعر األطول معنى ذلك توجھ أكبر الستمرار انخفاض  Crossoverوعندما یعبر 
 .الشموع 

 .ستتمكن ھنا من اتخاذ قرارات سلیمة في البیع والشراء 

ففي حالة توصلت من خالل ھذا المؤشر بأن الشموع سترتفع أكثر ستشتري العمالت المباشرة ألن سعرھا سیرتفع 
غیر المباشرة ألن سعرھا سینخفض أكثرأكثر وتبیع العمالت    . 

ففي حالة توصلت من خالل ھذا المؤشر بأن الشموع ستنخفض أكثر ستبیع العمالت المباشرة ألن سعرھا سینخفض 
 .  أكثر وتشتري العمالت غیر المباشرة ألن سعرھا سیرتفع أكثر

 للبیع أو الشراء  signals إشارات ھذه ھي أحد أھم استخدامات ھذا المؤشر وو معرفة توجھ السوق وإعطاءك

  

 ساعة فھل ھي الفترات التي علي استخدامھا ؟ 30ساعات و ل 10في المثال السابق ذكرت معدل السعر ل 

یمكنك أن تطلب معرفة  ,یمكنك أن تختار الفترة التي تراھا مناسبة سواء كانت فترة قصیر أم طویلة  ..بالطبع ال  
و خالل ساعة أ 50معدل السعر خالل  ساعة أو ألي فترة تشاء فالمسألة تعتمد على السؤال  200ساعة أو خالل  100

الذي ترید اإلجابة عنھ وعن أفضل النتائج الذي تحصل علیھا فبعض المتاجرین یرون أنھم یحصلون على أفضل 
 السعر بالمعدل خالل ساعة والبعض اآلخر یفضل مقارنة 26النتائج عندما یقارنون السعر الحالي بمعدل السعر خالل 

 .یوم وھذا أمر یحدد المتاجر على حسب خبرتھ ونتائجة  200

  

 ؟ daily؟ أم الیوم  hourlyعلى أي إطار زمني یمكنني وضع مؤشر معدل الحركة ؟ ھل على إطار الساعة 

 السعر لفترة فعندما تكون متابعًا إلطار الساعة وتطلب معرفة معدلیمكنك وضع المؤشر على أي إطار زمني تشاء 
سیحسب  dailyساعات كونك في إطار الساعة ولو كنت في إطارالیوم  10معنى ذلك أنك تطلب معدل السعر ل  10

نصف ساعة  * 10 )ساعات  5أیام ولو كنت في إطار النصف ساعة سیحسب معدل السعر ل  10معدل السعر خالل 
 .وھكذا یمكنك وضع المؤشر في أي فترة تشاء  (

ني شمعة أو قضیب أي وحدة زمنیة بصرف النظر عن اإلطار الزمني فالفترة تع . 

 أي اإلطارات الزمنیة أفضل ؟ 



دقائق والبعض في اإلطار  10ال یمكن اإلجابة بشكل محدد فبعض المتاجرین یعتمدون على المؤشر في إطار ال  
 .الیومي واألمر یعتمد على ما یجده المتاجر أفضل 

إلطار الزمني القصیر مع العلم أن المؤشر في ا یعطي إشارات سریعة وعملیات فتح الصفقة  (دقیقة  15 , 10 , 5 )
  .تتم بسرعة وخالل فترة قد ال تتجاوز ساعتین   وإغالقھا التي تعتمد علي ھذ المؤشر في

لتي أما المؤشر في اإلطار الزمني الطویل مثل ساعة ویوم یعطي إشارات أبطأ وعملیات فتح الصفقة وإغالقھا ا
 .تعتمد على ھذا المؤشر تتم بفترة أطول نسبیًا تمتد من عدة ساعات إلى عدة أیام 

  

  Moving average typeأنواع معدل حركة السعر 

  

على الرغم من أن ھذا الكتاب غیر مخصص للحدیث عن التحلیل الفني إال إننا نود أن نشیر بأن لمؤشر معدل حركة 
رھا ھنا ألھمیة ھذا المؤشر ولیساعدك ذلك في التعمق في االطالع النظري عن السعر ثالثة أنواع رئیسیة نذك

 .المؤشرات 

  Simple moving average - SMA   معدل الحركة البسیط

 (ساعة  20مثًال  )وھو الذي تحدثنا عنھ قبل قلیل حیث یتم حساب معدل السعر بجمع سعر اإلغالق للفترة المطلوبة 
ات وقسمتھا على عدد الفتر (20)  

 .وھو األسلوب العادي في حساب المعدل 

 .ستكون النتیجة ھو خط یمثل معدل السعر وھو یعطي وزنًا متساویًا للفترات جمیعھا 

 Exponential moving average -EMA  الحركة المركب  معدل

تعطي وزنًا أكبر للفترات الحالیة وھو نفس السابق ولكن یحسب بمعادلة معینة  . 

القیم األخیرة لھا وزن أكبر في الحساب نتیجة خط كالسابق ولكنھ یختلف بعض الشئ ألن ستكون ال مما یجعلھ أكثر .
 .حساسیة لتغیرات السعر الحالیة 

  Weighted moving average - WMAمعدل الحركة الثقیل 

للفترات السابقة وزنًا أكبر للفترات الحالیة ووزن أقل وھو نفس السابق ولكن یحسب بمعادلة تعطي أیضًا  . 

مما یجعلھ أكثر .ستكون النتیجة خط كالسابق ولكنھ یختلف بعض الشئ ألن القیم األخیرة لھا وزن أكبر في الحساب 
 .حساسیة لتغیرات السعر 

  

 أي ھذه األنواع أستخدم ؟ 

مل مع المعدل البسیط  فبعض المتاجرین یفضل التعایمكنك استخدام النوع الذي تراه مناسبًا لك ویعطیك نتائج أفضل 
بینما البعض اآلخر یفضل التعامل مع المعدل المركب وھذه مسألة تعتمد على ما یرغبھ المتاجر وعلى حسب أفضل 

 .النتائج الذي یستنتجھا من ھذا المؤشر 

  



 كیف یمكنني االختیار بین ھذه األنواع من المؤشرات ووضعھا على الرسم ؟

ما ترید أن تعرف معدل السعر بضغطة واحدة ستتمكن من تحدید نوع المؤشر الذي المسألة في غایة البساطة فعند 
ترید والفترة الزمنیة الذي ترغب في معرفة معدل السعر خاللھا واللون الذي ترغب بھ لسھولة التفریق بین الخطوط 

 .المختلفة 

ن ثواني فكل الحسابات سیقوم بھا برنامج ستجد تعلیمات واضحة لكیفیة القیام بذلك والمسألة كلھا لن تأخذ منك أكثر م
الرسم البیاني وستكون النتیجة عبارة عن خط یرسم على الرسم البیاني ستتمكن بمجرد النظر من معرفة كل ما ترید 

 .معرفتھ 

 !!وھذه أحد منافع التقنیة الحدیثة 

ب المعدل وإضافة الخطوط یدویاً ففي السابق وقبل إنتشار أجھزة الكمبیوتر كان المتاجرون یقومون بأنفسھم بحسا
كانوا یقومون بھذه المھمة بكل حماس لما لھذا وعلى الرغم من ذلك  .وكان یأخذ منھم ذلك جھدًا ووقتًا خارقین 

 .المؤشر من أھمیة كبرى 

 .أما أنت اآلن فال یتطلب منك اآلن سوى بضعة ثواني لترى النتیجة واضحة ودقیقة وفوریة 

  

ھذا المؤشر في البیع والشراء ؟ فعندما ترتفع الشموع فوق المعدل أشتري العمالت المباشرة وأبیع ھل أعتمد فقط على 
 العمالت غیر المباشرة وعندما تنخفض الشموع تحت المعدل أبیع العمالت المباشر وأشتري العمالت غیر المباشرة ؟

ائج مؤشرات أخرى وعندما تتفق ھذه المؤشرات ال یمكنك اإلعتماد على مؤشر واحد فالبد أن تتابع نت ..بالطبع ال  
 .یمكنك أن تفتح صفقة بثقة أكبر 

فالتجربة والممارسة ھي الكفیلة بأن تبین لك متى تأخذ برأي المؤشر ومتى ال تأخذ برأیھ وكلما اتفقت مؤشرات 
  .أكثر على نفس الرأي كلما زاد ذلك من احتمال صدق التوقع 

مكنني أن أستعین بھا وإلى ماذا تؤشر ؟ماھي المؤشرات األخرى التي ی  

  !!مؤشر  100ھناك أكثر من 

 .بالطبع الیمكنك أن تأخذ بھا كلھا وسنذكر ھنا أھم المؤشرات المستخدمة في التحلیل الفني ولمحة عن كل منھا 

  

 MACDماك دي 

  

 Moving Average Convergenceمؤشر شھیر یشیر لالفتراق واإللتقاء في معدل سعر الحركة المركب 
Divergence  

 ھل یبدو لك ذلك معقدًا ؟

لنقل أن اإلطار الزمني   12و  26لفترتین في األغلب  EMAھو بكل بساطة مؤشر یحسب معدل السعر المركب 
 .المختار ھو الساعة 

 .ساعة  12ساعة من معدل السعر ل  26ثم یطرح معدل السعر ل 

  . یتكرر ذلك ساعة وراء ساعة



 . MACD line "خط ماك دي  "النتیجة تكون على شكل خط یصعد ویھبط فوق الصفر یسمى ھذا الخط 

یكون فوق الصفر ألنھ  ) bullishعندما یكون الخط فوق الصفر فھو دلیل على أن اتجاه حركة السعر لالرتفاع 
لى كما قلنا في المؤشر السابق ساعة وھذا دلیل على اإلتجاه نحو األع 26ساعة أكبر من قیم  12یكون قیم ال ) 

 . bearishعندما یكون الخط تحت الصفر فھو دلیل على أن اتجاه حركة السعر لالنخفاض 

ساعات یسمى ھذا الخط  9لفترة  –ولیس للسعر  –باإلضافة إلى الخط السابق یتم حساب معدل الحركة للخط السابق 
 " signal lineخط اإلشارة  "

عادة یرسم ھذا الخط بلون آخر أو  – یلتقي بالخط السابق أحیانًا ویفترق عنھ أحیان أخرى تكون النتیجة خط آخر
  –متقطع لتمییزه عن خط ماك دي 

 .یسمى المؤشر السابق ماك دي وھو یظھر في حالة أردت ظھوره أسفل الرسم البیاني 

اني حیث تمثل كل ساعة فى ال ماك دي الساعة التي فوقھا مباشرة في الرسم البی .  

 .كما ترى في الشكل 

  

 

  

الشمعة أو القضیب الذي  MACDأسفل الرسم البیاني حیث تمثل كل نقطة على   MACDترى في الشكل مؤشر 
  .یعلوه مباشرة كما یعبر عن ذلك الخطوط الحمراء العامودیة 

فھما یلتقیان أحیانًا ویفترقان یمثل الخط األسود الغلیظ خط ماك دي بینما یمثل الخط األزرق خط اإلشارة وكما ترى 
 .أحیانًا أخرى 

حیث ینصف الرقم صفر ماك دي وكما ترى فإن خطي ماك  1-و  0و  1كما ترى على أقصي یمین ماك دي أرقام 
 .دي وخط اإلشارة یرتفعان فوق الصفر أحیانًا وینخفضان عن الصفر أحیانًا أخرى 

  

 كیف یمكن االستفادة من ھذا المؤشر ؟

أن یستمر صعود الشموع في الرسم البیاني عندما نتوقع   : 

  .عندما یرتفع خط ماك دي فوق خط الصفر  •

  .خط ماك دي فوق خط اإلشارة متجھًا ألعلى  Crossoverأو عندما یعبر  •

 .وبالتالي نشتري العملة المباشرة ونبیع العملة غیر المباشرة 

 : عندما نتوقع أن یستمر ھبوط الشموع في الرسم البیاني 

  .یھبط خط ماك دي أسفل خط الصفر  •

  .خط ماك دي أسفل خط اإلشارة متجھًا ألسفل  Crossoverأو عندما یعبر  •

 .وبالتالي نبیع العمالت المباشرة ونشتري العمالت غیر المباشرة 



لذلك نبیعھا یعني استمرار انخفاض لسعر العمالت المباشرة   ألن استمرار ھبوط الشموع للعمالت المباشرة . 

 .وألن استمرار ھبوط الشموع للعمالت غیر المباشرة یعني استمرار ارتفاع لسعرھا لذلك نشتریھا 

  :كما ترى في الشكل التالي 

 

  

كما تالحظ فإنھ عندما یعبر خط ماك دي خط اإلشارة إلى أعلى تالحظ أن القضبان أو الشموع بعدھا قد بدأت 
ط ماك دي خط اإلشارة نحو األسفل تبدأ القضبان بعدھا بالھبوط باالرتفاع وإنھ عندما یعبر خ . 

 .فعبور خط ماك دي لخط اإلشارة یعطیك إشارة إلتجاه السعر كثیرًا ما تصدق 

وكذلك عبور خط ماك دي لفوق الصفر أو أسفلھ یعطیك إشارات مشابھ عن احتمال اتجاه السعر بعد قلیل وعلى أساس 
ذ قرارات البیع والشراء ھذه اإلشارات یمكنك أن تتخ . 

  

 .ھل على المتاجر أن یستعین بكل المؤشرات في تحلیلھ لحركة السعر ؟ 

فھناك العشرات من المؤشرات وقد یؤدي استخدام الكثیر منھا إلى إرباك المتاجر فقد تعطي المؤشرات  ..بالطبع ال  
 !آراء متضاربة فقد یشیر بعضھا للبیع بینما یشیر اآلخر للشراء 

دعھا بسیطة تذكر عندما قلنا  keep it simple !  

فلیس شرطًا أن استخدام العدد األكبر من المؤشرات ھو األسلوب الصحیح فكما قلنا قد یؤدي ذلك إلى مزید من الحیرة 
 !واإلرتباك 

 .ھناك بعض المتاجرین الیستخدمون سوى مؤشر الحركة وماك دي فقط 

یركز على معدل الحركة ونقاط الدعم والمقاومة وھناك من  RSIوھناك من یضیف علیھم  . 

وھكذا لكل متاجر طریقتھ الخاصة ومؤشراتھ التي یفضلھا ویعتمد علیھا وذلك یعتمد على أسلوبھ وعلى النتائج 
 .العملیة 

فإذا اعتمدت على مجموعة من المؤشرات في قرارات البیع والشراء وأثبتت النتائج سالمة ھذه القرارات بشكل عام 
بدًال من أن تستخدم معھا مؤشرات أخرى قد تفسد أن تستمر باستخدام ھذه المؤشرات وتحاول أن تطور بھا فاألفضل 

األمر أما إن أثبتت النتائج العملیة ضعف المحصلة العامة للقرارات وكثرة الصفقات الخاسرة فاألفضل أن تبحث عن 
ت التي تستخدمھا مؤشرات أخرى وأن تراجع طریقتك في التعامل مع المؤشرا . 

 وھذا ال یأتي إال عن طریق فلیس المھم ھو عدد المؤشرات بل المھم ھو استخدام المؤشرات اإلستخدام األمثل
ولذلك قلنا أن ھناك الكثیر من المتاجرین  ,الممارسة العملیة وعن طریق التجربة والخطأ وتعمیق االطالع النظري 

الیب جدیدة في المتاجرة باستخدام مؤشرات جدیدة أو باستخدام طرق یفتحون حسابات افتراضیة بغرض تجریب أس
 .جدیدة في التعامل مع مؤشراتھم المفضلة 

لفترة طویلة  Demo accountوتذكر أن كل أسلوب جدید ال بد أن یخضع للممارسة العملیة على حساب افتراضي 
 .قبل استخدامھ في الحساب الفعلي 

ة ؟ما ھي أھم المؤشرات المستخدم   



 :المستخدمة في التحلیل الفني ولكن أكثر ھذه المؤشرات استخدامًا   كما قلنا ھناك العشرات من المؤشرات

   Moving averageمؤشر معدل الحركة 

 .وھو ما تحدثنا عنھ قبل قلیل وھو من المؤشرات التي ال غنى عنھا 

 MACDمؤشر ماك دي 

ة كبیرة وبمصداقیة عالیة خصوصًا في السوق الذي یتحرك السعر بھ ولقد تحدثنا عنھ أیضًا وھو مؤشر یتمتع بشعبی
 .في اتجاه ثابت 

  RSIمؤشر 

ویقصد بذلك أنھ یقیس مدى قوة إندفاع السعر نحو  Momentum "زخم الحركة  "وھو مؤشر یركز على حساب 
 . معینة من الوقت بالمقارنة بین حجم السعر األعلى وحجم السعر األدنى لفترةاالرتفاع واالنخفاض وذلك 

 . 100و  0تكون النتیجة على شكل خط یتراوح ما بین 

السعر یعتبر  70عندما یصل الخط فوق  Over bought  أي أن العملة قد أصبح سعرھا مرتفعًا جدًا بالقیاس للفترة
 .وبالتالي ھناك احتمال النخفاضھا  ,الماضیة 

السعر یعتبر  30وعندما یصل الخط تحت  Over sold ي أن العملة أصبح سعرھا منخفضًا جدًا بالقیاس للفترة أ
 .وبالتالي ھناك احتمال لقرب ارتفاعھا مرة أخرى  ,السابقة 

 .یظھر المؤشر أسفل الرسم البیاني وتمثل كل ساعة فیھ الساعة التي تعلوه مباشرة في الرسم البیاني 

ار الیوم وكان المؤشر یشیر ل یمكن وضع المؤشر على أي إطار زمني تشاء فعندما تضعھ على إط والفترة  15
بالمقارنة  over soldمعنى ذلك أن المؤشر یقول لك أن السعر الحالي للعملة أصبح منخفضًا جدًا  20المحددة ھي 

بسعره خالل العشرین یومًا السابقة وھذا قد یشیر إلى احتمال عودة السعر لالرتفاع فھو قد ال یھبط أكثر كثیرًا من ھذا 
 . الحد

ولو كانت اإلطار الزمني المختار ھو إطار الساعة فمعنى ذلك أن المؤشر یقول لك أن السعر في ھذه الساعة أصبح 
 .منخفضًا جدًا بالنسبة للعشرین ساعة السابقة 

إلى أي  – 20وھي في المثال السابق  –حیث یمكنك تغییر الفترة التي یقیس المؤشر بھا  .وھكذا على أي إطار زمني 
ة فتر period  یوم في إطار الیوم  20تعبر عن  20 فالفترة ستعبر كل فترة عن شمعة في الرسم البیاني ,تشاء

   -دقائق  5 * 20اي  –وعشرین ساعة في إطار الساعة و ساعة ونصف على إطار الخمس دقائق 

 

  

لشمعة التي تعلوھا مباشرة ل RSIأسفل الرسم البیاني حیث تشیر كل نقطة على  RSIكما ترى في الشكل یظھر مؤشر 
.  

وعندما یحدث ذلك فإن  over boughtیصبح السعر مرتفعًا جدًا  70الرتفاع كبیر فوق  RSIالحظ أنھ عندما یصل 
فإن السعر یكون منخفضًا جدًا وعندما یحث ذلك  30ألقل من  RSIالسعر یعود لالنخفاض بعدھا وكذلك عندما یصل 

 . على األغلب فإن السعر یعود لالرتفاع بعدھا

ومن ھنا فإن متابعتك لھذا المؤشر تعطیك فكرة مسبقة عن مدى احتماالت استمرار السعر في االتجاه الذي یسیر علیھ 
 .أم قرب حدوث انعكاس في حركة السعر 



  

  STOCHASTICمؤشر 

الل فترة محددة بالمقارنة مع أعلى سعر وأدنى سعر خمؤشر آخر یقیس زخم الحركة بقیاس سعر اإلغالق للعملة 
 .یمكن تغییرھا كما تشاء 

 إشارة للبیع أحد الخطین اآلخر عبور حیث یشیر  %kو  % dیظھر المؤشر أسفل الرسم البیاني ویتكون من خطین 
 .والشراء شبیھ تقریبًا بمؤشر ماك دي 

 

  

الشمعة التي تعلوھا أسفل الرسم البیاني وتمثل كل نقطة فیھ  Stochasticكما ترى في الشكل حیث یظھر مؤشر 
 .مباشرة 

 .البنفسجي اللون   %Kھو   وھو الخط األبیض واآلخر  %Dوكما ترى ھناك خطان أحدھما 

الحظ عندما یصل الخطان إلى نقطة قریبة من الصفر فإن السعر بعدھا یرتفع وعندما یصل إلى نقطة قریبة من المائة 
نتوقع ارتفاع الشموع بعدھا وبالتالي نشتري   %Dفوق خط   %Kفإن السعر بعدھا ینخفض وكذلك عندما یعبر خط 

 . %Dأسفل خط   %Kالعملة المباشرة ونبیع العملة غیر المباشرة والعكس صحیح عند عبور خط 

  PARBOLIC SARمؤشر 

 .مؤشر یقیس مدى احتمال تغیر اتجاه السعر ویستخدم كمساعد في تحدید اللحظة التي تغلق بھا الصفقة 

ر فوق الرسم البیاني عل شكل نقاط تكون إما أسفل الشموع أو أعلى الشموع یظھر المؤش . 

 .  كما یظھر في الشكل

  

 

  

یظھر في الرسم البیاني حیث یفترض أنھ طالما أن المؤشر أسفل  parabolic sarكما ترى في الشكل فإن مؤشر 
على السعر فھناك احتمال كبیر النعكاس السعر فإن الشموع ستستمر في الصعود ألعلى وبمجرد أن تصبح النقاط أ

  .حركة السعر 

أصبحت فوق الشموع  -المؤشر  -فالمتاجر الذي لدیھ صفقة شراء لعملة مباشرة سیغلق الصفقة عندما یرى أن النقاط 
ألنھ ھناك احتمال أن یحدث انعكاس وتعود الشموع لالنخفاض أي ینخفض السعر والذي لدیھ صفقة بیع لعملة مباشرة 

یغلق الصفقة عندما یصبح المؤشر أسفل الشموع ألن ھناك احتمال ألن یعكس السعر اتجاھھ س . 

 .والعكس صحیح للعمالت غیر المباشرة 

  BOLLINGER BANDSمؤشر 

 .خالل فترة زمنیة معینة Volatilityمؤشر لقیاس التذبذب في حركة السعر 

الخطین الخارجیین عن   بالشموع حیث یعبر اتساع  یحیطان  یظھر المؤشر فوق الرسم البیاني على شكل خطان



 .بعضھا البعض شدة تذبذب السعر وحیث یمثالن موجة تمیل الشموع أو القضبان ألن تكون بینھما في أغلب الوقت 

  

 

 .یظھر داخل الرسم البیاني على شكل خطین یحیطان بالشموع  Bollinger bandكما ترى في الشكل فإن مؤشر 

لمسافة بین الخطین نتوقع قرب حدوث تغیرات قویة في السعر وكذلك عندما تخرج الشموع خارج أحد عندما تضیق ا
 .الخطین یتبعھا شموع داخل الخطین یتوقع حدوث إنعكاس في حركة السعر 

  

  AVERAGE TRUE RANGEمؤشر 

  .مؤشر یقیس مستوى تذبذب السعر 

 .یظھر أسفل الرسم البیاني 

 

  

ر یرتفع عند حدوث تغیر كبیر في السعر أي عند التذبذب العالي كما ترى فإن المؤش high volatility  و یھبط عند
عندما یرتفع المؤشر كثیرًا أي عند تحركات السعر القویة ھناك احتمال لقرب  .حدوث فترة ھدوء في حركة السعر 

تغیر قوي ومفاجئ في السعر حدوث فترة ھدوء في حركة السعر وعندما ینخفض المؤشر كثیرًا فھناك احتمال ل لن  .
 .یشیر لك ھذا المؤشر ألي اتجاه ستكون ھذه الحركة القویة ولكنھ ینبھك على قرب حدوثھا 

  WILLIAM PERCENT RANGESمؤشر 

السعر  over soldومدى انخفاض  over boughtیستخدم لمعرفة مدى ارتفاع  momentumمؤشر لقیاس الزخم 
 .بالمقارنة بفترة معینة 

 .یظھر المؤشر في أسفل الرسم البیاني 

  

 

 .یظھر أسفل الرسم البیاني كالمؤشرات السابقة  williamكما ترى في الشكل فإن مؤشر 

والتي یمكنك أن  -بالنسبة للفترة السابقة  oversoldیكون السعر منخفضًا جدًا  75-عندما یكون المؤشر أقل من 
وع لالرتفاع بعدھا حیث یتوقع أن تعود الشم -تحددھا بنفسك  . 

 .وھناك احتمال أن تھبط الشموع إلى أسفل  over boughtیكون السعر مرتفعًا  25-وعندما یكون المؤشر أكثر من 

  .وھذه المؤشرات الثمانیة ھي أكثر المؤشرات استخدامًا وشھرة على حسب ترتیب ذكرھا 

 أكثر من لمحة عامة تعطیك فكرة عن ماھیتھا والفائدة ال حاجة ألن نعید التذكیر بأن ما ذكر ھنا عن المؤشرات لیست
من استخدامھا في التحلیل الفني ولذلك فأنت في حاجة للمزید من اإلطالع النظري لتعمق فھمك لكیفیة حساب كل 

مؤشر والمنظور الذي یركز علیھ كل مؤشر فالفھم الصحیح لذلك یساعدك على استخدام المؤشرات اإلستخدام األمثل 
ثر فائدة واألك .  



یمكنك كبدایة أن تركز أوًال على المؤشرات التي ذكرناھا ھنا ثم بعد ذلك تنتقل إلى مؤشرات أخرى قد ترى فائدتھا في 
  .عملیة التحلیل 

المؤشرات كثیرة ومتعددة ولكل منھا میزات وعیوب والتجربة العملیة ھي الوسیلة األفضل التي تمكنك من فھم ھذه 
ده منھا المؤشرات واالستفا   .وتذكر لیس مھمًا كثرة المؤشرات المھم ھو إستخدامھا اإلستخدام األمثل  ,

   

 
  
  

 Candle stick analyzingتحلیل الشموع الیابانیة 

لقد كان المتاجرون الیابانیون في أسواق األرز في القرن السابع عشر ھم أول من ابتكر واستخدم طریقة الشموع في 
عر التعبیر عن حركة الس ولقد أثبتت ھذه الطریقة فعالیة عظیمة في التعبیر الدقیق والواضح في نفس الوقت عن  ,

لیس  Barsحركة السعر مما جعلھا تتفوق على األسلوب الغربي في التعبیر عن حركة األسعار المعتمد على القضبان 
ھم أو السلع أو العمالت في أسواق األرز كما بدأت بل في كافة األسواق المالیة سواء كانت أسواق األس . 

ولم تقتصر فائدة الشموع الیابانیة على دقتھا ووضوحھا وحسب بل إنھ ومنذ فترة طویلة أكتشف أن أشكال الشموع 
 وعن طبیعة الصراع بین البائعین الذین یدفعون األسعار الوضع النفسي للسوقالیابانیة أكثر قدرة على التعبیر عن 

یدفعون األسعار لالرتفاعلالنخفاض والمشترین الذین  لدببة أي طبیعة الصراع بین ا    Bears  والثیرانBulls  أو
 . Demandوقوى الطلب  Supplyبین قوى العرض 

 كیف ذلك ؟

لقد ظھر أن أشكال الشموع تعطي إشارات عما یحدث للسعر في السوق وبالتالي یمكن توقع اتجاه السعر فیما بعد ومن 
ستخدام الشموع الیابانیة وھو أسلوب شبیھ بتحلیل األشكال ھنا ظھر التحلیل الفني با patterns  الذي تحدثنا عنھ ولكنھ

 .یعتمد على أشكال الشموع الیابانیة 

وھو أسلوب تظھر مصداقیتھ في اإلطار الزمني الطویل نسبیًا مثل إطار الیوم أو األسبوع أو على األقل الساعة أما 
ھو یفقد الكثیر من مصداقیتھ ودقتھ في اإلطار الزمني األقل من ذلك ف . 

یمكن للمتاجر أن یتوقع أن  ,فعندما یقوم المتاجر بتحلیل سعر العملة وتظھر الشموع الیابانیة لھذه العملة بأشكال معینة 
 .سعر العملة سیرتفع فیما بعد أم ینخفض 

كل منھا مواصفات وخصائص تعرف بھا ولقد أعطى المحللون لكل شكل من أشكال الشموع الیابانیة إسمًا خاصًا بھ ول  

  

 :فھناك نوعین من أشكال الشموع الیابانیة 

  .نوع یدل ظھوره على أن السعر سیستمر في االرتفاع  •

  .ونوع یدل ظھوره على احتمال انعكاس في حركة السعر   •

  

 :ولنأخذ مثًال 



 . Doji star "نجمھ  "تسمى الشمعة التي لیس لھا جسم 

تي لیس لھا جسم تعني أن سعر االفتتاح یساوي سعر اإلغالق والشمعة ال . 

 فظھور ھذه الشمعة قد یعني احتمال انعكاس السعر كما ترى في الشكل اآلتي 

 

 كما ترى فقد كان ھناك ثالثة شمعات صاعدة تبعتھا نجمة فمبماذا تفسر ذلك ؟

الیوم الرابع أصبح سعر االفتتاح واإلغالق متساویین لقد كان السعر في األیام الثالثة السابقة یغلق على ارتفاع وفي 
 وأن العرض أصبح یعادل الطلب وھذا قد یشیر من ذلك لسوق أصبح مترددًا في رفع السعر أكثرمما قد یعني أن ا

 .الحتمال انخفاض السعر في الیوم القادم 

النجمة التي تأتي بعد عدة شموع صاعدة بنجمة ھابطة لذا تسمى  bearish شیر النخفاض السعر أي ت . 

 :انظر للشكل التالي 

 

كما ترى ھناك ثالث شمعات ھابطة تلتھا نجمة أي أن السعر كان یغلق على انخفاض لثالثة أیام متتالیة ثم ظھرت 
 , وھو قد یشیر ألن السوق متردد في خفض السعر أكثر من ذلك تشیر لتساوي العرض مع الطلبالنجمة والتي 

ل ھذا االنخفاض ارتفاع في السعر في الیوم الذي یلیھ وبالتالي فقد یتبع ك . 

النجمة التي تأتي بعد عدة شموع ھابطة بنجمة صاعدة لذا تسمى  bullish  أي تشیر الرتفاع السعر. 

وھكذا فشكل النجمة وحده ال یعني أن السعر سیرتفع أم یتخفض بل أن ظھور النجمة بعد شموع صاعدة أو ھابطة 
 . للشكل ھو الذي یعطي معنى

فالنجمة تعني بحد ذاتھا أن ھناك تعادًال بین قوى الطلب التي ترفع األسعار وقوى العرض التي تخفض األسعار وھذا 
 .یشیر لتردد السوق في االستمرار باالتجاه السابق 

 :ھناك أشكال كثیرة غیر النجمة لھا معنى یختلف على حسب وضع الشموع التي تسبقھا ومن أھم ھذه األشكال 

  Hammerالمطرقة 

   Hanging manالرجل المشنوق 

  Haramyالحامل 

   Morning starنجمة الصباح 

 Evening starنجمة المساء 

    Three soldiersالجنود الثالثة 

 .والكثیر من األشكال األخرى التي ال تخلو أسمائھا من طرافة 

بإلضافة لألنواع األخرى ولیس ب التحلیل یجب أن یستخدم یجدر بالذكر أن تحلیل الشموع الیابانیة كغیره من أسالی
 .فال یكفي أن تشاھد نجمھ بعد ثالث شمعات صاعدة لتحكم بأن السعر سینخفض  . بشكل مستقل

  !فقد ال یصدق التحلیل ھذه المرة 



مثًال كان   RSIقوي باإلضافة أن مؤشر  resistanceأما إن ظھرت النجمة السابقة وكان السعر قریبًا من خط دعم 
فھنا لدیك ثالثة أسالیب من أسالیب التحلیل تشیر لقرب انخفاض السعر  over boughtیعطي بأن السعر مرتفع جدًا 

فاحتمال حدوث ذلك یصبح أكبر بكثیر من االعتماد على أسلوب واحد وبالتالي  . 

یة مما حدا بالكثیر من المحللین المحترفین لقد أثبت تحلیل الشموع الیابانیة فعالیة حقیقیة في كثیر من األسواق المال
 .االعتماد علیھ وإن كان ھناك أیضًا الكثیر من المحللین الذین ال یلتفتون كثیرًا لھذا النوع من التحلیل 

فتحلیل الشموع الیابانیة موضوع واسع ویحتاج منك االطالع والممارسة فما ذكرناه ھنا ال یعدو كونھ تعریف وتمھید 
 ! المبتكر من التحلیل والذي یذكرني شخصیًا بقراءة الطالع عن طریق تحلیل الرموز في بقایا فناجین القھوة بھذا النوع

إال أن األخیر ال یعدو كونھ خرافة أما تحلیل الشموع الیابانیة فھو مزیج من العلم والفن أثبت فعالیة وإال لما أضاع 
ھ محللو األسواق المالیة وقتھم في دراستھ واستخدام . 

  
  
  

 

  Fundamental analysisالتحلیل اإلخباري 
ألسلوب الذي یعتمد على دراسة المؤثرات االقتصادیة وھي الطریقة األخرى في تحلیل حركة السعر وھو ا

 .والسیاسیة وتوقع انعكاسھا على حركة سعر عملة ما 

 اإلخباري یقوم على تحلیل أسباب ھذه فإن التحلیل ,فإذا كان التحلیل الفني یقوم على دراسة حركة السعر فقط 
 .الحركة 

 .والمؤثرات االقتصادیة والسیاسیة قد تكون طویلة المدى أو قصیرة المدى 

فالمؤثرات االقتصادیة طویلة المدى ھي ما یقوم بدراستھ الخبراء االقتصادیین وذلك بتحلیل الوضع االقتصادي لدولة 
ي محاولة لتقدیر تأثیر ذلك على أسعار العمالت ومقارنتھا بالوضع االقتصادي لدول أخرى ف ومثل ھذا التحلیل  ,

یتاجر  ھو خارج مھام المتاجر العادي الذيیتطلب خلفیة اقتصادیة واسعة ال تتاح لغیر الخبراء ومثل ھذا التحلیل 
یھمھا أن بل ھو ضمن اھتمامات المؤسسات المالیة الضخمة التي بالعمالت بشكل یومي وعلى أساس صفقات سریعة 

 .تستشرف أسعار العمالت على مدى طویل یصل لسنوات قبل أن تستثمر مبالغ ضخمة في شراء أو بیع ھذه العمالت 

 :أما بالنسبة للمتاجر العادي فإن التحلیل اإلخباري یھمھ بالشكل التالي 

األوروبي ككل ودول أوروبا االتحاد  ,الیابان ,في كل یوم تقوم الدول االقتصادیة الكبرى مثل الوالیات المتحدة 
الرئیسیة كألمانیا وفرنسا وإیطالیا وبریطانیا على انفراد تقوم ھذه الدول أسبوعیًا بإصدار الكثیر من البیانات 

 .تؤثر ھذه البیانات بشكل مباشر في أسعار العمالت الخاصة بھذه الدول  ,االقتصادیة الخاصة بكل منھا 

ولكن في الساعة الثامنة بتوقیت شرق  EUR/USD = .9850 مقابل الدوالر بسعر قد یكون الیورو مرتفعًا :فمثًال 
قد یؤدي ظھور  ,تصدر بیانات اقتصادیة أمریكیة تشیر إلى قوة االقتصاد األمریكي في جوانب معینة  (EST )أمریكا 

مثل ھذه البیانات ف ,مثًال  EUR/USD = .9700مثل ھذه البیانات إلى ارتفاع لسعر الدوالر لیصبح بعد ساعات 
تعزز ثقة المستثمرین في االقتصاد األمریكي مما یساعد على زیادة الطلب على شراء األسھم واالستثمارات األمریكیة 

 .وبالتالي زیادة الطلب على شراء الدوالر مما یؤدي الرتفاع سعره مقابل الیورو 

نسبة للقتصاد األمریكي وقد یحدث العكس تمامًا إن كانت البیانات االقتصادیة سیئة بال . 

 .مثل ھذه البیانات االقتصادیة والتي تؤثر على أسعار العمالت لفترات قصیرة كتأثیر نفسي تھم المتاجر بالعمالت 



وأحیانًا یقوم أحد المسؤولین الرسمیین في في أحدى الدول الكبرى اقتصادیًا بإصدار تصریح ما قد یؤدي الرتفاع سعر 
 .العملة أو انخفاضھا 

قد یصرح رئیس البنك المركزي الیاباني تصریحًا قد یؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض سعر الین مقابل الدوالر  :فمثًال 
 .بشكل كبیر أحیانًا 

 كیف لى أن أعرف عن ظھور ھذه البیانات االقتصادیة والتصریحات ؟

مالت بمقابل أو كخدمة مجانیة كما أن أغلب شركات الوساطة توفر للمتاجر خدمة الرسوم البیانیة ألسعار الع فإنھا  ,
حیث یستطیع المتاجر عن طریق برنامج الرسوم البیانیة من قراءة األخبار الرئیسیة والتي الخدمة اإلخباریة توفر 

 .تصل بشكل فوري للمتاجر 

 للمتاجر من وھناك الكثیر من المواقع التي تقدم الخدمة اإلخباریة التي تھم المتاجر بالعمالت بشكل مجاني یمكن
 .الدخول لھذه المواقع وقراءة األخبار 

 .فال یعني ھذا أنك ملزم بأن تحدق طوال الیوم بجھاز الكمبیوتر بانتظار خبر أو بیانات اقتصادیة  ..التقلق 

 أجندةفالبیانات االقتصادیة الھامة تكون معروفة الموعد مسبقًا حیث یمكنك الحصول من كثیر من المواقع على 
Calendar  على شكل جدول یبین الدولة التي  ,عن أھم البیانات االقتصادیة الھامة التي ستصدر في األسبوع القادم

 .ستصدر ھذه البیانات ونوع ھذه البیانات وموعدھا وتوقع الخبراء للبیانات التي ستصدر 

شكل فوري عن طریق الخدمة اإلخباریة فإذا كانت ھناك بیانات مھمة تستطیع أن تعرف موعدھا مسبقًا لتتابع نتیجتھا ب
التي توفرھا لك شركة الوساطة أو عن طریق المواقع المتخصصة في األخبار مثل موقع 
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یمكنك قراءة ھذه األخبار بواسطة ھاتفك المتحرك أو بواسطة جھاز الكمبیوتر  WAPكما أنك وباستخدام تقنیة الواب 
  LAPTOPالمحمول 

 ماھي أھم البیانات االقتصادیة التي یتم صدورھا ؟ 

 :سنذكر أھم ھذه البیانات وتأثیرھا على أسعار العمالت  ,ھناك الكثیر من البیانات التي تصدر أسبوعیًا 

  Consumer Price Index ( CPI)مؤشر أسعار المستھلك 

 بالمقارنة بالشھر السابق أكبركان ھذا المؤشر فكلما  . وھو مؤشر لقیاس ارتفاع أسعار السلع بالنسبة للمستھلك
month to month  أو بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابقyear to year  سلبیًا على العملةفإن التأثیر یكون 

 .حیث ینخفض سعرھا غالبًا 

 ,في شھر نوفمبر  %2.5لشھر دیسمبر بینما كان  %3  لو كان مؤشر سعر المستھلك في الوالیات المتحدة :فمثًال 
قد یؤدي مثل ھذا الخبر النخفاض  ,یعتبر ذلك خبرًا سیئًا بالنسبة لالقتصاد األمریكي ألنھا تعني ارتفاع في التضخم 
أما المقارنة مع شھر  . Month to Month (M/M)سعر الدوالر مقابل العمالت التالیة وھذه مقارنة شھر لشھر 

نة سنة لسنة دیسمبر من العام السابق تسمى مقار Year to Year (y/y) . 

  Producer Price Index (PPI)مؤشر أسعار المنتج 

وكلما زاد ھذا المؤشر  .وھو مؤشر لقیاس ارتفاع أسعار السلع بالنسبة للمنتجین والمصنعین في مدخالت اإلنتاج 
 .تنخفض العملة 

  Retail sales indexمؤشر مبیعات التجزئة 

لمبیعات في السلع اإلستھالكیة وھو مؤشر یقیس معدل ا  ألن ارتفاع وكلما ارتفع ھذا المعدل ترتفع سعر العملة ,
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 .المبیعات دلیل على صحة االقتصاد 

  Wholesale indexمؤشر مبیعات الجملة 

  ألن ارتفاعوكلما ارتفع ھذا المعدل ترتفع سعر العملة ,مؤشر یقیس مبیعات المنتجین الذین یبیعون سلعھم بالجملة 
 .مبیعات الجملة دلیل على صحة االقتصاد 

 Balance deficitالعجز في الموازنة 

وكلما ارتفع العجز أدى ذلك النخفاض سعر العملة لھذة الدولة  ,وھو مؤشر یقیس مستوى العجز في موازنة الدولة 
. 

  Trade balanceالمیزان التجاري 

ات للدولة وھو یقیس مدى الفائض أو العجز في الصادرات والوارد فالدولة التي لھا فائض تجاري مع دولة أخرى  ,
كلما زاد  .والعكس بالنسبة للدولة التي بھا عجز تجاري  ,أو مع العالم تكون صادراتھا من السلع أكثر من وارداتھا 

 .العجز التجاري لدولة كلما أدى النخفاض سعر عملتھا 

  Unemployment rateمعدل البطالة 

لمواطنین في سن العمل والذین الیجدون عمًال وھو یقیس عدد ا كلما زاد معدل البطالة أدى ذلك النخفاض سعر  ,
 .العملة ألنھ دلیل على ضعف االقتصاد في ھذه الدولة 

  Jobless claimمستحقات العاطلین 

لسابق ولھ وھو شبیھ بالمؤشر ا ,وھو یقیس عدد المواطنین الذین یحصلون على تعویضات البطالة من حكوماتھم 
 .نفس التأثیر 

  Consumer confidence indexمؤشر ثقة المستھلك 

وكلما زادت ثقة المستھلكین في  ,وھو مؤشر مھم  ,وھو مؤشر یقیس ثقة المستھلكین في الدولة باالقتصاد المحلي 
 .اقتصاد دولتھم كلما ارتفع سعر العملة 

  Producer confidence indexمؤشر ثقة المنتج 

مؤشر شبیھ بالسابق ولكنھ یقیس ثقة المنتجین والمصنعین في اقتصاد دولتھم وھو  وكلما زادت ثقة المنتجین في  ,
 .االقتصاد كان ذلك عالمة على صحة االقتصاد تؤدي الرتفاع سعر عملة الدولة 

   Gross domestic production ( GDP)الناتج المحلي اإلجمالي 

مات التي انتجت في االقتصاد المحلي وھو مؤشر یقیس حجم السلع والخد وكلما زاد حجم اإلنتاج كان ذلك دلیًال  ,
 .على نشاط االقتصاد مما یؤدي الرتفاع سعر عملة الدولة 

  Interest rateمعدل الفائدة الرئیسیة 

ل دولة لتحدید حیث یجتمع المسؤولون في البنوك المركزیة لك ,وھو مؤشر مھم جدًا یؤثر كثیرًا على االقتصاد المحلي 
سعر الفائدة الرئیسیة على القروض والتي تؤثر بدورھا على أسعار الفائدة على القروض التي تمنحھا البنوك التجاریة 

وقرار البنك المركزي في تحدید سعر الفائدة الرئیسیة یعتمد على حاجات االقتصاد المحلي  .للمنتجین والمستھلكین 
اعاتھم إما برفع سعر الفائدة أو بخفضھا وعلى ذلك یقوم المسؤلون في اجتم . 

یطلبھا   إن رفع سعر الفائدة الرئیسیة یؤدي لرفع أسعار الفوائد على القروض وبالتالي یقلل من القروض التي
مما یؤدي لخفض وتیرة اإلنتاج واالستثمار في الدولة المستثمرین من البنوك  كما أن خفض أسعار الفائدة الرئیسیة  ,



فض الفوائد التي تحصل علیھا البنوك عند إقراضھا األموال للمنتجین مما یساعد على زیادة الطلب على یعمل على خ
زیادة وتیرة اإلنتاج واالستثمار في الدولة القروض وبالتالي  . 

النسبة ب ,وفي الحقیقة یتباین تأثیر قرار سعر الفائدة على سعر العمالت ما بین تأثیر بعید المدى و تأثیر قصیر المدى 
للمتاجر العادي نستطیع أن نقول أن ارتفاع سعر الفائدة یؤدي في األغلب الرتفاع سعر العملة وانخفاضھا یؤدي 

 .النخفاض سعر العملة 

  Interventionالتدخل المباشر 

ر عملة ومن سلبیاتھ أن ارتفاع سع ,ارتفاع سعر العملة لدولة ما لھ إیجابیات ولھ سلبیات على اقتصاد ھذه الدولة 
یؤثر على صادراتھا حیث تصبح السلع التي تنتجھا ھذه الدولة أعلى سعرًا بالنسبة للدول األخرى مما یقلل من   الدولة

 .استیراد الدول األخرى منھا 

ارتفاع سعر الین الیاباني یؤدي الرتفاع أسعار السلع الیابانیة بالنسبة لدول العالم وھذا یؤدي ألن تقلل الدول  فمثًال
ألخرى من استیرادھا للسلع الیابانیة واستبدالھا بسلع من دول أخرى وھذا الشك سیؤثر سلبًا على االقتصاد الیاباني ا

 .لذا فلیس دائمًا ما یكون ارتفاع سعر العملة مرحبًا بھ .

 المباشر وعندما تجد الدولة أن سعر عملتھا أصبح مرتفعًا جدًا مما سیؤثر على صادراتھا بشكل خطیر تعمد للتدخل
 .في سوق العمالت حیث تقوم ببیع كمیات ضخمة من عملتھا لتخفض سعرھا 

في أحد المرات أدى ذلك ألن قام البنك  USD/JPY = 118.00عندما وصل سعر الین الیاباني لسعر  :فمثًال 
 ألنخفاض سعرهمما زاد من المعروض منھ وأدى المركزي الیاباني ببیع الملیارات من الین في األسواق العالمیة 

وقد قام البنك المركزي بذلك ألنھ وجد أن ارتفاع سعر الین سیؤدي النخفاض  , USD/JPY = 120.00لیصل سعره 
 .صادرات الیابان من السلع 

فمثًال إذا  .لذا فقرار البنك المركزي للتدخل في سوق العمالت ھو قرار ھام یؤثر في سعر العملة للدولة التي تتدخل 
ل قراءتك لألخبار والتحلیالت االقتصادیة أن البنك المركزي لدولة سیتدخل في حالة ارتفاع سعر عملتھ علمت من خال

عن حد معین فسیھمك أن التقدم على شراء ھذه العملة عندما یصبح سعرھا قریبًا من ھذا الحد ألنھ عندھا قد یتدخل 
 .البنك المركزي ویؤدي النخفاض حاد وسریع في سعر العملة 

ات بورصات األسھم الرئیسیة مؤشر  

فمثًال بورصة األسھم في نیویورك ھو المكان  ,بورصة األسھم ھو المكان الذي تباع وتشترى بھ أسھم شركات الدولة 
الرئیسي الذي تباع وتشترى بھ أسھم الشركات األمریكیة وبورصة لندن ھي المكان الذي تباع وتشترى فیھ األسھم 

 .البریطانیة 

لتداول في بورصات األسھم بمؤشرات معینة تسمى مؤشرات البورصات ولكل بورصة مؤشر خاص یقاس نشاط ا
 .بھا 

ارتفاع ھذا  ,شركة أمریكیة  30ھو المؤشر الذي یقیس نشاط التداول في أھم  DJIمؤشر الداو جونز  :فمثًال 
عینالمؤشر ھو دلیل على أن المشترین ألسھم ھذه الشركات المائة أكثر من عدد البائ وھو عالمة على ثقة   

المستثمرین باالقتصاد األمریكي وانخفاضھ ھو دلیل على أن عدد البائعین ألسھم ھذه الشركات أكبر من عدد 
 .المشترین وھو عالمة على انخفاض ثقة المستثمرین في االقتصاد األمریكي 

 یعني أن المشترین لألسھم األمریكیة وبالتالي فإن ارتفاع مؤشر الداوجونز سیؤدي الرتفاع سعر الدوالر ألن ذلك
 .أكثر مما یعني زیادة الطلب على الدوالر والعكس صحیح 

 :وكل بورصة كما ذكرنا مؤشر یقیس نشاط التداول بھا 

فاینانشال تایمز فمؤشر بورصة لندن یسمى  FTSE  شركة بریطانیة  100وھو یقیس نشاط التداول ألھم. 



 .شركة یابانیة  250وھو یقیس نشاط التداول ألھم  NIKKEI نیكاي ومؤشر بورصة طوكیو یسمى

ناسداك ومؤشر  NASDAQ  شركة أمریكیة في بورصة ناسداك التي  100ھو مؤشر یقیس نشاط التداول في أھم
 .یغلب على الشركات المنتمیة إلیة أنھا شركات قطاع التكنولوجیا 

ملة للدولة التي یتبعھا ھذا المؤشر وھكذا كلما زاد مؤشر بورصة ما أدى ذلك الرتفاع سعر الع . 

مؤشر الداوجونز وفي الحقیقة فإن أھم مؤشر بورصة یھم المتاجر العادي ھو  DJI  حیث أن ارتفاع ھذا المؤشر
 .یصاحبھ على األغلب ارتفاع لسعر الدوالر مقابل العمالت األخرى 

الناسداك یلیھ في األھمیة مؤشر  NASDAQ . 

ت فھي قلیًال ما تثیر اھتمام المتاجر العادي وقد التحدث فارقًا واضحًا على أسعار العمالت اما بقیة مؤشرات البورصا
. 

 .ما ذكرناه سابقًا ھو بالنسبة للبیانات واألخبار االقتصادیة الھامة التي لھا تأثیر على أسعار العمالت 

ففي األغلب فإن  , والحروب بین الدول أما بالنسبة لألخبار السیاسیة فتتركز في األزمات السیاسیة وفترات التوتر
التوتر السیاسي لدولة یؤدي النخفاض سعر عملة ھذه الدولة مقابل عمالت الدول األخرى حیث یحرص المستثمرین 

 .على التخلص من استثماراتھم في الدولة التي تعاني من األزمات السیاسیة والحروب 

 .وكثیرًا ما یقال أن رأس المال جبان 

 .أدت حرب الخلیج بین الوالیات المتحدة والعراق إلى انخفاض شدید لسعر الدوالر مقابل العمالت األخرى  : فمثًال

 التحلیل الفني ھو أساس التحلیل بالنسبة للمتاجر العادي  

من األمور التي یھمك أن تعلمھا ھو أن المتاجر العادي الذي یتعامل في بیع وشراء العمالت على أساس صفقات 
یھمھ التحلیل الفني أكثر من التحلیل اإلخباري عة تبدأ وتنتھي في نفس الیوم على األغلب سری فتتبع األخبار  ,

 .والبیانات االقتصادیة على سعر العملة قد یكون مضلًال بعض الشئ 

إذا كان الوضع العام یمیل ضد الدوالر فقد تصدر بیانات اقتصادیة أمریكیة جیدة دون أن یرتفع الدوالر  . 

 ھو التأثیروفي الحقیقة فإن التأثیر المباشر الذي یالحظھ المتاجر العادي للبیانات االقتصادیة على أسعار العمالت 
 . أكثر من التأثیر الموضوعي والذي قد یحتاج لفترة طویلة من الوقت حتى یبدأ بالتبلور والظھور النفسي للبیانات

نعكاس الخبر على معنویات السوق المھم ھو ا ..الیھم الخبر  " :فالبعض یقول  " . 

 .وكثیرًا ما یصعب تقدیر ھذا التأثیر بل أحیانًا یصعب فھمھ 

 ھل معنى ذلك ھو إھمال البیانات واألخبار االقتصادیة تمامًا ؟

وعن الیمكنك إھمالھا بل البد أن تكون على معرفة مسبقھ بأھم البیانات االقتصادیة التي ستصدر كل یوم  .. بالطبع ال
وسیساعدك كثیرًا  ,طریق الممارسة والتجربة ستتمكن من تقدیر األخبار التي تھمك من األخبار التي التھمك معرفتھا 

فكثیر من المواقع تقوم بإصدار تحلیالت  ,قراءة التحلیالت االقتصادیة المختصرة التي تصدرھا الكثیر من المواقع 
ن مرة في الیوم الواحد مثل ھذه التحلیالت والتي یكتبھا خبراء اقتصادیة مختصرة بشكل یومي وأحیانًا أكثر م

ستلفت انتباھك ألھم البیانات االقتصادیة واألخبار التي ستصدر في ھذا الیوم وللتأثیر المتوقع لھا اقتصادیون  . 

أو  –والتي ذكرنا بعضھا في صفحة المصادر  –یمكنك قراءة ھذه التحلیالت عن طریق الدخول مباشرة لھذه المواقع 
في ھذه المواقع لتقوم بإرسال ھذ التحلیالت لبریدك اإللیكتروني كرسالة إخباریة یومیة  Subscribeبأن تشترك 

Newsletter  وفي أغلب األحوال یكون االشتراك في ھذا المواقع مجانیًا. 



تتمكن من قراءتھا وفھمھا فھذه التحلیالت مختصرة ومكتوبة لفھم الشخص العادي وببعض المران س ..ال تخش شیئًا 
 .ولن تأخذ منك المسألة سوى بضع دقائق یومیًا 

 كیف یمكن إذًا الجمع بین التحلیل الفني والتحلیل اإلخباري ؟

 :ولنعطیك مثًال على ذلك  ,ھذه مسألة ھامة ستتعلمھا عن طریق الممارسة والتجربة 

لیورو مقابل الدوالر توصلت أن سعر الیورو سیرتفع بعد فلنفرض أنك ومن خالل تحلیلك الفني للرسم البیاني لحركة ا
ولكنك تعلم أنھ سیتم اصدار بیانات اقتصادیة ھامة بعد نصف ساعة مثًال فاألفضل لك أن تنتظر  ,وصولھ لسعر معین 
ه البیانات وكنتیجة لھذ .صدور ھذه البیانات قبل أن تقوم بشراء الیورو لترى تأثیر ھذه البیانات على سعر الیورو أوًال 

 .قد تقرر المباشرة بشراء الیورو بثقة أكبر وقد تجد أنھ من األفضل االنتظار أكثر أو حتى إلغاء قرار الشراء كلیًا 

 .بل إنھا مسألة تعتمد على الخبرة والممارسة  ,وھذه مسألة كما ذكرنا یصعب إعطاء قواعد ثابتھ بھا 

 البیانات االقتصادیة األمریكیة ھي األھم 

 ذكرنا فإن كل الدول االقتصادیة الكبرى تقوم بإصدار بیانات اقتصادیة تخص كل منھا ولكنك ستالحظ على الفور كما
أھم البیانات االقتصادیة وأكثرھا تأثیرًا على أسعار العمالت ھي البیانات االقتصادیة األمریكیة بأن  وذلك ألن  ,

كما أن العملة األمریكیة ھي العملة المشتركة بین جمیع العمالت  ,االقتصاد األمریكي ھو االقتصاد األضخم في العالم 
 .التي یتعامل بھا المتاجر 

فصدور بیانات اقتصادیة أمریكیة جیدة قد تؤدي الرتفاع سعر الدوالر مقابل كل العمالت األخرى والعكس صحیح في 
انیا فھي التؤثر على األغلب إال على سعر أما البیانات االقتصادیة الصادرة عن فرنسا وألم ,حالة البیانات السیئة 

 .الیورو مقابل الدوالر 

وكثیرًا ما تصدر البیانات االقتصادیة عن الدول األوروبیة دون أن تحدث تأثیرًا واضحًا على أسعار العمالت على 
 .عكس البیانات األمریكیة 

ساعة والتي تصدر في الغالب في ال -فمن المھم أن تعیر البیانات األمریكیة   (EST)صباحًا بتوقیت شرق أمریكا  8
 .أھمیة خاصة دون أن تھمل البیانات األخرى  - 

 كلمة أخیرة في ھذا الجزء 

بقراءتك وفھمك للجزء الثالث من ھذا الكتاب تكون قد أصبحت قادرًا على قراءة الرسوم البیانیة ألسعار العمالت 
لرسوم والحصول على المعلومات التي تھمك بمجرد إلقاء نظره على بأنواعھا الثالث الرئیسیة وقادرًا على فھم ھذه ا

  .الرسم البیاني 

كما أصبحت بذلك على معرفة جیدة بمفاھیم تحلیل الرسم البیاني واألسس التي یقوم علیھا ھذا التحلیل من حیث معرفة 
على الرسم البیاني وتحدید نقاط الدعم والمقاومة  – trendمیل السعر  -اإلتجاه العام لحركة السعر  . 

ھذا باإلضافة إلى معرفتك ألھم  .كما أصبحت تعلم شیئًا عن األنماط والمؤشرات وأھمیتھا في تحلیل حركة األسعار 
 .البیانات اإلقتصادیة التي تؤثر بشكل واضح على حركة العملة وتأثیر ھذه البیانات سلبًا وإیجابًا على سعر العملة 

ن المعلومات الموجودة في ھذا الكتاب عن تحلیل حركة األسعار بنوعیھ الفني واإلخباري ال ولقد ذكرنا منذ البدایة أ
  .فالغرض األساسي من ھذا الكتاب ھو أن یمھد لك الطریق للخوض في ھذا المجال المثیر  ,یمكنك اإلكتفاء بھا 

 لك وتعینك على الخوض بالمزید فالمعلومات الموجوده ھنا تساعدك على أخذ فكرة عن ماھیة تحلیل األسعار وتمھد
 .من المعرفة النظریة من الكتب والمواقع التي سنرشدك إلیھا 

ولكن علیك أن تعلم أن أساس إتقان تحلیل األسعار وبالتالي دقة توقع حركة السعر مسألة تعتمد على الممارسة 
د في القیام بھا كلما سنحت لك العملیة بشكل أساسي وھذا ما یأتي من الخبرة والتجربة والتي یجب أن التترد



 .الفرصة 

إذا فعلت ذلك فأنت لن تنتھي من القراءة  .. فال تنتظر أن تقرأ كل شئ عن التحلیل الفني حتى تبدأ بممارسة التحلیل
!!  

فھناك الكثیر الكثیر من الكتب والمقاالت والمجالت والمواقع المتخصصة في شرح وتفسیر وترویج نظریات ومبادئ 
وقدیمة في التحلیل الفني جدیدة  . 

 !!..ال تنتظر 

 .بل إبدأ فور انتھاءك من قراءة ھذا الفصل بفتح برنامج الرسوم البیانیة وحاول تطبیق ما تعلمتھ في ھذا الفصل 

انظر كیف تتحرك الشموع والقضبان عند اقترابھا من نقاط الدعم  ..اقرأ الرسم البیاني لكل عملة وفي أي اطار زمني 
ومة والمقا انظر كیف تتأثر أسعار ..سجل مالحظاتك  ..حاول أن تضع توقع لسعر العملة وانظر نتیجة ھذا التوقع  ..

كرر ھذا العمل بشكل مستمر واجعل منھ تحدي ال یخلو من المتعة  ..العمالت بعد صدور البیانات اإلقتصادیة المختلفة 
.. 

ردد من تطبیق كل ما تتعلمھ وتقرأه عن الموضوع فقم بكل شئ وال تت ..ال تخش من الممارسة والتجربة  . 

 .فالمھم ھو الممارسة العملیة ألنھا ھي التي تمنحك الخبرة التي ال یمكن ألحد أن یمنحك إیاھا 

 .وخالل قیامك بكل ذلك قم بمزید من اإلطالع وعمق معارفك بشكل تدریجي 

  Keep it simpleدعھا بسیطة 

وع التحلیل الفني وھي نصیحة مشھورة متعلقة بموض . 

فلیس شرطًا أن تعتمد على عشرات المؤشرات وعلى كل مفاھیم التحلیل الفني حتى تكون ناجحًا  !!نعم ال تعقد األمور 
 .بل إن العكس ھو الصحیح 

ة فھناك الكثیر من المتاجرین المحترفین من ذوي النجاح العالي ال یعتمدون إال على مؤشر أو اثنین وعلى نقاط المقاوم
 .والدعم في توقعاتھم لحركة األسعار وكثیر ما تكون توقعاتھم ناجحة 

فلیس المھم ھو كثرة المؤشرات والمبادئ التي تؤخذ في التحلیل بل المھم ھو الدخول في الوقت المناسب والخروج في 
 .الوقت المناسب 

ضاربة فأحیانًا عندما تأخذ بكثیر من المفاھیم والمؤشرات فإنھا تعطیك إشارات مت فقد یشیر لك بعضھا بأن تبیع بینما  ..
 .وھذا سیسبب لك الكثیر من االرتباك والحیرة  !!یشیر لك اآلخر بأن تشتري 

أردنا بذلك أن نقول لك ال تتعجل في فھم كل النظریات والمبادئ المستخدمھ في تحلیل حركة السعر بل ما یجب أن 
یة لما تتعلم تھتم بھ أوًال ھو الممارسة العملیة والتطبیق . 

 .فالخبرة ومن ثم المعرفة النظریة ھي المفتاح التقان التحلیل الفني لحركة السعر 

وتذكر بانك وعلى قدر الوقت والجھد الذي تمنحھ في ممارسة وتعلم التحلیل الفني على قدر الدقة التي ستصل إلیھا في 
 توقع اتجاه حركة أسعار العمالت 

حة قد تترجم على شكل أرباح مادیة ھائلة وما یعنیھ ذلك من صفقات ناج . 

  

 



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Type of ordersأنواع األوامر 
یحرص المتاجر في أي نوع من أنواع السلع على متابعة سعر السلعة التي ینوي المتاجرة بھا بشكل مستمر وذلك بحثاً 

 .عن فرصة مناسبة 

 الطبیعي أن تكون متابعًا ألسعار السیارات بشكل مستمر فإذا وجدت أن فقد تكون معنیًا بالمتاجرة بالسیارات مثًال فمن
سعر سیارة ما أصبح منخفضًا جدًا فستحرص على شرائھا على أساس أن سعرھا سیرتفع فیما بعد ولكنك قد نجد أن 

عاود  قبل أن یتتوقع أن ینخفض السعر أكثرمن المناسب أن تنتظر بعض الوقت قبل أن تقدم على الشراء ألنك 
 .االرتفاع 

وھذا یتطلب منك المتابعة المستمرة فإن وجدت أن السعر مناسب للشراء تقدم على الشراء أو تنتظر إلى أن ینخفض 
 .السعر أكثر ثم تقدم على الشراء 

 ..وكذلك المتاجرة بالعمالت 

 أن سعرھا لن ینخفض بعد فعندما تراقب أسعار العمالت فأنت تنتظر الفرصة المناسبة لشراء عملة ما عندما تتوقع
حتى ینخفض سعر العملة أكثر ثم تقدم على وقد یلزمك األمر أن تنتظر بعض الوقت  ,ذلك كثیرًا بل سیعاود االرتفاع 

 .الشراء 



  EUR/USD = .9000فلو فرضنا أنك تراقب سعر الیورو وكان في ھذه اللحظة 

خفض أكثر من ذلك بل أنھ سیعاود االرتفاع ووجدت من خالل تحلیلك لحركة السعر أن سعر الیورو لن ین فماذا  ..
 ستفعل ؟

 .ستطلب شراء یورو بالسعر الحالي  .ستنتھز الفرصة فورًا وتشتري یورو ألنك تتوقع أن سعره سیرتفع  ..بالضبط 

السوق  قد استخدمت أول نوع من أنواع األوامر وھو أمر  عندما تفعل ذلك تكون  Market order . 

  Market Orderأمر السوق 

 .ھو أمر لشراء أو بیع عملة ما فورًا وبالسعر الحالي للسوق 

  EUR/USD = .9000ولنعود إلى الفرض السابق حیث أن سعر الیورو 

ولنفترض أنك ومن خالل تحلیلك لسعر الیورو فإنك تتوقع أن سعر الیورو سینخفض أكثر قبل أن یعاود االرتفاع وإنك 
نخفض أوًال إلى أن یصل إلى تتوقع أن سعر الیورو سی EUR/USD = .9850   فماذا  ..ثم بعد ذلك یعاود االرتفاع

 ستفعل ؟

 .ثم بعد ذلك تقوم بالشراء  9850.علیك أن تنتظر إلى أن ینخفض السعر ویصل إلى  ..نعم 

عنى ذلك أن فھل م ,ولكن ذلك قد یتطلب منك االنتظار عدة ساعات حتى یصل سعر الیورو إلى السعر الذي تتوقعھ 
         علیك أن تظل متسمرًا أمام جھاز الكمبیوتر عدة ساعات في إنتظار ھذه اللحظة ؟

  Limit entry ordersھنا یأتي دور األوامر المحددة سلفًا 

 Limit Entry Orderاألمر المحدد سلفًا 

ة فعًال إلى السعر الذي حددتھ سیتم فإذا وصل سعر العمل ,ھو أمر لبیع أو شراء عملة ما بسعر محدد سلفًا من قبلك 
 .تنفیذ األمر وإذا لم یصل لن یتم تنفیذ األمر 

إذا وصل سعر  :للشراء وبذلك فأنت تقول لشركة الوساطة التي تتعامل معھا  9850.ففي مثالنا السابق ستحدد سعر 
مكنك مغادرة جھاز الكمبیوتر عندھا ی –أو أي عدد من اللوت تشاء  –اشتروا لي لوت یورو  9850.الیورو إلى سعر 

ستقوم الشركة بشراء لوت یورو لك وإذا لم یصل  9850.فإذا وصل سعر الیورو فعًال إلى  .واالھتمام بأمر آخر 
 .لن تقوم بتنفیذ األمر  9850.السعر إلى 

لوساطة والتي تستخدمھا للتعامل مع شركة ا platformستقوم بذلك عن طریق وضع األوامر بواسطة محطة العمل 
 .وستجد اإلرشادات الكاملة لكیفیة وضع األوامر المحددة سلفًا وھي مسألة التتطلب سوى بضع نقرات على الفأرة 

 .وھذه ھي الفائدة من األوامر المحددة سلفًا وھو إعطائك المجال لالھتمام بأمور أخرى دون الحاجة لالنتظار 

 أنواع األوامر المحددة سلفًا 

من األوامر المحددة سلفًا تغطي كافة احتماالت حركة السعر لعملة ما وھي أمران للخروج وأمران ھناك أربعة أنواع 
 :  للدخول

 :أوامر الخروج المحددة سلفًا 

 . Stop orderأمر الحد من الخسارة 

 . Limit orderأمر جني الربح 



 :أوامر الدخول المحددة سلفًا 

 . Entry limitأمر الدخول لسعر مرتد 

الدخول لسعر مستمر أمر  Entry stop . 

 بحیث یمكنك عند فالغرض منھا ھو تغطیة كافة احتمال حركة السعر ,أرجو أن ال تشعر باالرتباك من ھذه األنواع 
تحلیلك لسعر عملة أن تضع ھذه األوامر لیتم تنفیذھا بشكل آلي دون الحاجة ألن تظل متسمرًا أمام جھاز الكمبیوتر 

بب ھذه األنواع من األوامر یمكن للمتاجر أن یجعل من عملھ في المضاربة على أسعار العمالت وبس ,لساعات طویلة 
حیث كل ما علیك أن تقوم بتحلیل سعرالعملة فإذا وصلت لقناعة بخصوص اتجاه حركة  part timeعمالً جزئیًا 

 الكمبیوتر واالھتمام بعمل آخر السعر ستضع أوامر البیع أو الشراء وتحددھا سلفًا حیث یمكنك عندھا مغادرة جھاز
وأنت مطمئنًا بانھ مھما كانت حركة سعر العملة فإن أوامرك سیتم تنفیذھا بالشكل الذي حددتھ سلفًا وبشكل آلي ودون 

 .تدخل منك 

 .وبقلیل من الممارسة ستجد أن التعامل مع ھذه األوامر مسألة في غایة البساطة 

اع األوامر المحددة سلفًا وسنشرح اآلن بالتفصیل كل نوع من أنو : 

 أوامر الخروج المحددة سلفًا 

مر الحد من الخسارة أ Stop order  

 .وھو أمر تحدد فیھ السعر الذي ستغلق فیھ الصفقة إذا كانت النتیجة خاسرة 

على أساس أنك تتوقع أن سعر الیورو  EUR/USD = .9000لنفترض إنك اشتریت لوت یورو بسعر  :فمثًال 
د ذلك سیرتفع بع . 

في الحساب المصَغر  $1 –في الحساب العادي  $10تعلم أن كل نقطة یرتفع بھا سعر الیورو فوق السعر السابق تربح 
 . $10وكل نقطة ینخفض بھا سعر الیورو عن السعر السابق تخسر  –

ولكنك تخشى أن لنفترض أنك اشتریت لوت الیورو بالسعر السابق وكنت تود مغادرة الجھاز والتوقف عن المتابعة 
نقطة ستخسر  30ینخفض سعر الیورو ویستمر باالنخفاض معنى ذلك أن خسارتك ستظل بازدیاد فإذا انخفض السعر 

 .وھكذا  $600نقطة ستخسر  60وإذا استمر باالنخفاض أكثر وانخفض  300$

وذلك  Stop orderیمكنك ان تحدد مسبقًا أقصى حد یمكنك أن تخسره بھذه الصفقة باستخدام أمر الحد من الخسارة 
 .بأن تحدد مسبقًا السعر الذي ستغلق الصفقة بھ في حالة الخسارة 

ستحدد سعر الحد من الخسارة  ,على أساس أن سعره سیرتفع  9000.ففي المثال السابق اشتریت لوت یورو بسعر 
ض السعر وبدأت أخسر فإذا انخف 9000.وبذلك فأنت تقول لشركة الوساطة أن تشتري لك لوت یورو بسعر  9850.

فاغلقوا الصفقة خوفًا من ان یستمر السعر في االنخفاض وبذلك فقد حددت خسارتك مسبقًا  9850.ووصل السعر إلى 
 .نقطة  50في ھذه الصفقة ب 

یمكنك بعد تحدید سعر الحد من الخسارة من أن تغادر جھاز الكمبیوتر وأنت مطمئنًا من أنھ مھما انخفض سعر الیورو 
خسر أكثر من فلن ت ستقوم الشركة وبشكل آلي بإغالق الصفقة  9850.نقطة ألنھ عندما یصل سعر الیورو إلى  50

 .ولن تخسر المزید 

 على أي أساس یتم تحدید سعر الحد من الخسارة ؟

إلى المسألة تعتمد أساسًا على تحلیلك لحركة سعر العملة فقد تصل الستنتاج بأن سعر الیورو بعد أن وصل  :الجواب 
سعر   سیعود لالرتفاع وعلى ھذا األساس ستقرر شراءه ولكن ال یعني ذلك أن السعر عندما یصل فعًال إلى  9000.

 9875.ثم یعاود االرتفاع وقد ینخفض إلى  9890.سیعاود االرتفاع فورًا بل قد ینخفض أكثر بعض الشئ إلى  9000.



 ما ستتمكن من تحدید النقطة التي یعاود بھا السعر االرتفاع فمھما كان تحلیلك دقیقًا فنادرًا ,ثم یعاود االرتفاع 
  !!..بالضبط 

فمعنى ذلك أن تحلیلك  9850.ولكنك من خالل تحلیل حركة السعر تصل لقناعة بأن سعر الیورو إذا وصل لسعر 
 لن یعاود وبالتالي طالما أن السعر وصل لھذه النقطة فإنھ –أو یكون قد طرأ ظرف سیاسي أو اقتصادي  –خاطئ 

عند ھذه النقطة بالذات ستضع سعر الحد من الخسارة أي عند السعر الذي تفقد معھ  ,االرتفاع وسیستمر في الھبوط 
 .األمل بأن السعر سیعاود االرتفاع 

 أھمیة أمر الحد من الخسارة 

خسارتك أي ال تتاجر إال بعد أن تحدد سلفًا من    Always trade with stops  : ھناك قاعدة تقول . 

 فما معنى ذلك ؟

كثیرًا ما یشتري بعض المتاجرین عملة ما على أساس أن سعرھا سیرتفع أو یبیعون عملة ما على أساس أن سعرھا 
 :سینخفض ولكن األمور ال تسیر كما یتوقعون ویبدأ السعر بالمعاكسة وتبدأ الخسارة 

 .ولكنھ ال یتحسن  ..ال بأس سیعاود السعر التحسن  ..نقطة  20

 .ولكنھ ال یتحسن  ..ال یھم سیعود للتحسن  ..نقطة  40

 .ولكنھ ال یتحسن  ..لقد أصبحت خسارتي كبیرة سأنتظر لعل السعر یتحسن ألخفف من خسارتي  ..نقطة  80

 . !!..ولكنھ ال یتحسن  ..ال یمكنني تقبل ھذه الخسارة سأنتظر لعل السعر یتحسن ولو قلیًال  !مشكلة ..نقطة  120

قطة ن 200  !!نقطة  40یاللھول یالیتني تقبلت الخسارة عندما كانت  ..

عرضة وھكذا كما ترى أن تترك األمور دون أن تحدد مسبقًا السعر الذي ستغلق الصفقة فیھ في حالة الخسارة یجعلك 
على للتأثیر النفسي  بك ھذا أن یتحسن السعر ویعود إلى الربح أو على األقل تخفیف الخسارة وقد یؤدي  "أمل  " " 

 .  ألن تتضاعف خسارتك عدة مرات مما یجعلك مضطرًا للقبول بخسارة ثقیلة "األمل 

فأیھما أفضل أن تتعرض لمثل ھذا الموقف الحرج أو أن تكون قد حددت مسبقًا السعر الذي تفقد األمل عنده على 
نقطة معنى ذلك إنھ  40 إذا عاكسك فقد یوصلك التحلیل بأن السعر ..أساس التحلیل ولیس على أساس التأثیر النفسي 

فأن تخسر  ,لن یعود للتحسن وأن تحلیلك كان خاطئًا أو قد تكون قد طرأت ظروف ما ولن یعود بعدھا السعر للتحسن 
 .نقطة قد تعني آالف الدوالرات  200نقطة خیر من أن تخسر  40

  .فتقبل الخسارة المحدودة ھي صفة المتاجر المحترف 

ذه الخساره قائمة على أساس التحلیل ولیس على أساس اآلمال المبنیة على المؤثرات النفسیة المھم أن تكون ھ
 .والتي أودت بحسابات الكثیر من المتاجرین 

فمثًال  ,إذًا سأحدد خسارتي عند نقطة قریبة جدًا من نقطة الدخول حتى ال أخسر كثیرًا إذا أخطئت في التحلیل  :سؤال 
نقاط  5اي لو أخطأت التحلیل فلن أخسر أكثر من  9895.سأحدد خسارتي عند سعر  9000. إذا اشتریت الیورو بسعر

 وذلك أفضل ألیس كذلك ؟

 !!..ال لیس كذلك  :الجواب 

سیعاود االرتفاع ؟بالضبط  9000.فھل أنت متأكدًا مائة بالمائة من أن السعر عندما یصل إلى   

 ما تتمكن من تحدید السعر الذي سیعاود السعر عنده باالرتفاع فكما ذكرنا فحتى لو كان تحلیلك صحیحًا فنادرًا
معنى ذلك إنك    9895.ثم یعاود االرتفاع فإذا كنت قد حددت خسارتك عند  9890.فقد یصل السعر إلى  ..  بالضبط



بعض فلو أنك أعطیت لنفسك مجاًال أكبر وصبرت  ,نقاط في الوقت الذي كان تحلیلك فیھ صحیحًا  5ستخرج خاسرًا 
 .نقاط  5الشئ لخرجت رابحًا بدًال من ان تخرج خاسرًا 

 .فال یمكنك أن تحدد خسارتك بسعر قریب جدًا ألنك ال تعلم بالضبط السعر الذي سیعاود عنده السعر باالرتفاع 

 .والیمكنك أن تحدد خسارتك بسعر بعید جدًا حتى ال تصبح خسارتك ثقیلة 

 !!..بل بمنزلة بین المنزلتین 

ید كفایة بحیث تعطي نفسك المجال للحصول على ربح وقریب كفایة بحیث تحد من خسارتك قدر المستطاع في أي بع
 !!..حالة حدوث الخسارة 

 إذًا على بعد كم نقطة البد أن أحدد سعر الحد من الخسارة ؟

نقطة الحد من الخسارة البد أن تجعل من التحلیل ھو األساس في تحدید ذلك ولكن مبدئیًا ال یفضل أن یقل  :الجواب 
لوارد  األنھ من 9870.فال یفضل تحدید الخسارة بأكثر من  9000.نقطة أي عندماتشتري الیورو على سعر  30عن 

 .جدًا أن ینخفض السعر حتى ھذه النقطة ثم یعود لالرتفاع 

 ات التي یجب تحدیدھا فيیعتبر من أھم القرار stopوفي الحقیقة فإن النقطة التي تضع عندھا سعر الحد من الخسارة 
الصفقة وھي مسألة تعتمد على قدرتك على تحمل الخسارة وعلى دقة تحلیلك وطریقتك في المتاجرة بشكل عام 

 .بالممارسة والمران والتدریب   وھي مسألة تختلف من شخص آلخر وتتحسن

 :ولنأخذ بعض األمثلة على كیفیة تحدید نقطة الحد من الخسارة 

  

  : 1مثال

ري لوت یورو بسعر ستشت EUR/USD = .9850   فحدد نقطة الخسارةstop  ؟ 

وبذلك نحدد الخسارة إن  9810.على سعر   stopونضع ال  9850.سنضع أمر لشراء الیورو على سعر  :الجواب 
 .نقطة  40حصلت ب 

  

  : 2مثال 

 فحدد نقطة الخسارة ؟ GBP/USD = 1.6098ستبیع لوت جنیة استرلیني بسعر 

وبذلك نحدد الخسارة إن حصلت  1.6143على سعر  stopونضع ال  1.6098سنضع أمر البیع على سعر  : الجواب
 .نقطة  45ب 

  

  : 3مثال 

 فحدد نقطة الخسارة ؟ USD/JPY = 118.50ستشتري الین على سعر 

نضع ال یھمنا أن یرتفع سعر الین مقابل الدوالر لذا س 118.50سنضع أمر لشراء الین على سعر  :الجواب  stop  عند
وبذلك نحدد  ,فالین عملة غیر مباشرة  ..معنى ذلك أن الین انخفض  119.00ألنھ إذا وصل السعر ل  119.00سعر 

 .نقطة  50خسارتنا ب 



  

  : 4مثال 

 فحدد نقطة الخسارة ؟ USD/CHF = 1.4560ستبیع الفرنك السویسري على سعر 

ھمنا ھنا أن ینخفض سعر الفرنك وی 1.4560سنضع أمر البیع على سعر  :الجواب  عند سعر  stopسنضع ال  ,
فالفرنك عملة غیر مباشرة ألنھ إن وصل لھذا السعر یكون الفرنك قد ارتفع  1.4500  60وبذلك نحدد خسارتنا ب  ,

 .نقطة 

 قاعدة عامة 
 Stop orderأمر الحد من الخسارة 

 للعمالت المباشرة 

 .أقل من سعر الشراء  stopتكون نقطة ال  ..عند الشراء 

 .أكبر من سعر البیع  stopتكون نقطة ال  ..عند البیع 

 للعمالت غیر المباشرة 

 .أكبر من سعر الشراء  stopتكون نقطة ال  ..عند الشراء 

 .أقل من سعر البیع  stopتكون نقطة ال  ..عند البیع 

  

  

  Limit orderأمر جني الربح 

 .وھو أمر تحدد فیھ السعر الذي تغلق عنده الصفقة في حالة الربح 

فلكي تحصل على  .نقطة  80لنفترض أنك اشتریت لوت جنیة استرلیني بسعر ما وكنت تتوقع أن یرتفع الجنیة  :فمثًال 
جني یمكنك ھنا استخدام أمر  ,نقطة وقد یتطلب ذلك عدة ساعات  80الربح فعلیك االنتظار حتى یرتفع الجنیة فعًال 

حدد السعر الذي ترید أن تغلق الصفقة فیھ في حالة الربح ت limit orderالربح  . 

نقطة فیمكنك عندھا أن تضع أمر جني  80وكنت تتوقع أن یرتفع الجنیة  1.6000فلوفرضنا إنك اشتریت الجنیة بسعر 
سیتم  ,أغلقوا الصفقة  1.6080أي إنك تقول لشركة الوساطة إذا وصل سعر الجنیة ل  , 1.6080الربح عند سعر 

نفیذ ھذا األمر بشكل آلي دون الحاجة ألن تكون متواجدًا في ھذه اللحظة ت . 

یمكنك بعد وضع ھذا األمر أن تغادر جھاز الكمبیوتر وأنت مطمئنًا إلى أنھ لو وصل السعر إلى النقطة التي حددتھا 
حصول على ستتمكن من جنَي الربح دون الخوف من أن یعود السعر ویھبط وتضیع علیك الفرصة بذلك من ال 80 

 .نقطة 

 على أي أساس یمكنني أن أضع نقطة جني الربح ؟

أسلوبھ في المتاجرة المسألة تعتمد على المتاجر وعلى  Strategy  فالبعض یحدد مسبقًا عدد معین من النقاط
یر الحتمال  فإذا كان التحلیل یشألسلوب األفضل البد أن یحدد على أساس التحلیلولكن ا ,والبعض یحدد مبلغًا ثابتًا 

عند   limit orderارتفاع العملة لعدد معین من النقاط قبل أن یعود وینخفض فاألفضل أن یتم تحدید نقطة جني الربح 



 .ھذه النقطة أو نقطة قریبة منھا 

 :ولنأخذ بعض األمثلة عن كیفیة تحدید نقطة جني الربح 

  : 1مثال 

  فحدد نقطة جني الربح 9500.اشتریت لوت یورو بسعر 

أي إننا نطلب من الشركة أن تغلق الصفقة عندما  9550.عند سعر   limit orderسنضع نقطة جني الربح  :الجواب 
 .نقطة  50وبذلك نحدد ربحنا مسبقًا ب  9550.یصل سعر الیورو إلى 

  : 2مثال 

 .فحدد نقطة جني الربح  1.6230بعت جنیة استرلیني بسعر 

ح یتحقق إذا انخفض سعر الجنیة الصفقة بدأت ببیع والرب :الجواب   . 1.6170سنضع أمر جني الربح عند سعر  ,
 . نقطة 60وبذلك نحدد الربح ب 

  : 3مثال 

 .فحدد نقطة جني الربح  118.50اشتریت الین عند سعر 

 بھذا ,نقطة  50فعندما یصل الین لھذا السعر یكون قد ارتفع  , 118.00سأضع نقطة جني الربح عند سعر  :الجواب 
 .نقطة  50األمر أكون قد حددت ربجي ب 

  : 4مثال  

 .فحدد نقطة جني الربح  1.4500بعت الفرنك السویسري عند سعر 

 , 1.4620سأضع نقطة الربح عند سعر  ,الربح یتحقق عندما ینخفض سعر الفرنك ألن العملیة بدأت ببیع  :الجواب 
 .نقطة  70وبذلك أكون قد حددت ربحي ب 

 قاعدة عامة 
ر جني الربح أم Limit order 

 للعمالت المباشرة 

 .في حالة الشراء یكون سعر أمر جني الربح أكبر من سعر الشراء 

  .في حالة البیع یكون سعر أمر جني الربح أقل من سعر الشراء 

 للعمالت غیر المباشرة  

 .في حالة الشراء یكون أمر جني الربح أقل من سعر الشراء 

 .وفي حالة البیع یكون أمر جني الربح أكبر من سعر الشراء 

  

 فسیكون من المفید والسھل جدًا علیك أن تتذكر المخططاتوإذا كنت تجد صعوبة في فھم او حفظ ھاتین القاعدتین  
للعمالت المباشرة  Limit orderوأمر جني الربح  Stop order والتي تبین أین ستضع أمر الحد من الخسارة التالیة



وفي حالتي البیع والشراء لكل منھما كما ترى في الجدول التالي وغیر المباشرة  : 

 للعمالت المباشرة كالیورو والجنیة 

 عند شراء العملة المباشرة

 أسفل سعر الشراء في الرسم البیاني Stopیكون أمر 

 فوق سعر الشراء في الرسم البیاني  Limitویكون أمر 

الرسم البیانيألنھ عند الشراء یھمك أن ترتفع الشموع في   

 كما ترى في المخطط أدناه

 

 عند بیع العملة المباشرة

 أعلى سعر البیع في الرسم البیاني Stopیكون أمر 

 أسفل سعر البیع في الرسم البیاني Limitویكون أمر 

 ألنھ عند البیع یھمك أن تنخفض الشموع في الرسم البیاني

 كما ترى في الرسم أدناه

 

  

  

  

اشرة كالین والفرنك السویسريللعمالت غیر المب  

 عند شراء العملة غیر المباشرة

 فوق سعر الشراء في الرسم البیاني Stopیكون أمر 

 أسفل سعر الشراء في الرسم البیاني Limitیكون أمر 

 ألنھ عند شراء العملة غیر المباشرة یھمك أن تنخفض الشموع في الرسم البیاني

 كما ترى في المخطط أدناه

 

  

ع العملة غیر المباشرةعند بی  

 أسفل سعر البیع في الرسم البیاني Stopیكون أمر 



 أعلى سعر البیع في الرسم البیاني Limitیكون أمر 

 ألنھ عند بیع العملة غیر المباشرة یھمك أن ترتفع الشموع في الرسم البیاني 

 كما ترى في المخطط أدناه

 

  

تكون  Limit orderوأمر جني الربح  , stop order الخسارة الحد منوھكذا كما ترى فإنك باستخدامك ألمري 
حددت أقصى حد لخسارتك وربحك سلفًا قد  حیث یمكنك بعدھا مغادرة الجھاز وأنت مطمئنًا إنھ في حالة وصل سعر  ,

ح العملة في أي وقت إلى السعر الذي حددتھ لجني الربح سیتم إغالق الصفقة بشكل آلي ومن قبل الشركة لیضاف الرب
وإنھ في حالة وصل السعر إلى السعر الذي حددتھ سلفًا للحد من الخسارة سیتم إغالق الصفقة ولن تخسر  ,لحسابك 

 .أكثر مما حددت مھما عاكسك السعر 

فالیوجد في أي  ,وكما ترى فھذه میزة ممتازة في المتاجرة بالبورصات بشكل عام وبالمتاجرة بالعمالت بشكل خاص 
كما إنھ التوجد إمكانیة ألن تحصل على األرباح وأنت نائم  , لتحدید خسارتك وربحك بشكل مسبقمجال آخر امكانیة 

  !!في فراشك كما تفعل عندما تتاجر بالعمالت 

وذلك ألنك باستخدامك لألوامر المحدد سلفًا یمكنك مغادرة الجھاز والذھاب إلى النوم وعندما یصل السعر للنقطة التي 
لصفقة و إضافة الربح لحسابك كل ھذا دون تدخل منك وفي الوقت الذي قد تكون فیھ غارقًا في حققتھا سیتم إغالق ا

 !!.سبات عمیق 

 أوامر الدخول المحددة سلفًا 

 الحالیة في تغلق الصفقةأي أمران تطلب بھما من شركة الوساطة أن أمرا خروج كما رأیت فإن األمرین السابقین ھما 
ني الربحج باستخدام أمر حالة الربح   limit order ,  الحد من الخسارة باستخدام أمر حالة الخسارةوفي stop 

order . 

 .والبد أوًال أن تكون قد فتحت صفقة ما لتستخدم أمر الحد من الخسارة وأمر جني الربح 

ن بل ولكن لنفترض أنك قمت بتحلیل سعر عملة ما ووصلت إلى قناعة بأن سعر ھذه العملة سیرتفع ولكن لیس اآل
 .نقطة مثًال ثم بعدھا یعاود االرتفاع  30تتوقع أن ینخفض أوًال 

ألنك تتوقع أن  ,ھنا على الرغم من إنك على قناعة بأن السعر سیرتفع إال إنك ال تستطیع أن تشتري ھذه العملة 
 ینخفض سعرھا أكثر فلماذا التنتظر لتشتریھا بالسعر األكثر انخفاضًا ؟ 

وكنت تتوقع أن ینخفض  1.5500 أنك تحلل حركة الجنیة االسترلیني وكان سعرة الحالي لنفترض :ولنأخذ مثًال 
 فماذا ستفعل ھنا ؟ ..ثم بعد ذلك یرتفع كثیرًا  1.5450السعر أوًال إلى أن یصل إلى 

یتطلب عدة ساعات فھل علیك أن تظل   ولكن ھذا قد ,ثم ستشتریھ  1.5450نعم ستنتظر إلى أن یصل السعر إلى 
مرأ أمام جھاز الكمبیوتر بانتظار أن ینخفض السعر حتى تشتریھ ؟متس  

 ھنا یأتي دور أوامر الدخول المحددة سلفًا 

وھي األوامر التي تسمح لك بأن تفتح صفقة بیعًا أو شراءاً عند سعر معین دون الحاجة ألن تنتظر وصول السعر 
 صفقة بشراء أو ببیع العملة عندما یصل سعرھا عند السعر سیتم تنفیذ األمر من قبل شركة الوساطة وسیتم فتح ,فعلیًا 

 .الذي حددتھ 

اشتروا لي لوت منھا ألنني أتوقع أن یرتفع بعدھا  ,وكأنك بذلك تقول للشركة إذا وصل سعر عملة ما إلى السعر كذا 



 .سعر ھذه العملة 

ت منھا ألنني أتوقع أن ینخفض سعرھا بعد بیعوا لي لو ,  أو كأنك تقول للشركة إذا وصل سعر عملة ما إلى السعر كذا
 .ذلك 

والمیزة األساسیة ألوامر الدخول المحددة سلفًا ھي إنھا تسمح لك بالبیع والشراء عندما تجد أن السعر مناسب دون 
بل یكفي أن تحدد السعر الذي تتوقع عنده وجود فرصة جیدة  ,الحاجة ألن تكون مراقبًا سعر العملة بشكل مستمر 

تنفیذ األمر إذا وصل سعر العملة فعلیًا إلى السعر الذي حددتھ ولن یتم تنفیذ األمر في حالة لم یصل السعر فعلیاً وسیتم 
 .للنقطة التي حددتھا 

إما أن یستمر في حركتھ وإما أن یرتد عنھا وفي الحقیقة عندما یصل السعر في أي وقت إلى نقطة معینة فھو  . 

 ما معنى ذلك ؟

لیورو مقابل الدوالر اآلن لنفترض أن سعر ا : EUR/USD = .9000  ولنفترض أن السعر بدأ باألرتفاع إلى أن
  9100.یصل إلى أي نقطة لنقل 

 .فھو في ھذه الحالة إما أن یستمر في اإلرتفاع أكثر وإما أن یعود وینخفض وال یوجد إحتمال آخر لحركتھ 

سعر مستمر فإذا استمر السعر باإلرتفاع نقول أنھ  . 

  . سعر مرتدذا وصل لھذه النقطة وعكس اتجاھة أي بدأ باإلنخفاض نقول أنھ وإ

 .ولھذا ھناك نوعان من أوامر الدخول المحددة سلفًا 

  LIMIT ENTRY ORDERأمر الدخول لسعر مرتد 

 وھو أمر لفتح صفقة لبیع أو شراء عملة عند سعر ما عندما تتوقع أن اتجاه حركة السعر سیرتد وینعكس اتجاھھ
 .بعد وصولھ لھذا السعر 

 :ولنأخذ أمثلة 

  1مثال 

ثم   EUR/USD =.9450وتتوقع أن ینخفض السعر إلى أن یصل إلى  EUR/USD = .9500السعر الحالي للیور 
 بعدھا سیعاود اإلرتفاع أي سینعكس اتجاه حركتھ من إنخفاض إلى إرتفاع فماذا ستفعل ؟

  :الجواب 

ند سعر سنضع أمر شراء محدد مسبقًا ع : فإذا  ,ألننا نتوقع أن یرتفع سعر العملة بعد أن یصل لھذه النقطة  9450.
وإذا لم  ,ستقوم الشركة بشراء الیورو لي وبعدد لوت الذي أحددة  EUR/USD =.9450وصل السعر فعًال وأصبح 

دخول مرتد ھذا األمر سیكون أمر  .یصل لن ینفذ األمر  limit entry order انعكاس اتجاه ألنھ سعر مرتبط ب
 .حركة السعر 

  2مثال 

ثم بعدھا سیعكس اتجاه  1.5595وتتوقع من خالل التحلیل أن الجنیة سیرتفع لیصل إلى  1.5560السعر الحالي للجنیة 
 فماذا ستفعل ؟ ..حركتھ ویعود لالنخفاض 

ل لھذه النقطة ثم ألنني أتوقع أن السعر سیص 1.5595سأضع أمر بیع محدد مسبقًا للجنیة عند سعر  :الجواب 
فبیعوا لي لوت جنیة ألنني أتوقع أن سعر  1.5595سینخفض بعدھا وبذلك أقول للشركة إذا وصل سعر الجنیة ل 

ألنھ سعر مرتبط بانعكاس اتجاه  limit entry orderھذا األمر سیكون أمر دخول مرتد  .الجنیة سینخفض بعدھا 



 .حركة السعر 

  3مثال 

قبل أن یبدأ باالرتفاع  119.50تتوقع أن ینخفض السعر أوًال إلى أن یصل إلى   119.20 سعر الین الیاباني اآلن
 فماذا ستفعل ؟..

وبذلك نقول للشركة إذا انخفض سعر الین ووصل ل  119.50سنضع أمر محدد سلفًا لشراء الین عند سعر  :الجواب 
ع فاشتروا لي ین ألنني أتوقع عندھا أن یبدأ السعر باالرتفا 119.50 سیتم تنفیذ األمر عندما یصل سعر الین فعلیًا إلى  ,

ألنھ سعر  limit entry orderھذا األمر سیكون أمر دخول مرتد  . تنس أن الین عملة غیر مباشرة ال . 119.50
  .مرتبط بانعكاس اتجاه حركة السعر 

  4مثال 

 ..قبل أن یبدأ االنخفاض  1.4020تتوقع أن یرتفع السعر لیصل إلى   USD/CHF = 1.4065سعر الفرنك اآلن 
 فماذا ستفعل ؟

وبذلك ستفتح الشركة لنا صفقة بأن تبیع الفرنك عندما یصل  , 1.4020سنضع أمر بیع للفرنك عند سعر  :الجواب 
 limit entryھذا األمر سیكون أمر دخول مرتد  .ألننا نتوقع أن سعره سینخفض بعد ذلك  , 1.4020سعره فعلیًا إلى 

order نھ سعر مرتبط بانعكاس اتجاه حركة السعر أل .  

 قاعدة عامة 
 limit entry orderأمر الدخول المرتد 

 للعمالت المباشرة 

 .إذا أردت الشراء یكون السعر الذي تضع األمر عنده  أقل من السعر الحالي 

 .إذا أردت البیع یكون السعر الذي تضع األمر عنده أكبر من السعر الحالي 

یر المباشرةللعمالت غ  

 .إذا أردت الشراء یكون السعر الذي تضع األمر عنده  أكبر من السعر الحالي 

 .إذا أردت البیع یكون السعر الذي تضع األمر عنده أقل من السعر الحالي 

  

  

 STOP ENTRY ORDERأمر الدخول المستمر 

اه حركة السعر سیستمر في نفس اتجاھھ وھو أمر لفتح صفقة لبیع أو شراء عملة عند سعر ما عندما تتوقع أن اتج
 .بعد وصولھ لھذا السعر 

 ولنأخذ أمثلة 

  1مثال 

سیستمر   9810.وھو في إرتفاع تتوقع أن السعر إذا وصل إلى    EUR/USD = .9780 :السعر الحالي للیورو 



 بعدھا في اإلرتفاع فماذا ستفعل ؟

لشركة إذا وصل السعر ل وبذلك نقول ل 9810.سنضع أمر شراء عند سعر  :الجواب  اشتروا لي یورو ألنني  9810.
ستقوم الشركة بتنفیذ ھذا األمر عندما یصل سعر  .أتوقع أن السعر طالما وصل لھذا السعر فإنھ سیستمر في إرتفاعھ 

 stopسیكون ھذا األمر أمر دخول مستمر  .وإذا لم یصل السعر إلى ھذه النقطة لن ینفذ األمر  9810.الیورو إلى 
entry order  ألنھ مرتبط باستمرار اتجاه حركة السعر. 

 2مثال 

سیستمر  1.5450وھو في انخفاض تتوقع أنھ إذا وصل السعر إلى  GBP/USD = 1.5500 :السعر الحالي للجنیة 
 باالنخفاض أكثر فماذا ستفعل ؟

الجنیھ إلى وبذلك نقول للشركة إذا وصل سعر  1.5450سنضع أمر بیع للجنیھ عند سعر  :الجواب  بیعوا لي  1.5450
سیكون ھذا األمر  .ألنني أتوقع أن السعر بعدھا سیستمر في انخفاضھ  –أو أي عدد من اللوت  –لوت جنیة إسترلیني 

 .ألنھ مرتبط باستمرار اتجاه حركة السعر  stop entry orderأمر دخول مستمر 

  3مثال 

تفاع مستمر وھو في ار USD/JPY = 121.30 :السعر الحالي للین     120.90تتوقع أن السعر إذا وصل إلى  ,
 فماذا ستفعل ؟ –ال تنس أن الین عملة غیر مباشرة  –سیستمر في ارتفاعھ  

وبذلك نقول للشركة إذا وصل سعر الدوالر مقابل الین إلى     120.90الجواب سنضع أمر شراء للین عند سعر 
سعر الین بعدھا في اإلرتفاع فاشتروا لي ین ألنني أتوقع أن یستمر  120.90 سیكون ھذا األمر أمر دخول مستمر   .

stop entry order  ألنھ مرتبط باستمرار اتجاه حركة السعر. 

  4مثال  

سیستمر  1.4300تتوقع أن السعر إذا وصل إلى  ,وھو في انخفاض  USD/CHF = 1.4260السعر الحالي للفرنك 
 في اإلنخفاض فماذا ستفعل ؟

نضع أمر بیع للفرنك عند سعرس :الجواب  فبیعوا  1.4300سعر الفرنك إلى   وبذلك نقول للشركة إذا وصل 1.4300  
سیكون ھذا األمر       .من الفرنك ألنني أتوقع أن سعره بعدھا سیستمر باإلنخفاض  -أو أي عدد من اللوت  -لي لوت 

ركة السعر ألنھ مرتبط باستمرار اتجاه ح stop entry orderأمر دخول مستمر  . 

 قاعدة عامة 
  stop entry orderأمر الدخول المستمر 

 للعمالت المباشرة 

 .إذا أردت الشراء یكون السعر الذي تضع األمر عنده أكبر من السعر الحالي 

  .إذا أردت البیع یكون السعر الذي تضع األمر عنده أقل من السعر الحالي 

 للعمالت غیر المباشرة 

 .إذا أردت الشراء یكون السعر الذي تضع األمر عنده أقل من السعر الحالي 

  .إذا أردت البیع یكون السعر الذي تضع األمر عنده أكبر من السعر الحالي 

  



 !ھل تجد نفسك مرتبكًا بعض الشئ ؟

 !!ال تقلق فھذا طبیعي 

لممارسة العملیة ستضح لك ولكن بقلیل من ا ,قد تجد بعض الصعوبة في تطبیق األوامر السابقة أو حتى في فھمھا 
 والتي وضعت لتحقیق غرض واحد وھو أن .األمور بشكل كامل وستعلم مدى سھولة التعامل بأنواع األوامر السابقة 
تكون ھناك أوامر للدخول في صفقات والخروج منھا في كافة احتماالت حركة السعر بحیث یساعدك ذلك على عدم 

اطر الخسارة من جھة أخرى فقدان أي فرصة من جھة وعلى تقلیل مخ . 

على ان تضع في اعتبارك أن تركز في البدایة على أوامر الخروج  ,وكمبتدئ سینفعك حفظ القواعد األربع السابقة 
وخصوصًا أمر الحد من الخسارة ألن لھذا األمر أھمیة بالغة في الحد من المخاطر في المتاجرة المحددة مسبقًا 

 .بالعمالت 

ثم بعد  Stop order نفسك كثیرًا فإننا ننصحك في البدایة أن تركز على أمر الحد من الخسارة فقط لذا وكي ال تربك 
 .ودع األنواع األخرى حتى تكتسب الخبرة الكافیة  Limit orderذلك أمر جني الربح 

وامر ستقوم بتحدید أوامر الدخول المحددة سلفًا بواسطة محطة العمل وسترشدك الشركة لكیفیة وضع ھذه األ وھي  ,
  .مسألة في غایة السھولة التتطلب منك سوى نقرتین على الفأرة 

  

 :قد تسأل نفسك السؤال التالي 

كیف یمكنني أن أحدد أن األمر الذي أدخلتھ ھو أمر سوق أم أمر حد من الخسارة أم أمر دخول لسعر مستمر إلى آخره 
ألمر الذي أریده ؟من أنواع األوامر ؟ كیف یمكنني أن أفھم الشركة نوع ا  

  :الجواب 

  !!ال تقلق 

وھي مسألة في غایة  ,ستقوم بتحدید أألوامر بواسطة محطة العمل وسترشدك الشركة لكیفیة وضع ھذه األوامر 
كما قلنا ولن تتطلب منك سوى نقرتین على الفأرة  السھولة   وستكون ھناك رسائل تنبھك على نوع األمر الذي  .

حتى ال یكون ھناك مجال للخطأ أو ة التي ستشریھا وما ھي العملة التي ستبیعھا قبل إدخال األمر أدخلتھ وما ھي العمل
أما  ,excutedوالتنس أنھ یمكنك التراجع عن أي أمر محدد سلفًا وذلك بإلغاءه طالما أنھ لم یتم تنفیذه بعد  ,السھو 

ن قد دخلت فعًال وفورًا في الصفقة بیعًا أم شراءاً  تكوأمر السوق فال یمكنك إلغاءه بطبیعة الحال ألنك بأمر السوق
 .وأصبحت متأثرًا بحركة األسعار في السوق الدولي 

  

  

  
  

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Risk and tradingالمخاطرة في المضاربة على أسعار العمالت 
أرباح كبیرة تفوق عدة مرات البد أنك استنتجت من فھمك ألساس المتاجرة بنظام الھامش أنھ الطریقة األسرع لتحقیق 

 .رأس المال المستثمر 

كعربون مسترد ثم احتفاظك  $500یورو مثًال مقابل أن تدفع مبلغ  100.000فأن تتمكن من أن تتاجر بما قیمتھ 
ھو أمر كفیل بأن یعود علیك بمردود یفوق عدة مرات المبلغ الذي  ,بالربح كامًال وكأنك تمتلك ھذا المبلغ فعًال 

ره في المتاجرة وبنسبة أرباح تفوق أي شكل آخر من أشكال االستثمار وبما الیقاس ستستثم .. 

 .فكل ماعلیك ھو أن تشتري العملة التي تتوقع أن ترتفع وتبیعھا عندما ترتفع فعًال 

 .أو أن تبیع العملة التي تتوقع أن تنخفض وتشتریھا عندما تنخفض فعًال 

ند شراءك عملة تحصل على ومقابل كل نقطة یرتفع فیھا السعر ع في حالة الحساب  )لكل لوت من العملة  10$
 . (العادي 

 .لكل لوت من العملة  $10ومقابل كل نقطة ینخفض فیھا السعر عند شراءك عملة تحصل على 

نقطة  200-50وأسعار العمالت في حركة مستمرة على مدار الساعة ففي الیوم الواحد تتحرك أي عملة بمعدل ما بین 
عودًا أو ھبوطًا ص . 

 .وھذا یعني أن ھناك دائمًا فرصة سانحة للحصول على أرباح ھائلة یومیًا 

 ..اطلق لمخیلتك العنان وتصور كم ستتمكن یومیًا من كسب نقاط 

 .وقس على ذلك  .. تتاجر بھ على كل لوتربح یومي  $500نقطة مثًال ھذا یعني  50

 . والیخشى انخفاض المبیعات والیھمھ أن ترتفع األسعار أم تنخفض فالمتاجر بالعمالت بالذات الیخشى الكساد

 .فاإلمكانیة متوفرة دائمًا للحصول على الربح سواء ببیع العملة أم بشرائھا وسواء ارتفع سعرھا أم انخفض 

 ..فالربح مضمون وھائل وسریع 

 !!..إن 

ربح والخسارة وھنا الفصل الحاسم بین ال ,وھنا مربط الفرس  ,إن صدقت توقعاتك  ..!! 

 .عن كل نقطة یرتفع فیھا السعر  $10نعم إن توقعت أن عملة ما سترتفع فقمت بشرائھا ستحصل على 

 ولكن ماذا إن لم یرتفع السعر ؟



 !!..عن كل نقطة ینخفض بھا السعر  $10ستخسر 

 .وسیخصم ھذا المبلغ من حسابك  $500نقطة ستخسر  50فإذا انخفض السعر 

یحة في المتاجرة بالعمالت أو المتاجرة بأي سلعة أو خدمة مھما كانت وھذه حقیقة صح . 

 .إذا انخفض سعر السلعة عن سعر شرائك لھا ستعاني الخسارة 

ولكن لیس معنى ذلك أنھ یضمن  ,فأي تاجر الیقوم بشراء سلعة بغرض المتاجرة إال بعد أن یتوقع أن سعرھا سیرتفع 
 .أن توقعھ صحیحًا 

ي ھذا العالم فال شئ مضمون ف ..!! 

فإن كان التاجر ذو خبرة ودرایة في السوق فإن توقعاتھ ستكون صحیحة في  ,والمسألة تعتمد على صحة توقع التاجر 
 .أغلب الوقت ولیس بالضرورة في كل الوقت 

 .وھذا یكفي لكي یحقق التاجر ربحًا صافیًا كل شھر 

 وھكذا ھي التجارة واالستثمار 

اطرة في مواجھة الخسارة ھناك دائمًا عنصر مخ . 

 .ومن الیرید المخاطرة فعلیھ أن الیتاجر أصًال 

 .وعلى قدر إمكانیة الربح تكون نسبة المخاطرة 

عائدًا على استثماره في السنة  %4فالمستثمر الذي یودع أموالھ في البنك مقابل فوائد سنویة لن یحصل على أكثر من 
.. 

ة على العمالت فقد یحصل على ربح یتجاوز أما الذي یستثمر أموالھ في المضارب عائدًا على استثماره  1000%
 !!..وممكن أكثر من ذلك بكثیر 

 ما الفارق ؟

 الفارق ھو نسبة المخاطرة 

 .كعائد سنوي  %4فلن تحصل على أكثر من  %100فمقابل أن تحصل على مردود مضمون 

امك إال أن تواجة مخاطر الخسارة وأكثر فلیس أم %1000أما لكي تحصل على مردود قد یصل إلى  . 

 .وھي حقیقة تنطبق على كافة أشكال االستثمار والتجارة في أي سلعة وفي أي مكان في العالم 

وكما تعّلمت فإن المتاجرة بالعمالت تحقق مكاسب مادیة ھائلة وفي المقابل ھناك مخاطرة عالیة جدًا في االستثمار في 
 .المضاربة على أسعار العمالت 

ھناك حقیقة یجب أن تعلمھا جیدًا و : 

 .وھي أن االستثمار في المضاربة على أسعار العمالت یعتبر واحدًا من أخطر أشكال االستثمار على االطالق 

 .نعم ھذا ممكن  ..فھناك احتمال أن تربح عشرات أضعاف المبلغ الذي ستعمل بھ 

ذا ممكن أیضًا نعم ھ ..وھناك احتمال أن تخسر كل المبلغ الذي ستعمل بھ  . 



 بماذا تتمثل المخاطرة في المضاربة على أسعار العمالت ؟

 ..نستطیع أن نلخص اإلجابة بجملة واحدة 

  High volatilityبالتذبذب الشدید 

فأسعار العمالت تتغیر بشكل مستمر وتتقلب األسعار طوال الوقت وھي شدیدة التأثر بالمتغیرات االقتصادیة 
 . متوقع أحیانًا والسیاسیة وبشكل غیر

 .ھذه الطبیعة في أسعار العمالت یجعل من توقع اتجاه السعر مسألة لیست بالھینة على اإلطالق 

فإذا حولت ھذه  ,نقطة صعودًا أو ھبوطًا  200-50وكما ذكرنا فإن معدل حركة أسعار العمالت یومیًا یتراوح ما بین 
غ ھائلة یومیًا یمكن أن تربحھا أو تخسرھا النقاط إلى مقابلھا مادیًا ستجد إن ھذا یعني مبال . 

 .وھذا یعتمد على صحة توقعاتك 

 فھل یمكن توقع أسعار العمالت ؟

 إال أنھا لیستفحركة أسعار العمالت وإن كانت شدیدة التذبذب والتقلب  ..نعم  ..كما علمت من الجزء السابق فاإلجابة
وكثیرًا ما تصدق ھذه التوقعات مما یعني تنبأ بھا مسبقًا یمكن ال trends "میول"حركة عشوائیة بل لھا أساس و

 .أرباح طائلة 

 : عن طریق التحلیل بنوعیھ األساسیین وتعلم اآلن إنھ یمكنك توقع أسعار العمالت

 . Fundamental analysisوالتحلیل االقتصادي اإلخباري   Technical analysisالتحلیل الفني  

لیل القیام بمتابعة حركة السعر لفترة ماضیة حتى نستنتج احتمال اتجاھھا مستقبًال و كما تعلم فإننا نقصد بالتح . 

أما إن تعاملت معھ وأصبحت تعلم ردود فعلھ السابقة على  ..فأنت التستطیع أن تتوقع ردود فعل شخص ما التعرفھ 
 !!مواقف مختلفة یمكنك أن تتوقع ردة فعلھ المستقبلیة على موقف معین 

ولكن حركة السعر ھي في النھایة انعكاس للطلب والعرض  , فارق بین سلوك إنسان وبین حركة السعر طبعًا ھناك
 .الذي یقوم بھ الناس في مختلف أنحاء العالم 

 .والعرض والطلب یتأثر بمتغیرات اقتصادیة وسیاسیة معینة معروفة 

لسعر وبالتالي یمكن االستناد إلى ذلك باتخاذ اتجاه ا forecastإذًا من حیث المبدأ یمكن بتحلیل حركة السعر توقع 
 .قرارات البیع والشراء 

 !!..ولكن على الرغم من ذلك فالشئ مضمون 

 .فالمتغیرات التي تؤثر على حركة األسعار كثیرة ومتناقضة أحیانًا 

 .مسألة احتمال  –أو سھم أو سلعة  –وھذا یجعل من توقع اتجاه سعر عملة ما 

ألكبر أن سعر العملة سیرتفع ستقوم بشرائھا والعكس صحیح فإن كان االحتمال ا . 

وعلى قدر ممارستك ومتابعتك ألسعار العمالت وبقدر توسیع اطالعك على ذلك المجال بقدر ما ستزید خبرتك 
 .وقدرتك على التوقع الصحیح 

 ..وھذه مسألة تتطلب الكثیر من الجھد والوقت والمتابعة واإلصرار 



لعناء ألن المردود المادي مرتفع وھي مسألة تستحق ا  !!..ومرتفع للغایة  ..

 فكیف یمكن إذًا التخفیف من المخاطر في المضاربة على أسعار العمالت ؟

 :ھناك مرحلتین أساسیتین 

  .قبل الدخول في ھذا المجال أصًال  •

  .بعد الدخول في ھذا المجال  •

توى المخاطرة إلى الحد األدنى ولكل مرحلة قواعد یؤدي اإللتزام بھا إلى تخفیف مس مما یعطي المتاجر الفرصة  ,
  .األكبر للنجاح 

قواعد إدارة المخاطر تسمى ھذه القواعد بشكل عام  Risk management rules  والتي سنناقشھا بالتفصیل لما لھا
  .من أھمیة بالغة 

   

  

  
  

 

 القواعد الرئیسیة في إدارة المخاطر
 قبل الدخول في المتاجرة الفعلیة 

 :ھناك بعض القواعد األساسیة التي یجب اتباعھا حرفیًا قبل المتاجرة الفعلیة وھي 

 .عدم المتاجرة بأموال حقیقیة قبل التدریب والممارسة الطویلة  :القاعدة األولى 

 .االستثمار بالمبلغ الذي یمكنك أن تخسره كلیًا  :القاعدة الثانیة 

لقاعدة الثالثة ا متاجرة بحساب مصّغر البدء في ال : . 

 :وسنشرح ھذه القواعد ألھمیتھا البالغة 

 القاعدة األولى 

 عدم المتاجرة بأموال حقیقیة قبل التدریب والممارسة الفعلیة 

 !!..الیمكنك أن تخاطر بأموالك في مجال التفھم فیھ شیئًا  ..نعم 

یمكنك أن تفتح حساب افتراضي وھمي ثم  Demoالبد أوًال أن تخوض ھذا المجال عن طریق المتاجرة اإلفتراضیة 
تقوم ببیع وشراء العمالت بھذا الحساب فإذا ربحت سیضاف الربح إلى حسابك وإذا خسرت ستخصم الخسارة من 
حسابك حیث تتم كل العملیات من حیث اإلجراءات وكیفیة تنفیذ األوامر وأسعار العمالت وكل ما یتعلق بالمتاجرة 

 . إنھ ال یحتوي على أموال فإذا خسرت فأنت لن تفقد شیئًا فعلیًا وكأنھ حساب حقیقي سوى

إن الحساب اإلفتراضي ھو ضرورة الغنى عنھا لتتعلم كیفیة المتاجرة بأسعار العمالت دون أن تعاني خسارة حقیقیة 
 وطبیعتھا حیث سیمّكنك من الممارسة واكتساب الخبرة واختبار توقعاتك وتعلم الكثیر الكثیر عن حركة األسعر ,



 .دون أن تخسر شیئًا 

وبعد أن تكون قد مارست المتاجرة االفتراضیة ألطول فترة ممكنة وبعد أن أصبحت على ثقة من صحة توقعاتك 
 .وفھمك لحركة األسعار والمؤثرات التي تؤثر بھا وبعد ذلك فقط یمكنك البدء بالمتاجرة بأموال حقیقیة 

  على حساب افتراضي ؟كم ھي الفترة التي یجب أن أمارس فیھا

بل المسألة تعتمد على أن تصل إلى ثقة بنفسك وبفھم  ,ففي الحقیقة الیمكن تحدید فترة معینة  ..!أطول فترة ممكنة 
 .طبیعة السوق ودقة توقعاتك 

فقد تكون ھذه النتائج  ,فالیعني أن تحقق الربح في بضعة صفقات أنك قد أصبحت مھیئًا للمتاجرة بأموال حقیقیة 
لیدة المصادفة ال أكثر و  .والتستطیع أن تنفي ذلك إال بعد أن تثیت النتائج العملیة أرباحًا مستمرة ولفترة طویلة  ,

 الیجب أن تبدأوإن أردت تحدیدًا فنقول لك  ,أنت فقط من یمكنھ أن یقرر متى ینتقل للمتاجرة الفعلیة  ..باختصار 
حساب افتراضي وقبل أن تثبت النتائج العملیة أن أسلوبك یتحسن لمتاجرة الفعلیة قبل ستة أشھر من المتاجرة با

  .شھرًا وراء شھر 

 .وفي النھایة فالقرار یعود لك وحدك 

وأغلب ھذه الشركات تسمح لك بذلك  ,سنرشدك إلى عناوین شركات وساطة تسمح لك بأن تفتح حسابًا افتراضیًا مجانًا 
 . مرات لمدة شھر واحد ولكننا ننصحك بتجدید ذلك عدة

والتنس إنھ حتى المتاجرین المحترفین یكون دائمًا لدیھم حسابات افتراضیة یختبرون علیھا أسالیب جدیدة في 
 .التوقع والمتاجرة ویتعلمون منھا الكثیر دون أن یعانوا الخسارة 

  .فالحساب االفتراضي ضرورة للمحترف وحتمیة للمبتدئ 

 القاعدة الثانیة 

لذي یمكنك أن تخسره كلیًا االستثمار بالمبلغ ا   

 .وھي من القواعد األساسیة لتجنب اآلثار السلبیة لمخاطر المضاربة على العمالت 

فال بد أن تكون قادرًا على أن تخسر ھذا المبلغ كلیاً فعندما تقرر أن تبدأ المتاجرة الفعلیة وتحدد مبلغًا تفتح حسابك بھ 
 .دون أن یؤثر على وضعك المادي 

ك ؟ما معنى ذل  

 .معنى ذلك إنھ الیمكنك بأي حال من األحوال أن تتاجر بأموال استدنتھا لھذا الغرض 

و أن تتاجر بأموال تمثل نسبة كبیرة من مدخراتك أ . 

 .بل التبدأ إال بمبلغ إن خسرتھ كلیًا فلن یؤثر على وضعك المادي بشكل كبیر 

اطر عالیة ذو مخاستثمار فكما قلنا فإن المضاربة على أسعار العمالت  فأن تضع كل أموالك في مثل ھذا المجال ھو  ,
 .حماقة شدیدة بال أدنى شك 

ومن الضروري أن التضیع على نفسك فرصة المكاسب المادیة  ,من الرائع أن تخوض في ھذا المجال المربح  ..نعم 
 التدع إغراء ھذه األرباح ولكن العقل كل العقل یحتم علیك أن ,الكبیرة والسریعة الممكن تحقیقھا في ھذا السوق 
تعمیك عن حقیقة أن المضاربة على أسعار العمالت ذو مخاطر عالیة قد تتسبب بخسارتك لكامل المبلغ الذي في 

 .حسابك وبسرعة كبیرة 



 ..لقد حقق البعض المالیین من وراء المضاربة في سوق العمالت وغیرھا من األسواق 

 !!..ولقد أفلس البعض من وراء العمل نفسة 

 :لذا فإنھ ینصح للراغب في البدء بالمتاجرة بأموال فعلیة أن یسأل نفسھ السؤال التالي 

 كم ھو المبلغ الذي یمكنني أن أستغني عنھ مقابل تجربة الخوض في ھذا المجال ؟

 .واإلجابة تختلف من شخص آلخر على حسب ظروف وأھداف وإمكانات كل شخص 

 القاعدة الثالثة 

   بحساب مصّغرالبدء بالمتاجرة

في الجدول الذي ذكرناه في صفحة الحساب العادي والحساب المصغر ترى الفارق الرئیسي بین حساب مصّغر 
 .وحساب عادي 

 .وكما ترى فإن الحساب المصّغر یمثل ٌعشر الحساب العادي في كل شئ 

إنھ من القواعد الرئیسیة التي یجب أن تتبع لتجنب اآلثار السیئة للمضاربة على العمالت بعد الممارسة على حساب 
افتراضي أن تبدأ المتاجرة الفعلیة بحساب مصّغر یجنبك خسائر فادحة ویحقق لك ربحًا جیدًا إلى أن تتمكن من سوق 

 .العمالت وتتمكن من تضخیم رأسمالك لیمكنك بعد ذلك الخوض في المتاجرة بحساب عادي 

إنھ من الضروري جدًا لكل مبتدئ أن الیقوم بالمتاجرة الفعلیة إال عن طریق حساب مصّغر أوًال حتى لو كانت نتائج 
 .ممارستھ للحساب االفتراضي ولمدة طویلة ممتازة 

 لماذا ؟

 !!..ألن ھناك فارق بین المتاجرة بالحساب اإلفتراضي والحساب الفعلي 

إلى حساب فعلي یعانون الخسارة فكثیر من المبتدئین یحققون نتائج ممتازة على حساب افتراضي ولكن عندما ینتقلون 
 .أو الیحققون نفس المستوى الممتاز الذي حققوه في الحساب االفتراضي 

 ما السبب في ذلك ؟

 ..وھو أحد أھم العوامل التي تؤثر على نجاح أو فشل المتاجر  ..العامل النفسي  :الجواب 

ن یخسر شیئًا على الحقیقة وھذا یجعلھ على درجة فالمتاجر الذي اعتاد على المتاجرة بالحساب االفتراضي یعلم إنھ ل
 .عالیة من الھدوء النفسي والقدرة على الصبر وتحمل تغیرات السعر المؤقتة 

 .نقطة  100لوت من عملة على أساس ان سعرھا سیرتفع  1لو افترضنا أنك اشتریت  :فمثًال 

بشكل متصل فكما تعلم من طبیعة حركة السعر أن السعر لن یرتفع مّرة واحدة و . 

 .بل سیرتفع قلیًال ثم سینخفض ثم یعود لالرتفاع ثم ینخفض أكثر ثم یرتفع مرة أخرى وھكذا لحظة وراء لحظة 

نقطة كما توقعت ولكن یتم ذلك في أغلب  100في النھایة وبعد بضع ساعات ستجد أن السعر قد ارتفع فعًال  ..نعم 
 .األحوال بشكل تدریجي 

فھو عندما یرى أن سعر العملة بدأ باالنخفاض فلن  , افتراضي فالمسألة التؤثر علیھ كثیرًا بالنسبة للمتاجر بحساب
یخش شیئًا طالما أنھ على ثقة من صحة توقعھ والسبب في ذلك أنھ یعلم أنھ حتى لو لم یصدق توقعھ فھو لن یخسر شیئاً 

 .نقطة كما توقع  100لذا فإنھ سیصبر إلى أن یرتفع السعر إلى 



متاجر بحساب فعلي فالقصة بالنسبة لھ تختلف كلیًا أما ال ..!! 

لوت من عملة ما ویبدأ السعر في االنخفاض فإنھ سیرى أنھ بدأ یخسر من حسابھ مقابل كل نقطة  1فعندما یشتري 
وھذا مع الوقت سیسبب لھ الكثیر من التوتر والخوف من  ,في الحساب المصّغر  $1في الحساب العادي و  10$

لخسارة وقد یتسرع ویبیع بخسارة ولكنھ لو صبر قلیًال لعاد السعر إلى االرتفاع كما توقع ازدیاد ا . 

 !!..فالمتاجرة في األسواق المالیة ھي حرب أعصاب في المقام األول 

 .في صفقة واحدة  $500أھون كثیرًا من أن تخسر  $50وأن تخسر 

حتى تختبر نفسك وترى تأثیر حركة األسعار بحساب مصّغر البد أن تكون لذا فإن بدایة المتاجرة بالحساب الفعلي 
 .على تحملك وقوة أعصابك وھذا یجنبك الكثیر من الخسائر التي قد تعاني منھا إن بدأت مباشرة في حساب عادي 

والحساب المصّغر یحقق لك مخاطر أقل وفي نفس الوقت إمكانیة  ,كما أنك في حاجة إلى مزید من الممارسة والخبرة 
قیق أرباح طیبة جدًا تح . 

 !إیاك 

مھما كانت نتائجك في الحساب  Standard accountثم إیاك أن تبدأ المتاجرة الفعلیة بحساب عادي 
 .اإلفتراضي ممتازة 

 !!قد یؤدي ذلك لتبخر حسابك في غضون أیام 

  Mini accountال تبدأ المتاجرة الفعلیة إال بحساب مصغر 

 !!تذكر ذلك دائمًا 

قیقة ھناك الكثیر من المتاجرین المحترفین الذي یكتفون بالعمل في حساب مصّغر طوال الوقت فاألرباح وفي الح
 .والمرونة الكبیرة للحساب المصّغر تجعلھ جذابًا جدًا وخصوصًا للمبتدئین وأصحاب الحسابات الصغیرة 

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

المخاطر القواعد الرئیسیة في إدارة   

 .بعد الدخول في مجال المتاجرة الفعلیة 

وأصبح لدیك الحد األدنى من لعدة أشھر مثًال اآلن وبعد أن مارست المتاجرة على الطبیعة مستخدمًا حسابًا افتراضیًا 
ریقة الخبرة وبعد أن طورت أسلوبًا في المتاجرة یعتمد على طریقھ معینة في تحلیل حركة األسعار وأثبتت لك ھذه الط

 .فعالیتھا بنتائج عملیة جیدة في الحساب اإلفتراضي ولفترة طویلة نسبیًا 

 .لقد أصبحت اآلن جاھزًا من حیث المبدأ للمتاجرة الفعلیة 

وتطبیقًا للقواعد السابقة قمت بتحدید مبلغ من المال للمتاجرة بھ وقمت باختیار شركة الوساطة وفتحت معھا حساباً 
 . رحلتك الحقیقیة في عالم المضاربة بالبورصة الدولیة للعمالت مصغرًا لتبدأ منذ اآلن

من خالل الممارسة التي قمت بھا في الفترة السابقة أصبحت على درایة جیدة بطبیعة حركة أسعار العمالت وبالتالي 
د ممكن ؟فكیف یمكنك الحد من ھذه المخاطر ألقصى ح ,أصبحت على درایة بطبیعة المخاطر في العمل بھذا المجال   

 :ھناك الكثیر من القواعد التي یجب أن تتبعھا قبل وأثناء دخولك في صفقة ما نذكر منھا 

 .استخدم أمر الحد من الخسارة  :القاعدة األولى 

لقاعدة الثانیة ا  .من حسابك في الصفقة الواحدة  % 2.5 – 2ال تخسر أكثر من  :



والخروج اعتمد على التحلیل في الدخول  :القاعدة الثالثة  . 

 .ال تدخل في صفقة بعكس میل السعر  :القاعدة الرابعة 

 .ال تتاجر في األوقات والظروف غیر المالئمة  :القاعدة الخامسة 

 .وسنشرح بشئ من التفصیل ھذه القواعد ألھمیتھا البالغة 

  

 القاعدة األولى 

 استخدم أمر الحد من الخسارة 

لقد تحدثنا في صفحة أنواع األوامر  . alwayes trade with stopsوھي من القواعد الرئیسیة في المتاجر 
لحد من الخسارة عن أمر ا stop order   وفي الحقیقة من بین جمیع انواع  ,وبینا القواعد األساسیة في التعامل معھ

 .األوامر یعتبر أمر الحد من الخسارة ھو األھم واألكثر ضرورة 

 لماذا ؟

ھو خط الدفاع الرئیسي في حمایتك ألن أمر الحد من الخسارة  . 

فقد تبذل الجھد المطلوب في التحلیل ولكن یحدث أمر ما یجعل من حركة السعر  .فال أحد یصدق توقعھ طوال الوقت 
وھذا شئ متوقع في سوق شدید .تبدأ في معاكستك حیث تبدأ بمواجھة الخسارة مع كل نقطة یعاكسك بھا السعر 

 .التذبذب كسوق العمالت 

تي ھنا دور أمر الحد من الخسارة والذي سیعمل على إغالق الصفقة قبل أن تتضاعف خسارتك إلى حد كبیر یأ . 

فبعد أن یحلل المتاجر حركة  ,وضع أمر الحد من الخسارة قبل الدخول في الصفقة ھو أحد صفات المتاجر المحترف 
كانت ام شراءًا سیحدد مسبقًا النقطة التي سیغلق سعر عملة ما ویقرر على أساس ھذا التحلیل الدخول في صفقة بیعًا 

سیرتفع بعد  أعتقد بأن سعر الیورو  " :عندھا الصفقة في حالة الخسارة قبل الدخول في الصفقة وذلك بأن یقول مثًال 
  "قلیل لذا سأشتریھ بالسعر كذا ولكن إذا لم یرتفع كما أتوقع فإنني سأغلق الصفقة بخسارة عند سعر كذا 

ن التحدید المسبق لنقطة الخروج بخسارة تقي المتاجر من الوقوع تحت التأثیر النفسي وذلك أل عودة  "على أمل  "
  .السعر فیما بعد 

 .واإللتزام بذلك كثیرًا ما یكون ھو الفارق بین المتاجر الناجح وغیر الناجح 

 ھو أحد أھم عوامل النجاح في نفسيوالتقید الصارم بمعطیات التحلیل و تجاھل التأثیر ال Deciplineفإإلنضباط 
 .المضاربة بالبورصة وبالتالي أحد أھم أسباب الدخل المادي المرتفع الذي یصحب ھذا النجاح 

  

 القاعدة الثانیة 

 من حسابك في صفقة واحدة  % 5ال تخسر أكثر من 

ما عندما تقرر الدخول في صفقة ستحدد النقطة التي ستدخل بھا شاریأ أم بائعًا لعملة  وستحدد النقطة التي ستخرج  .
  .عندھا في حالة عاكسك السعر وعانیت الخسارة 

 .من مجمل حسابك الكلي  % 5إن المبلغ الذي یمكن أن تخسره في صفقة ما البد أن الیزید عن 



 فما معنى ذلك ؟

حسب السعر الذي وقررت الدخول في صفقة ما فھذا یعني إنھ علیك أن ت $10.000لنفترض أن لدیك حساب عادي بھ 
من مجمل حسابك الكلي  %5وھو ما یعادل  $500ستخرج بھ في حالة الخسارة بحیث ال تزید الخسارة إن حدثت عن 

. 

على أساس أن سعر سیرتفع بعد  GBP/USD = 1.4500جنیة استرلیني بسعر   لوت 1لو كنت قد اشتریت  :فمثًال 
 قلیل فإین ستضع أمر الحد من الخسارة ؟

د سعر ستضعھ عن GBP/USD = 1.4450 . 

 .من حسابك  %5وھو ما یعادل  $500وبذلك فأنت تحدد خسارتك بمبلغ 

 لوت ؟ 2فماذا لو كنت اشتریت 

لوت وھذا المبلغ  1لوت ولیس  2ألن لدیك  $100تكون خسارتك ھنا  GBP/USD = 1.4450لو وصل السعر إلى 
تقرب نقطة الخروج في حالة الخسارة لسعر إما أن  :من حسابك ولذلك فأمامك خیاران  % 10یعادل  : GBP/USD 

 .  وإما أن ال تشتري أصًال إال لوت واحد 1.4475 =

نقطة  25ولقد ذكرنا عند الحدیث عن أمر الحد من الخسارة إنھ ال یمكنك أن تضعھ قریب جدًا من سعر دخولك و 
من الخسارة عند سعر تعتبر قریبة جدًا من نقطة دخولك فال یجوز إذًا أن تضع أمر الحد  فال یتبقى أمامك إال  1.4475

 .أن ال تشتري أكثر من لوت واحد 

 :إذا وجدت صعوبة في فھم المثل السابق فتذكر اآلتي 

 .الذي تدخل بھ  (اللوت  )أنت تعلم أن حجم الخسارة تعتمد على عدد النقاط التي تخسرھا وعلى حجم العقود 

عن كل  $1عن كل نقطة في الحساب العادي و  $10 , یزید المبلغ الذي ستخسره فكلما زاد عدد النقاط التي تخسرھا
 .نقطة في الحساب المصغر 

 .وكلما زاد عدد العقود التي تشتریھا في صفقة كلما زاد الربح في حالة الربح وزادت الخسارة في حالة الخسارة 

ھذه الصفقة أكثر من فعندما تدخل صفقة فعلیك أن تضع نقطة الخسارة بحیث لن تخسر في   .من حسابك  5%

 .وعلى ھذا األساس تختار عدد العقود والسعر الذي ستضع أمر الحد من الخسارة عنده 

 .  لوت بل اشتر لوت واحد 2من حسابك فال تشتر  %5لوت سیجعلك تخسر أكثر من  2فإذا كان شراءك ل 

تخسر أكثر من وإن كان السعر الذي ستضع عنده أمر الحد من الخسارة سیجعلك   –إن حدثت  –من حسابك  5%
 .فعلیك تقریب ھذا السعر من نقطة الدخول أكثر 

 .نقطة كما ذكرنا  30على أن ال تقل الفارق بین سعر الدخول وسعر الحد من الخسارة عن 

 لماذا على أن أفعل ذلك ؟

العقود طمعًا بأرباح كبیرة إن التزامك بھذه القاعده سیجبرك على عدم االندفاع في شراء كمیات كبیرة من  . 

سیتسبب بخسائر فادحة لك ولكنھ في المقابل  ,لوت سیمنحك أرباح ھائلة إن صدقت توقعاتك  10نعم إن شراءك ل 
  .إن لم تصدق توقعاتك 

فإذا دخلت بحجم عقود كبیر ولم تصدق توقعاتك فقد تخسر كل ما لدیك من مال ولن تتمكن بعدھا حتى من الحصول 
 . لتعویض ما فقدت على فرصة



من حسابك فھذا یعني إنھ سیظل أمامك الفرصة واسعة لتعویض ما خسرت  %5أما إن التزمت بأن ال تخسر أكثر من 
 .من أموال وسیحمي حسابك في حالة تعرضت لعدة خسارات متالحقة 

  

   القاعدة الثالثة

 ال تدخل في صفقة بعكس میل السعر 

لقد ذكرنا في صفحة میل السعر أن ھذه أحد القواعد الرئیسیة  Trend is your friendمیل السعر صدیق المتاجر 
  .التي ستسمعھا كثیرًا في تحلیل كافة األسواق المالیة 

 .وكثیرًا ما یكون التقید بھا سببًا ھامًا من أسباب النجاح 

 فكیف أتقید بھذه القاعدة ؟

السعر بأن ال تدخل في صفقة بعكس اإلتجاه العام لمیل  . 

 كیف ذلك ؟

 لھذه العملة أي أحد أھم أھدافك ھو التعرف على میل السعرعندما تقوم بتحلیل الرسم البیاني ألحدى العمالت سیكون 
 .اإلتجاه العام لحركة سعر العملة 

 side؟ أم إن السعر یكاد ال یتغیر  down trend؟ أم نحو الھبوط  up trendفھل سعر العملة یتجھ نحو الصعود 
away ؟ 

فعندما تتوصل لإلجابھ عن ھذا السؤال بتحلیل الرسم البیاني وفي إطارات زمنیة متعددة ال بد أن تضع باعتبارك أن 
 .تدخل صفقة في إتجاه السعر والتدخل عكسھ 

فالمفروض أن تكون كل صفقاتك على الجنیھ ھي  .لو فرضنا أنك توصلت أن میل سعر الجنیھ یتجھ للصعود  :فمثًال 
اء الجنیھ ولیس بیعھ شر وذلك ألن اإلتجاه العام للجنیھ ھو اإلرتفاع فحتى ولو كان سعر الجنیھ ینخفض حالیًا فھو  .

 .لذا فدائمًا احرص على الدخول كمشتر للجنیة ولیس كبائع لھ  .وفي أي لحظة سیعود لإلرتفاع 

عاكس لمیل السعر الذي ھو في ارتفاع مفأنت لو قمت ببیع الجنیة سیكون من مصلحتك أن ینخفض سعره أكثر وھذا 
 .فاحتمال حدوثھ أقل من احتمال صعوده 

 .احرص على أن تكون مشتریًا لھذه العملة  Uptrendفعندما یكون میل سعر عملة میًال صاعدًا 

 .احرص على أن تكون بائعًا لھذ العملة  Down trendوعندما یكون میل سعر عملة میًال ھابطًا 

رار حركة السعر مع االتجاه العام أكبر من احتمال معاكستھ لالتجاه العام ألن احتمال استم . 

ولھذا یقال بأن  ,كفیل بأن یجعل صفقاتك الناجحة أكثر من صفقاتك الخاسرة   trendفاإللتزام بالدخول في اتجاه المیل 
 .المیل ھو صدیق المتاجر 

  وال ھابطًا ؟أي لیس صاعدًا side awayوماذا إن كان میل السعر جانبي 

 .ال تتاجر بالعملة التي ال تستطیع أن تعرف فیما إذا كان میلھا صاعدًا أم ھابطًا 

فإذا كانت العملة التي تتابعھا ذات میل جانبي فانتظر إلى أن یبدأ تحدید اتجاه لحركة السعر صعودًا أم ھبوطًا وذلك 
ة العملة وأن الطلب یعادل العرض ألن المیل الجانبي یعني أن السوق متردد في رفع أو خفض قیم وفي العادة فھذا  ,

 .الیستمر طویًال فسرعان ما سیحدد السوق اتجاھًا ما لحركة العملة 



  .انتظر وال تتاجر في المیل الجانبي  ,وحتى یحدد السوق ھذا االتجاه 

   القاعدة الرابعة

 اعتمد على التحلیل في الدخول والخروج 

ي أن تكون قد توصلت إلى أسلوب في التحلیل أثبت نجاحھ في فترة المتاجرة بحساب كما قلنا فإنھ من الضرور
 .افتراضي وقبل المتاجرة الفعلیة 

في قراراتك عند البیع والشراء لن یؤدي إال إلى الخسارة تلو الخسارة حتى وإن صدق  "الحدس  "فأن تعتمد على 
 .ھذا الحدس في بعض األحیان 

على المتاجر الوقوع فریسة للمؤثرات النفسیة قبل وأثناء الدخول في صفقة فالطبیعة البشریة تفرض  .  

 . Greedو الطمع  Fearالخوف  :وأبرز المشاعر النفسیة التي تواجھ المتاجر ھي 

 !!وھما أشد أعداء المتاجر باتفاق الجمیع 

ني وقبل أن یثبت التحلیل سالمة فقد یدفع الطمع المتاجر للدخول في صفقة قبل أن یكون قد درس السوق بشكل عقال
 .القرار المتخذ 

وقد یكون التاجر في صفقة ناجحة ولكنھ ال یغلق الصفقة ویحصل على الربح طمعًا بمزید من الربح على الرغم من 
 أن التحلیل ینبھك على ضرورة إغالق الصفقة فورًا فماذا تكون النتیجة ؟

بحًا تكون النتیجة بأن تصبح خاسرًا بعد أن كنت را   !ھكذا وبكل بساطة  .

وقد یدفع الخوف المتاجر من الدخول في صفقة على الرغم من أن كافة األدلة التي یشیر لھا تحلیل الرسم البیاني تؤكد 
 .سالمة قرار الدخول 

وقد یدخل المتاجر في صفقة بعد تحلیل طویل ولكن ما أن یدخل حتى یبدأ السعر في معاكستھ فیدفعھ الخوف من 
اد الخسارة لغلق الصفقة مبكرأ على خسارة على الرغم من أن التحلیل ال یشیر إلى ضرورة الخروج فماذا تكون ازدی

 النتیجة ؟

تكون النتیجة بأن یعود السعر في إتجاه الربح ولو صبر المتاجر بعض الشئ ألصبح رابحًا بدًال من أن یخرج خاسراً 
 .دون داعي 

 . أن تعتمد على التحلیل في الدخول والخروج وھذا ما نقصده عندما نقول بضرورة

وذلك ألن المؤثرات النفسیة ھي أعدى أعداء المتاجر على اإلطالق وأن تجعل من ھذه المشاعر أساس لقرارت 
البیع والشراء بالنسبة لك فھو انتحار في مجال المضاربة في األسواق المالیة بشكل عام وفي سوق العمالت بشكل 

 .خاص 

أن أفعل ؟فماذا علي   

إلتزم بالتحلیل فعندما یؤكد لك التحلیل الفني للرسم البیاني من خالل معرفة میل السعر ونقاط الدعم والمقاومة ومن 
خالل متابعتك لبیانات المؤشرات ومقارنتك كل ذلك على أكثر من إطار زمني فإذا توصلت بأن العملة سترتفع فقم 

بصرف النظر عن  ببیعھا بشراءھا وإذا توصلت إلى أنھا ستنخفض قم  .حیال ذلك  "مشاعرك  "

 .ال تركض وراء الفرص طمعًا بالربح بل اجعل الفرصة تأتي إلیك ودع التحلیل ھو الذي یؤكد لك ذلك 

وعندما تكون داخًال في صفقة وبدأت المؤشرات تشیر لك بأن حركة السعر بدأت في السیر بإتجاه معاكس لك فاخرج 
عر تش "فورًا حتى لوكنت  حیث أن ھذا الشعور في األغلب  ,بأن السعر سیعود ویسیر في االتجاه المربح بالنسبة لك  "



 . !ھو نتیجة لتضارب مشاعر الخوف والطمع ولیس ضربًا من ضروب إدراك المستقبل 

ینا فنحن بشر ویصعب عل , وفي الحقیقة فإن التقید الصارم بالقاعدة السابقة مسألة لیست بالھینة على اإلطالق
ولذلك نقول بضرورة الممارسة العملیة ألكبر قدر ممكن من الوقت  ,فصل مشاعر الخوف والطمع أثناء سیر الصفقة 

ألن الممارسة العملیة ھي الوحیدة القادرة على تدریب المتاجر بأن یركز سمعھ على ما یقولھ التحلیل ولیس ما 
 .تقولھ مشاعره الخاصة 

 القاعدة الخامسة 

  الظروف واألوقات غیر المالئمة ال تتاجر في

 .تحلیل الرسم البیاني ومتابعة أسعار العمالت تطلب الكثیر من الوقت والجھد الفكري والصبر 

 .فإذا لم تكن مھیئًا جسدیًا ونفسیًا وفكریًا للمتاجرة فاألفضل أن ال تتاجر في ذلك الیوم 

عیة فإن ذلك قد یقودك إلى قرارت غیر صحیحة ومتعجلة فال تتاجر وأنت مریض أو في حالة نفسیة أو فكریة غیر طبی
. 

وإذا أغلقت صفقة خاسرة فاألفضل أن تترك المتاجرة لبضع ساعات حتى تتمكن من استعادة ھدوءك النفسي والفكري 
  " !لن أترك المتاجرة الیوم حتى أسترد ما خسرتھ  "فال تلجأ إلى أسلوب 

 !إن ذلك قد یعود علیك بمزید من الخسارة 

 .ألنھ قد یدفعك للدخول في صفقات بشكل متعجل ومندفع 

 .الخسارة في المتاجرة في البورصة أمر واقع ال محالة مھما بلغت قدراتك وخبرتك 

 .فال یمكن ألحد أن یصدق توقعھ طوال الوقت 

اآلخر فإن ذلك وعندما تدرك أن الخسارة في المتاجرة أمر طبیعي ال بد منھ وھو ثمن ال بد من دفعھ بین الحین و
 .یساعدك على تقبل ھذه الخسارة 

خسرت الیوم ؟ ال بأس یمكنك تعویض ھذه الخسارة غدًا أو بعد غد فالمتاجرة بالعمالت ملیئة بالفرص وكل ما نریده 
 .ھو االستفاده من فرصة واحدة فقط 

ة وإن كان ظھوره في مجال وال تنس أن ذلك ینطبق على كافة مجاالت األعمال كما ینطبق على المضاربة بالبورص
 .البورصة أبرز وأكثر وضوحًا من غیره 

 .أنت لست مجبرًا على أن تفتح صفقھ في كل یوم  ..نعم 

 .فإذا لم تكن مھیئًا للمتاجرة فاألفضل أن ال تقدم على المتاجرة حتى تجد الوقت والظرف المالئم 

  

 كلمة أخیرة 

 . سوقًا كثیر الفرص وشدید الخطورة في نفس الوقت التذبذب الشدید لحركة أسعار العمالت یجعلھ

 .فكلما زادت نسبة المخاطرة تزید امكانیة الربح 

ویتطلب والتعامل مع سوق بالغ الحساسیة كسوق العمالت یتطلب من المتاجر الكثیر من الجھد الفكري والنفسي 
 .الصبر واإلنضباط ألقصى مدى ممكن 



الدخول في مجال المتاجرة الفعلیة وبعد الدخول بھا سیمكنك من أن تكون رابحًا أغلب وباإللتزام بالقواعد السابقة قبل 
 .الوقت وھذه ھي غایة كل المتاجرین الساعین للربح في العمل باألسواق المالیة 

  

  

  المتاجرة بالعمالت و موقف الشریعة اإلسالمیة منھا 

  

الذي تعَرف على مبادئ المتاجرة بالعمالت على أساس النظام ال شك إن من أول األمور التي ستدور في ذھن القارئ 
وفیما إذا كان العمل بالمضاربة على أسعار  ,الھامشي ھو مدى شرعیة ھذا األسلوب في العمل من الناحیة الدینیة 

 .العمالت فیھ أي شبھات أو محاذیر تخالف الشریعة اإلسالمیة 

سالمیة من المضاربة على أسعار العمالت على أساس النظام الھامشي وفي الحقیقة فإن البحث عن موقف الشریعة اإل
 :ینقسم لقسمین 

موقف الشریعة اإلسالمیة من المتاجرة بالعمالت بالنظام الھامشي من حیث المبدأ وھل في المتاجرة بالنظام  :أوًال 
 الھامشي أي مخالفة للشرع ؟

 الیومیة التي تحصل علیھا شركة الوساطة في حالة عدم إغالق موقف الشریعة اإلسالمیة من مسألة الفوائد :ثانیًا 
 الصفقة في نفس الیوم ؟ وھل ھناك حلول لتجنب المحاذیر الشرعیة لموضوع الفائدة ؟

أن المتاجرة بالعمالت على أساس النظام الھامشي والذي شرحناه في ھذا الكتاب ال یوجد بھ ما یخالف   نطمئن القارئ
سوى في موضوع الفائدة الیومیة التي تحصل علیھا شركة الوساطة الشریعة اإلسالمیة  . 

أي أنھ من حیث المبدأ وطالما أن المتاجر في العمالت یقوم بفتح الصفقة وإغالقھا في نفس الیوم فإن عملھ یعتبر 
 .جائزًا من الناحیة الدینیة 

 :وھذا ما تجده في الفتوى الشرعیة التالیة 

ة التعامل بالعمالت األجنبیة موجودة مع جملة فتاوى أخرى على موقعلفتوى التالیة تخص شرعیا اسالم أون الین   
. 

 26/5/2000تاریخھا  

 علي محي الدین القره داغي .د.أ :و المفتي 

 جامعة قطر -أستاذ ورئیس قسم الفقھ واألصول بكلیة الشریعة 

لسؤال والفتوى كما یليا  : 

 :السؤال  

بشراء وبیع  (ھونج كونج  /نیویورك  /لندن ) أقوم بالتجارة في البورصات العالمیة  التالیة ؟ما حكم المعاملة المالیة 
یتم فتح حساب لدى  .1 :حسب القواعد التالیة  ( Margin )العمالت والمعادن عن طریق وسیط مالي بنظام المارجن 
قوم بشراء أ .2 . (دوالر  10000 )الوسیط المالي في بنك في أمریكا، حیث أضع مبلغ  بیع العمالت والذھب بواقع  /
صفقات، ویقوم الوسیط المالي بتزویدي بباقي  5إلى  ( 10000)حیث یتم تقسیم المبلغ  (دوالر لكل صفقة  2000 )

على سبیل المثال من قیمة الصفقة، والوسیط المالي یقوم بدفع  ( % 20)المبلغ لكل صفقة بحیث أشارك بمارجن 
الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبین على شاشات تداول األسعار بیعًا أو شراء الباقي، ویتم تسجیل  أنتظر  .3 .



الصفقات، وُتوضع قیمة المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم  /األسعار لتصبح في صالحي ربحًا، وأقوم ببیع الصفقة 
 المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم عند البیع عن كل عملیة تم إنھاؤھا للوسیط (دوالرا عمولة 35)بدفع مبلغ 

ال یتحمل الوسیط المالي قیمة الخسائر الناتجة  .4 .خسرت، ولكن ال یأخذ الوسیط مني أي عمولة عند عملیة الشراء 
 (دوالر  2000)عن التعامل بحیث أقوم أنا بتحمل جمیع ما ینتج عن ذلك والمخاطرة بقیمة المبلغ الذي قمت بدفعھ 

نھ تغطیتي واالستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما یغطي قیمة الخسائر، وإذا لم یكن ھناك ما لكل صفقة، ویمك
 (دوالرا عمولة 35)وآخذ  (دوالر  2000)یغطي الخسائر یقوم ھو ببیع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قیمة الخسائر 

اح في حالة الربح عند البیع، ولكن یأخذ عمولتھ أیضًا عن عملیة البیع مع المالحظة أیضًا أنھ ال یأخذ شیئًا من األرب
الذي أملكھ ال یكفي لتسدید جمیع قیمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة  (دوالر  10000)مبلغ  .5 .فقط 
ویكون ھو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في  .الوسیط المالي في مقابل عدم ربحھ أو خسارتھ، ولكن مقابل عمولتھ

ق عن طریقھ السو أن تكون یدا بید، وأال یبیع  :أعرف أن الفیصل في تعامالت الذھب والفضة والعمالت ھو .6 .
وأنا ملتزم بذلك وأیضا ال آخذ فوائد من البنك في حالة بیع الصفقات ووضع المال عنده خالل  .المرء شیئًا ال یملكھ

ند حصول عملیة شراء تبییت المال باللیل في البنكاللیل، حیث یعطیني فوائد على ذلك ولكنھ یأخذ مني فوائد ع فما  .
حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبییت أي صفقة بیًعا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع 

فھل تصبح جائزة  .في كون تلك المعاملة غیر جائزة شرعا بسبب عدم امتالكي لجمیع قیمة الصفقة .7أو أخذ الفوائد ؟ 
 امتالكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القیمة كلھا ودفعت جزءا والوسیط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عند

عندما أقوم بدفع كامل قیمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسیط معي، ویكون دور الوسیط في تلك الحالة ھو توفیره 
قابل عمولتھ الدخول للسوق وبیان األسعار والتحلیالت المالیة في م  ؟ أرجو اإلفادة (دوالرا  35 )

  :اإلجابة  

ال شك أن التعامل في العمالت من أصعب المعامالت المالیة في الفقھ اإلسالمي؛ حیث یشترط فیھ التقابض في 
ولكن الفقھاء المعاصرین اعتبروا تسجیل المبلغ في الحساب البنكي  .(یدا بید) :(ص)المجلس، وھو ما سماه الرسول 

مثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعیة؛ ولذلك فمن أھم شروط التعامل بالعمالت ما یليب : 

 .أن یتم البیع والشراء بصورة فوریة ولیس فیھا شرط التأجیل (1

 .أن تدخل العملتان وتسجال في حسابي البائع والمشتري  (2

 .أن یدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخیر  (3

 .أال یكون ھناك فائدة في إجراء ھذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربویة فإن العقد فاسد وباطل ومحرم  (4

 :ولذلك فالسبیل الوحید للخروج من ھذا المحرم أحد األمرین

بویة إما أن یشتري اإلنسان بقدر ما عنده من نقود، أو یأخذ قرضا بدون فائدة من الوسیط، كما أنھ ال یأخذ أي فائدة ر
 .من نقوده

  .وبالمناسبة فإن ھناك بعض الصنادیق لالستثمار بالعمالت تلتزم بھذه الشروط

 انتھت اإلجابة 

  

وكما ترى فإن المضاعفة التي تحصل علیھا من الوسیط المالي تعتبر شكًال من أشكال القروض دون فائدة طالما أنك 
لى أن المتاجرة بالعمالت بالنظام الھامشي تعتبر جائزة من تغلق الصفقة في نفس الیوم وبذلك تستطیع االطمئنان إ

 .الناحیة الشرعیة 

وھذا سیجعل من  ,ولكنني لو قررت أن أستمر في فتح الصفقة ألكثر من یوم فإنني سأكون ملزمًا بدفع الفائدة الیومیة  
 فما السبیل لتجنب ذلك ؟ .القرض الذي تمنحني إیاه شركة الوساطة قرضًا ربویًا 



ما نفھم من الفتوى السابقة فإن إبقاء الصفقة مفتوحة لما بعد الساعة ك لیًال كفیل بأن یجعل من ھذه الصفقة غیر  12
 ,جائزة شرعًا ألنھ یستلزم عند االستمرار في فتح الصفقة دفع فائدة یومیة لشركة الوساطة مقابل االحتفاظ بقیمة اللوت 

 .وھو ما یدخل في دائرة الربا 

إن ذلك صحیحًا عند رأي المفتین القائلین بتحریم الفوائد البنكیة وكما ترى ف وعلى حد علمنا فإن ھناك مفتین ال  ,
 .الفوائد البنكیة محرمة   یعتبرون

ولكننا نعلم أن األغلبیة من المفتین ورجال الدین یحرمون الفوائد البنكیة فإن كنت ممن یأخذون برأي المحرمین للفوائد 
نك تجنب المحاذیر الشرعیة لمسألة الفوائد الیومیة بأحدى الطریقتین التالیتین البنكیة فإنھ یمك : 

ولیس في  ,لیًال لكي تتجنب دفع الفوائد الیومیة  12أن تحرص على أن ال تترك صفقة مفتوحة لما بعد الساعة  :أوًال 
 الیوم وأحیانًا في نفس الساعةألن األغلبیة العظمى من الصفقات تبدأ وتنتھي في نفس ذلك ما یثیر القلق وذلك 

فسواء كنت ممن یاخذون بتحریم الفوائد البنكیة أو ممن ال یاخذون فأنت لن تحتاج أصًال ألن تستمر في فتح الصفقة 
ألكثر من یوم وبذلك لن تضطر إلى دفع الفوائد الیومیة وبذلك فلن یكون ھناك أي محاذیر في المتاجرة بالعمالت طالما 

ا من الفتوى السابقة إنھا جائزة شرعًا من حیث المبدأ أننا وكما رأین . 

 حتى لو استمر المتاجر في فتحھناك بعض شركات الوساطة التي ال تأخذ فوائد یومیة على زبائنھا المسلمین  :ثانیًا 
د یمكنك التعامل مع مثل ھذه الشركات إن وجدت إنك ق . الصفقة ألكثر من یوم مراعاة منھا للمحاذیر الشرعیة

وبذلك یكون تعاملك في بیع وشراء العمالت عن طریق ھذه  ,تضطر أحیانًا لالحتفاظ بفتح الصفقة ألكثر من یوم 
 .الشركات عمًال شرعیًا خالیًا من أي شبھات أو محاذیر دینیة 

في صفحة المصادر وضعنا عناوین لشركات وساطة ال تخصم فوائد عن عمالءھا المسلمین یمكنك التعامل مع ھذه 
الشركات لن یطلب منك الكثیر لتثبت للشركة بأنك مسلم والترغب في أن یخصم منك فوائد یومیة فكل ما علیك ھو أن 

تقدم طلب بذلك فیتم التعامل معك كعمیل مسلم ولن یتم خصم فوائد یومیة على الصفقات المفتوحة حتى ولو لم تنھ 
 .الصفقة لعدة أسابیع 

 :وقد تسأل 

من غیر المسلمین أنھم مسلمون لتجنب دفع الفوائد الیومیة فكیف ستتحقق ھذه الشركات من قد یدعي بعض من ھم 
 صدق إدعاء عمالءھا بأنھم مسلمون ؟

قد تطلب بعض الشركات دلیًال ما یثبت صدق إدعاء عمالءھا بأنھم مسلمون ولكن غالبًا لن یتم طلب أي  :الجواب 
ثر فیھا المسلمون وبشكل عام فإن ھذه الشركات تعتمد أساسًا في دخلھا دلیل خصوصًا من العمالء القاطنین في دول یك

على الفارق بین سعري البیع والشراء وال تعتبر مصدر الدخل من الفوائد الیومیة ھامًا بالنسبة لھا لذا فھي تفترض 
   .صدق عمالءھا في ادعاءھم كونھم مسلمین 

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

لتي یجب السؤال عنھا أھم األمور ا  

وبعد أن  ,بعد أن فھمت المبادئ العامة في كیفیة المتاجرة بنظام الھامش وآلیة العمل بالمضاربة على أسعار العمالت 
أصبحت قادرًا على قراءة الرسم البیاني ألسعار العمالت وأصبحت لدیك فكرة جیدة عن كیفیة توقع أسعار العمالت 

خباري وأسالیب التحلیل الفني واإل . 

فقد أصبحت اآلن مؤھًال لالنتقال للمرحلة العملیة في ھذا المجال الجدید وذلك بفتح حسابًا لدى احدى شركات الوساطة 
 .في المتاجرة بالعمالت 

ھناك المئات من شركات الوساطة التي تعمل عن طریق اإلنترنت بعضھا یصل حجم تداولھ الشھري لعدة ملیارات 
ع الكثیر من الدول فمنھا أمریكیة وبریطانیة ومن دول أخرىدوالر وھي شركات تتب . 

 فعلى أي أساس ستختار شركة الوساطة ؟

 ومالذي علیك السؤال عنھ قبل أن تفتح حسابًا فعلیًا وترسل أموالك لھذه الشركة ؟

وساطة لعلك أصبحت ھناك الكثیر من األمور التي یجب علیك أن تعلمھا قبل أن تفتح حسابًا فعلیًا لدى احدى شركات ال
 .تعلم الكثیر منھا ولكننا آثرنا وضعھا جمیعًا ھنا في مكان واحد 

 التأكد من مصداقیة الشركة  

عندما تفتح حسابًا فعلیًا فإن أول عمل ستقوم بھ ھو إرسال مبلغ من المال لشركة الوساطة لیوضع في حسابك لدیھا 
ح حسابك بمبلغ یصل إلى آالف الدوالرات ولتستخدمھ في بیع وشراء العمالت وقد تقرر أن تفت . 

وقبل أن تقوم بذلك فال بد من أن تتأكد من أن الشركة التي سترسل لھا مالك ھي شركة مسجلة رسمیًا لدى الدولة 



 .التي تنتمي لھا وأن سجلھا نظیف ویخلو من أي عملیات تالعب أو نصب على ودائع العمالء 

 : االستفسار المشروع نذكر منھا ھناك عدة طرق للقیام بھذا النوع من

 .سؤال الشركة مباشرة عن الضمانات التي تقدمھا ألموال العمالء لدیھا 

 .االتصال بالجھات الرسمیة للدولة التي تتبعھا ھذه الشركة ما أمكن 

 .طلب عناوین بعض العمالء القدماء واالتصال بھم واالستفسار منھم عن طریقة تعامل الشركة مع عمالءھا 

 :االستفسار عن الشركات األمریكیة 

تلزم الحكومة األمریكیة كافة الشركات والمؤسسات واألفراد الذین یتعاملون بالوساطة في األسواق المالیة لحساب 
  CFTCالغیر التسجیل لدى 

وھي الھیئة الحكومیة التابعة للكونجرس  Commodity Futures Trading Commissionاختصارًا ل 
لمتخصصة في تنظیم العمل في األسواق المالیة على اختالف أنواعھا األمریكي ا . 

 National الجمعیة الوطنیة للمستقبلیاتتتبع ھذه الھیئة وتندرج تحت رقابتھا مؤسسة أخرى ذاتیة التنظیم تسمى 
Futures Assosiation   واختصارھاNFA  ھذه الجمعیة ھي المسؤولة أمامCFTC  عن مراقبة المؤسسات

اصة التابعة لھا وعن تسجیلھا والتثبت من مطابقتھا للمعاییر التي تضمن الحد األدنى سالمة المتعاملین في ھذا الخ
 .السوق حفاظًا على أموال المستثمرین وتدعیمًا للثقة الوطنیة والدولیة في أسواق المال األمریكیة 

منھا شركات الوساطة في المتاجرة بسوق  NFAھناك الكثیر من أنواع المؤسسات والفئات التي تندرج تحت رقابة 
 .العمالت 

بكافة األوراق التي تثبت موافقتھا للمعاییر تعطى كل  NFAشركة وساطة في أسواق المال إلى   بعد أن تتقدم أي
رقمًا تعریفیًا خاصًا بھا شركة  ID  یمكن لكل من أراد استخدامھ لالستفسار عن تاریخ ھذه الشركة منذ تسجیلھا لدى

NFA  حیث یكون لكل شركة سجل یوضع فیھ اسم الشركة وعنوانھا الفعلي وأسماء المؤسسین وعدد القضایا
المرفوعة على الشركة من قبل العمالء التي تم الحكم فیھا أو لم یتم الحكم فیھا وغیرھا من المعلومات التي تمكن 

 .العمیل من الحكم على مصداقیة ونزاھة شركة الوساطة 

سار عن ھذه المعلومات عن طریق االتصال الھاتقي من داخل الوالیات المتحدة أو عن طریق موقع یمكن االستف
NFA  الرسمي على شبكة اإلنترنت حیث یمكنك االستفسار عن شركة الوساطة التي ترید بواسطة اسمھا أو بواسطة

 .الخاص بھا وھو األسلوب األدق واألفضل  NFAرقم 

دى إحدى شركات الوساطة األمریكیة سؤالھا فیما إذا كانت مسجلة لدى فعلیك قبل أن تفتح حسابًا ل NFA  وتطلب
وعلى أي حال فإن أغلب الشركات المسجلة تضع ھذا الرقم بشكل  .الخاص بھا   NFA IDمنھا تزویدك برقم 

ھم مباشرة عن واضح في صفحتھا األولى ولكن إن لم تتمكن من معرفة ھذا الرقم بنفسك فعلیك بمراسلة الشركة وسؤال
 .ھذا الرقم 

على شبكة اإلنترنت وإدخال الرقم في المكان المخصص   NFAبعد أن تحصل على ھذا الرقم یمكنك أن تذھب لموقع 
 .لتحصل على المعلومات المتوفرة والتي ستساعدك وال شك بالحكم على نزاھة الشركة 

دخول للموقع على العنوان التالي بال NFAیمكنك الوصول للمكان الذي ستضع فیھ رقم الشركة لدى  : 

http://www.nfa.futures.org/basicnet/  

لدى شركة الوساطة ال یعني أن الشركة ال تتمتع بمصداقیة أو نزاھة وكل ما  NFAیجدر بالذكر أن عدم وجود رقم 
تثبت من سجلھا وأنھ یمكن ال  NFAو  CFTCتعني أنھا موافقة لمعاییر  NFAھنالك أن الشركة التي لدیھا رقم 

 .الرسمي ومن جھة رسمیة حكومیة 

http://www.nfa.futures.org/basicnet


وفي كل الحاالت فال تتردد بالسؤال عن كل ما یدور ببالك بخصوص الشركة التي تفكر في فتح حساب لدیھا فھذا 
 .مالك ومن حقك أن تطمئن من الشركة التي ستودع مالك لدیھا 

 تتردد بالسؤال عن أي أمور أو مشاكل فنیة ال Demo accountكما أنھ وفي فترة الممارسة على حساب افتراضي 
لدى الشركة قد یعتبر دلیًال على مستوى  Supportأو غیر فنیة تواجھك فاالستجابة السریعة والدقیقة من قسم الدعم 

 .إھتمام الشركة بعمالئھا 

على كل حال فإن قائمة شركات الوساطة التي ذكرناھا في صفحة المصادر تعتبر جمیعھا شركات متمیزة وذات 
في السؤال واالستفسار عن أي أمر متعلق بفتح حساب    شھرة في المتاجرة بالعمالت وعلى الرغم من ذلك ال تتردد

 .لدى شركة الوساطة 

  

بعد أن تحدد الشركة التي ترغب في التعامل معھا فھذه بعض األسئلة التي یجب علیك معرفة إجاباتھا قبل فتح حساب 
ت لن تحتاج للسؤال عن ھذه األمور ألنھا من األھمیة بحیث أن جمیع شركات الوساطة توضحھا فعلي على األغلب فأن

لزوار مواقعھا مبدئیًا ولكن في كل األحوال إن لم تتمكن ن معرفتھا عن طریق موقع شركة الوساطة فالبد أن تسأل 
 :عنھا وأن تعرفھا قبل اإلنضمام ألي شركة وساطة 

ى كل لوت في الحساب العادي والحساب المصغر ؟كم ھو الھامش المستخدم عل  

 .على كل لوت في الحساب المصغر  $50على كل لوت في الحساب العادي و  $500على األغلب سیكون الھامش 

 لكل عملة ؟ Spreadكم ھو الفارق بین سعر البیع و سعر الشراء 

راء كلما زاد التعامل بالعملة كلما قل الفارق بین سعر البیع وسعر الش یكون فارق السعر بین البیع   على األغلب .
 .وقد یزید ھذا الفارق للعمالت األخرى  Majorsنقاط للعمالت الرئیسیة األربع  5والشراء ھو 

نقاط وذلك لشدة  5نقاط ولبقیة العمالت الرئیسیة  4ھناك بعض الشركات یكون فارق السعر بین البیع والشراء للیورو 
ر ھذه میزة جیدة بالنسبة لك التعامل بالیورو تعتب . 

نقاط  3وھناك بعض الشركات یكون الفارق بین سعر البیع وسعر الشراء للعمالت الرئیسیة في الحساب المصغر ھو 
 .فقط تشجیعًا للمتاجرین من ذوي الحسابات المصغرة وھذه میزة ممتازة بالنسبة لك 

ین سعر الشراء والبیع لذا علیك أن تعلم مسبقًا ھذا الفارق وكما ترى فھناك بعض االختالف بین الشركات في الفارق ب
نقاط للعمالت  5وإن كنا ال نرى مبرر للتعامل مع أي شركة یكون الفارق بین سعر البیع وسعر الشراء أكثر من 

 .الرئیسیة 

 كم ھي قیمة النقطة على كل عملة للحساب العادي والحساب المصغر ؟

مة النقطة الواحدة لكل عملة تتعامل بھا الشركة للحساب العادي والحساب المصغر البد أن تعرف مسبقًا كم ھي قی
  .حیث قد تختلف قیمة النقطة لكل عملة من شركة ألخرى على حسب حجم العقد ونسبة الضاعفة 

للحساب العادي في أغلب الشركات تكون قیمة النقطة  Standard account كالتالي : 

 . $10 =قیمة النقطة للیورو 

 . $10 =قیمة النقطة للجنیة اإلسترلیني 

 .تقریبًا  $6 =قیمة النقطة للفرنك السویسري 

 .تقریبًا  $8 =قیمة النقطة للین 



للحساب المصغر أما قیمة النقطة  Mini account  فھي تكون غالبًا كالتالي: 

 . $ 1 =قیمة النقطة للیورو 

 . $ 1 =قیمة النقطة للجنیة اإلسترلیني 

یمة النقطة للفرنك السویسري ق  .أي ستون سنت تقریبًا  $ 0.6 =

 .أي ثمانون سنت تقریبًا  $ 0.8 =قیمة النقطة للین 

لذا علیك التأكد مسبقًا من قیمة النقطة لكل نوع من العمالت وذلك  ,قد تختلف ھذه القیم لدى بعض شركات الوساطة 
تردد بالسؤال عنھ إن لم تجده غالبًا ستجده مذكورًا في موقع الشركة ولكن ال ت . 

 .وتذكر إنك ستتمكن من معرفة ھذه القیم عند ممارستك للمتاجرة على حساب افتراضي 

  

 ؟  Commissionsھل ھناك عموالت على الصفقات 

أغلب شركات الوساطة في المتاجرة بالعمالت ال تخصم أي عمولة على الصفقات وعلى الرغم من ذلك ال بد أن تكون 
ًا من ذلك متأكد . 

 .ال نجد مبررًا للتعامل مع أي شركة تفرض عموالت على الصفقات 

 ھل ھناك رسوم أخرى ؟

فھناك بعض الشركات  ,التي ستتقاضاھا الشركة لبعض الخدمات  Feesال بد أن تكون على معرفة بكل الرسوم 
كل تحویل من حسابك لدیھا إلى عند  $35تتقاضى رسوم على تحویل األموال لحسابك فمثًال بعضھا یتقاضى مبلغ 

 .وبعضھا ال یتقاضى رسوم إال عند طلب التحویل ألكثر من مرة في الشھر  .حسابك في البنك الذي تتعامل معھ 

 .عند فتح الحساب ألول مرة وبعضھا یخصم أقل من ذلك  $50ھناك بعض الشركات التي تخصم 

تدفعھا مقابل الخدمات التي تقدمھا شركة الوساطة وھكذا علیك أن تكون على معرفة مسبقة بالرسوم التي س . 

 ھل ھناك خدمة توفیر رسوم بیانیة ؟

 .وھذا سؤال شدید األھمیة وقد یكون سببًا رئیسیًا للتحدید الشركة التي ستتعامل معھا 

 Chart packageفھناك بعض شركات الوساطة التي توفر لزبائنھا الذین لدیھم حسابات فعلیة خدمة الرسوم البیانیة 
مجانًا وبعضھا ال یوفر ھذه الخدمة لزبائنھ والبعض اآلخر یوفر خدمة مجانیة ولكنھا محدودة االمكانات وأخرى ذات 

إمكانات عالیة مقابل رسوم مخفضة لزبائنھا الذین لدیھم حسابات لدیھا ومقابل رسوم مرتفعة لمن لیس لھ حسابات 
 .  لدیھا

م البیانیة في المتاجرة باألسواق المالیة ال یمكن االستغناء عن خدمة الرسو Financial markets  ومن ضمنھا
فإذا لم توفر لك شركة الوساطة ھذه الخدمة مجانًا فستضطر لإلشتراك بمواقع متخصصة توفر لك  , سوق العمالت

  . $200 -$40ھذه الخدمة مقابل رسوم شھریة تتراوح بین 

علیك باالكتفاء بالمواقع التي توفر خدمة الرسوم البیانیة مجانًا وبعض ھذه الرسوم وإذا لم تكن مستعدًا لدفع ھذا المبلغ ف
 .  تكون محدودة اإلمكانات أو بطیئة ولن تكون بمستوى الرسوم البیانیة المدفوعة إال فیما ندر

میزة إضافیة للعمالء ویكون الحل في التعامل مع الشركات التي توفر لزبائنھا خدمة الرسوم البیانیة المتقدمة مجانًا ك . 



لذا فعلیك التأكد فیما إذا كانت الشركة التي تفكر بفتح حساب لدیھا توفر لك ھذه الخدمة أم ال وعن البدائل التي توجدھا 
 .أمامك في حالة لم تكن توفر ھذه الخدمة 

 .إن تحدید شركة الوساطة التي ستتعامل معھا ھو أحد القرارات المھمة التي علیك اتخاذھا 

توفر لك أكبر قدر من الخدمات الفنیة والمالیة بأقل  فإنھ من المھم لدیك التعامل مع شركة ذات مصداقیة ونزاھة عالیة 
 .  قدر من التكلفة

فشركات الوساطة في المتاجرة بسوق العمالت تتنافس على توفیر أكبر قدر من الخدمات لجذب أكبر قدر من العمالء 
ستفاده من ھذه الحقیقة ألقصى مدى وبقلیل من البحث یمكنك اال فال تتردد بزیارة أكبر قدر ممكن من مواقع ھذه  ,

الشركات للمقارنة بین الخدمات التي توفرھا وال تتردد بالسؤال المباشر عن كل ما یدور بذھنك و التتوقف عن السؤال 
 .حتى تجد اإلجابات المقنعة لكل ما ترید 

لقد وفرنا في صفحة المصادر عناوین بعض شركات الوساطة التي تتمتع بمصداقیة وبشھرة عالیة یمكنك أن تتعامل 
 .مع أي منھا أو أن تجعل منھا بدایة للبحث 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

 خاتمة 

 !كان باألحرى بنا أن نجعل عنوان ھذه الصفحة البدایة بدًال من الخاتمة 

 مھیئًا تمامًا للدخول إلى عالم المضاربة على أسعار فلقد أصبحت بعد قراءتك لھذا الكتاب وفھمك لكل ما جاء فیھ ..نعم 
 .العمالت 

فأنت اآلن تعرف كافة المبادئ واآللیات التي تقوم علیھا المتاجرة بسوق العمالت بنظام الھامش وتعرف كیف یمكنك 
كیف یمكن أن تبني متابعة أسعار العمالت و تعلم من حیث المبدأ كیفیة توقع اتجاه أسعار العمالت المستقبلي وبالتالي 

 .قرارك على شراء عملة أو بیعھا 

لقد أصبحت مدركًا للمخاطرة المتمثلة بالمضاربة على أسعار العمالت وتعلم القواعد الرئیسیة التي علیك اتباعھا لتقلیل 
ك المخاطرة ألقصى مدى واالستفاده من فرصة الحصول على دخل مرتفع ومردود عالي جدًا على االستثمار ال یمكن

 .أن تحصل علیھ في أي مجال آخر 

 !ولیس ھذا سوى البدایة 

  مدخًال وممھدًافلقد كررنا في الكثیر جدًا من صفحات ھذا الكتاب بأن الغرض الرئیسي من ھذا الكتاب ھو أن یكون
 .لك للخوض في ھذا العالم المثیر والذي كنت تسمع عنھ وتتصور أنھ عالم ملئ باألسرار والغموض 

لمتاجرة باألسواق المالیة أمرًا غامضًا بالنسبة لك اآلن فلم تعد ا . 

 فماذا علیك أن تفعل اآلن ؟



  !اجعل من صفحة المصادر في ھذا الكتاب رفیقًا دائمًا لك  :الجواب بكل بساطة 

 .ال تتردد باالستفادة من كل المواقع والمصادر التي ذكرناھا ھناك 

ذكرناھا لك وقارن بینھا قم بزیارة متأنیة لشركات الوساطة التي  . 

 .افتح حسابًا افتراضیًا مع أحد ھذه الشركات وابدأ الممارسة العملیة 

 .استغل االمكانیات المجانیة التي ستمنحك إیاھا الشركة عندما تفتح حسابًا افتراضیًا 

علم التعامل مع أي برنامج فعندما تت استخدم خدمة الرسوم البیانیة وتعلم كیفیة التعامل مع برنامج الرسوم البیانیة 
فكلھا تعمل بنفس الطریقة وبصرف النظر عن للرسوم البیانیة ستتمكن من التعامل مع أي برنامج رسوم بیانیة آخر 

 .الشركة التي ستوفر لك ھذه الخدمة 

ساب اإلفتراضي في لذا فابدأ الممارسة العملیة مع برنامج الرسوم البیانیة وتعلم كیفیة التعامل معھ ثم قم باستخدام الح
في ھذه المرحلة ال تركز اھتمامك على الربح والخسارة بل  ,القیام بعملیات بیع وشراء وانظر كیف ستكون النتیجة 

وكیفیة وضع أوامر الشراء والبیع للعمالت المباشرة  Platformركز ھدفك على فھم كیفیة التعامل مع محطة العمل 
 من الخسارة وأمر جني الربح وكیفیة الحصول على تقاریر عن الصفقات التي وغیر المباشرة وكیفیة وضع أمر الحد

 .تدخل بھا 

وال تھتم  Platformبمعنى آخر في ھذه المرحلة ركز ھدفك على تعلم إجراءات المتاجرة باستخدام محطة العمل 
 .كثیرًا فیما إذا كنت تحقق ربحًا أم خسارة 

اء التي تقوم بھا اعمل بجدیة وراقب النتائج واكتشف األخط . 

ولن تضیرك  Demoوأكثر من عملیات البیع والشراء وال تھتم للنتائج فالحساب الذي تتعامل معھ حساب افتراضي 
 !الخسارة في شئ 

فال تتردد بسؤال قسم الدعم  ,وعندما تصل لنقطة ترى إنھا غیر مفھومة بالنسبة لك على الرغم من محاوالتك لفھمھا 
 . الشركة التي تتعامل معھا وغالبًا ستجد استجابة فوریة لتساؤالتك لدى Supportالفني 

قد تبدو لك  ,عندما تقوم بذلك ستتمكن من ترسیخ كافة المعلومات التي حصلت علیھا من ھذا الكتاب في ذھنك 
بعض الجزئیات غامضة بعض الشئ في البدایة ولكن مع الممارسة العملیة على حساب افتراضي وبرنامج رسوم 

بیانیة ستتضح لك األمور شیئًا فشیئًا وبعد بضعة أیام ستظھر كافة األلیات واألسس التي تعلمتھا ھنا في غایة الوضوح 
وستتمكن بمجرد النظر من معرفة الكثیر من األمور المتعلقة بحركة سعر العملة ولن تحتاج للقیام بأي حسابات 

 . الممارسة البسیطة ستتمكن من معرفتھ بشكل فوري لمعرفة عدد النقاط وحجم الربح والخسارة كل ذلك مع

 ثم ماذا ؟

بعد أن تؤدي الممارسة األولیة دورھا في ترسیخ المفاھیم األساسیة بشكل كامل وھذا ما قد یستغرق أسبوع أو أقل أو 
 .أكثر على حسب مقدار الوقت الذي تمنحھ للممارسة العملیة 

والخسارة في عملیاتك علیك أن تبدأ في االھتمام بتحقیق الربح  . 

اكتشف نقاط المقاومة  ,تابع حركة األسعار في برنامج الرسوم البیانیة وحاول تطبیق ما تعلمتھ في جزء التحلیل الفني 
 Movingبالنسبة لحركة معدل السعر  –أو القضبان  –حاول معرفة میل السعر وراقب حركة الشموع  ,والدعم 

average العمالت  قم بشراءول أن تبني تصور معین لالتجاه المستقبلي لحركة السعر ثم راقب الوضع لفترة ثم حا
فإذا حققت ربحًا حاول أن تعلم لماذا صدق توقعك وإذا  ,وبیعھا على أساس ھذا التصور وانظر كیف ستكون النتیجة 

اكس لما توقعت ؟ واجھت خسارة فحاول أن تعلم لماذا لم یصدق توقعك مالذي حدث وجعل السعر یتحرك باتجاه مع  

وھكذا شیئًا فشیئًا حاول تكوین طریقة معینة لتوقع حركة السعر وعندما تتوصل لطریقة طبقھا عملیًا لفترة من الوقت 



 .فإن لم تنجح حاول أن تعدل علیھا أو تغیرھا 

تذكر إنھ ال توجد طریقة تنجح في كل مرة بل ما یھم أن تنجح الطریقة في أغلب الوقت بحیث تحقق ربحًا صافیاً 
 .خالل فترة من الوقت 

 !وتذكر أن األمر لیس باألمر الھین على اإلطالق وإال لوجدت كافة المتاجرین فاحشي الثراء 

إن المسألة تتطلب وقتًا وجھدًا وصبرًا كبیرین وتتطلب منك أن تأخذ األمور بجدیة أثناء فترة التدریب والتنتقل 
طمئنًا من النتائج للمتاجرة الفعلیة إال بعد أن تكون م . 

فإذا انتھت ھذه الفترة فقم بالتسجیل لحساب آخر لشھر  ,في أغلب الوقت فإن للحساب اإلفتراضي فترة تنتھي بعد شھر 
آخر وقد یكون من المناسب أن تسجل لدى شركة أخرى حتى تتمكن من معرفة الفوارق البسیطة في اإلجراءات 

التي توفرھا الشركات المختلفة وھذا قد یساعدك على اختیار الشركة التي ومحطات العمل وبرامج الرسوم البیانیة 
 .ستتعامل معھا في المتاجرة الفعلیة حیث ستختار الشركة التي تجدھا أفضل عند تجربة حسابھا اإلفتراضي 

كل ومن الضروري إن تبدأ بتعمیق معرفتك النظریة عن موضوع المضاربة بشكل عام والمضاربة على العمالت بش
خاص وعن موضوع التحلیل الفني وأنواع التحلیل والمؤشرات وغیرھا من األمور مستعینًا بالمواقع التي ذكرناھا لك 

 .في صفحة المصادر والمواقع التي ستؤدي إلیھا ومستعینًا بالكتب التي ذكرناھا لك 

یة ولیس سابقًا لھا وتذكر دائمًا أن تجعل من االستزادة النظریة ردیفًا للممارسة والتجربة العمل . 

  !فلو قمت بذلك فإنك لن تنتھي أبدًا  ,وكما ذكرنا لك فال تحاول أن تقرأ كل شئ وتفھم كل شئ 

 .ونصیحتنا لك أقرأ كثیرًا وطبق أكثر 

نقصد بذلك بأن تكون القراءة مرافقة لممارسة أكبر فال تنتقل لموضوع حتى تتطبق ما قرأت عملیًا وترى نتائجھ  
لواقع على أرض ا . 

فموضوع المضاربة على أسعار العمالت موضوع واسع جدًا وموضوع التحلیل بشكل عام والتحلیل الفني بشكل 
خاص موضوع واسع ومتشعب ألقصى حد فلو حاولت أن تقرأ كل ما ھو مكتوب عن ھذا الموضوع ولو حاولت 

 تجد نفسك ضائعًا ال تعلم من أین تبدأ ومن استخدام كل المؤشرات المستخدمة التي قد تقرأ عنھا فقد یتسبب ذلك بأن
 !أین تنتھي 

 ! Keep it simpleدعھا بسیطة 

وھي وإن كانت من المبادئ الھامة في المتاجرة ببورصة العمالت فھي من المبادئ الھامة في تعلم المتاجرة ببورصة 
 .!العمالت من باب أولى 

لطرقونصیحتنا لك أن تركز في موضوع التحلیل الفني على ا التي ذكرناھا لك في جزء التحلیل الفني كمیل السعر   
فھي المؤشرات األكثر استخدامًا فبدالً وال تتجاوز االستعانة بأكثر من المؤشرات التي ذكرناھا لك والدعم والمقاومة 

 من أن تستھلك وقتك وجھدك في استخدام مؤشرات أخرى یفضل لك في البدایة على األقل أن تركز جھودك على
 .استخدام المؤشرات المذكورة والتمكن من التعامل معھا واالستفادة منھا 

 !لقد أمضینا معًا رحلة ممتعة ومفیدة وطویلة في ھذا الكتاب 

وھاأنت تعلم اآلن بكل وضوح ماذا  ,وھاأنت اآلن أصبحت مھیئًا للخوض في عالم المضاربة على أسعار العمالت 
تتعلم وكیف تجنب نفسك آثار المخاطر في العمل ببورصة العمالت علیك أن تفعل ومن أین تبدأ وكیف  . 

وعند ھذه النقطة یكون الغرض من ھذا الكتاب قد تحقق فقد ساعدتك قراءتك لھذا الكتاب ألن تعرف اتجاه الطریق 
 ..وكل ما علیك اآلن ھو أن تكمل المسیرة نحو متاجرة ناجحة ومثمرة في أضخم بورصة في العالم 



عمالت الدولیة بورصة ال . 

 .حظًا طیبًا 

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 Resourcesمصادر 

ھناك عشرات اآلالف من المواقع المتخصصة في مجاالت االستثمار بشتى أنواعھ ومن ضمنھا المضاربة في السوق 
 .العالمیة للعمالت 

لباحث في التنقل بین ھذه المواقع وعلى أي حال عن ولقد آثرنا أن تقتصر على عدد محدود منھا منعًا لتشتیت تركیز ا
 .طریق الدخول إلى المواقع التي سنذكرھا لك یمكنك اإلنتقال منھا إلى آالف المواقع األخرى 

یمكنك الدخول مباشرة للموقع الذي تشاء فور الضغط على عنوان الموقع لقد قمنا بتقسیم صفحة المصادر على فئات 



ًال باإلنترنت على أن تكون طبعًا متص  

. 

 شركة تعطى خمسة دوالر عند االشتراك بھا

http://www.marketiva.com/?gid=4199 

 

شركة تعطي ٥٠ $ للحساب المصغر و ٥٠٠ $ للحساب العادي عند االشتراك بھا 
 واالیداع

http://www.yemenforex.com/gci.htm 

 شركة فوركس.كوم من افضل شركات الوساطة بالنترنت

http://www.yemenforex.com/forexcom.htm 

ات الوساطة األمریكیة ومعلومات حول التحایل في أسواق األوراق المالیة مواقع للتحري عن شرك  

http://www.nfa.futures.org/ 

 NFAالموقع الرسمي للجمعیة األمریكیة الوطنیة للمستقبلیات 

http://www.nfa.futures.org/basicnet/  

 NFA الرقم التعریفي الخاص بھا بإدخال إسم الشركة أو NFAللتحري عن شركة الوساطة لدى   الصفحة الخاصة
ID 

http://www.cftc.gov/cftc/cftcglan.htm 

 CFTCالموقع الرسمي للجنة التجارة بالسلع والمستقبلیات التابعة للكونجرس األمریكي 

http://www.cftc.gov/enf/enfforex.htm  

ل من بعض شركات الوساطة ھذه في ھذا الموقع ستجد معلومات حول كیفیة تجنب الوقوع ضحیة لعملیات التحای
 CFTCالمعلومات من قبل لجنة المتاجرة بالسلع والمستقبلیات التابعة للحكومة األمریكیة 

http://www.newyork.bbb.org/ 

مكتب العمل النظیف وھو مؤسسة مستقلة متخصصة في إدراج الشركات ذات المصداقیة العالیة تبعًا لمعاییر معینة 
 یعتبر وجود اسم الشركة ضمن األعضاء في ھذه المؤسسة دلیل على نزاھة ھذه الشركة ومن مختلف التخصصات

 وإن كان عدم وجودھا ال یمثل دلیًال على ضعف النزاھة أو المصداقیة 

 الفرق ھو أن الشركات العضو في ھذه المؤسسة تخضع لرقابة مستقلة ویمكن التحري عنھا
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 مواقع أخبار وتحلیالت في سوق العمالت

  

http://www.forexnews.com/ 

 .أشھر المواقع المتخصصة في األخبار التي تھم المتاجرین في سوق العمالت 

 أجندة بأھم البیانات  ,أخبار فوریة 

 .تحلیالت متخصصة متعددة على مدار الیوم من قبل خبراء اقتصادیین 

 رسالة إخباریة تصل لبریدك یومیًا مجانًا 

 موقع متمیز ینصح بھ 

    

http://www.fxstreet.com/ 

 موقع آخر فیھ الكثیر من الخدمات واألخبار والتحلیالت التي تھم المتاجر في سوق العمالت

 

 

 مواقع تعلیمیة 

 في التحلیل الفني بشكل عام

http://www.equis.com/Education/TAAZ/ 

http://stockcharts.com/education/ 

http://www.incrediblecharts.com/index.htm 

 patternsفي التحلیل القائم على األشكال 

http://www.chartpatterns.com/ 

http://www.incrediblecharts.com/technical/chart_patterns.htm 

 في المؤشرات

http://www.incrediblecharts.com/technical/indicators.htm 

http://www.equis.com/Education/TAAZ/?page=6 

 في التحلیل القائم على الشموع الیابانیة 

http://www.marketsonline.com/education/candlesticks.htm 

http://www.candlestickshop.com/ 

http://www.forexnews.com/
http://www.fxstreet.com/
http://www.equis.com/Education/TAAZ/
http://stockcharts.com/education/
http://www.incrediblecharts.com/index.htm
http://www.chartpatterns.com/
http://www.incrediblecharts.com/technical/chart_patterns.htm
http://www.incrediblecharts.com/technical/indicators.htm
http://www.equis.com/Education/TAAZ/?page=6
http://www.marketsonline.com/education/candlesticks.htm
http://www.candlestickshop.com/


  

 في التحلیل اإلخباري 

http://www.forexnews.com/ 

إلقتصادیة والمقاالت المتعلقة في التحلیل اإلقتصادي لحركة ستجد في ھذا الموقع الكثیر من التقاریر والتحلیالت ا
 أسعار العمالت باإلضافة لتقاریر متعددة في كل یوم عن أھم أحداث سوق العمالت الدولیة

  

http://www.ny.frb.org/ 

http://www.global-view.com/beta/ 

http://www.intermoney.com/ 

http://www.quicken.com/glossary/ 

  

  Price Motionمحاكي السوق 

وھي لعبة مصممة بحیث تحاكي حركة سوق العمالت الدولیة یمكنك أن تستخدمھا للقیام بعملیات وھمیة دون 
للتدریب اإلضافي للحساب اإلفتراضي على أن ال یكون التعامل مع ھذة اللعبة بدیًال   الحاجة لالتصال باإلنترنت وذلك

راضي بأي شكل من األشكال عن التدریب على الحساب اإلفت  

http://www.expertworx.com/pm/index.htm 

  

 
  

 كتب مفیدة

 ھنا تجد قوائم للكثیر من الكتب المتعلقة بموضوع المضاربة بشكل عام والمضاربة على العمالت بشكل خاص 

http://www.globalforex.com/books.htm 

http://www.mgforex.com/resource/default.asp?loc=books 

http://www.learnforex.com/links.html 

http://www.forex-trc.com/books.htm 

http://store.traders.com/chap14quicsc1.html 
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