
فً صورة قصة مسلٌة بسٌطة هتوضح كل شئ  المصطلحات الهامة فً أول درس النهاردة هندردش مع بعض عن بعض
 ..إن شاء هللا
 
 

 بورصة الفوركس قبل كل حاجة الزم نوضح مفهوم بسٌط جدًّا هو أن
 

 كتٌر من الناس بٌعتقدوا ان البورصة بس هً األسهم، ودا مفهوم خاطئ تماًما
 

 بورصة بٌقول ان البورصة هً عبارة عن سوق تجاري ضخم بٌتم فٌه البٌع والّشراء الن تعرٌف كلمة
 

، (االسهم والسندات)والبورصة منها أنواع، ٌعنً مثال فً حاجة اسمها بورصة الطاقة، وبورصة األوراق المالٌة 
اللً )بورصة العمالت لكن فً ناس ماتعرفش ان فً حاجة اسمها (.. زي الدهب والفّضة والنحاس)وبورصة المعادن 

 (الفوركس هً
 

ونقول انه  الفوركس هو عبارة عن بورصة وبرضه ممكن نطلع بتعرٌف بسٌط لسوق الفوركس ٌبقى ببساطة شدٌدة
بورصة الن بٌحصل فٌها بٌع وشراء، ولكن االداة ! عبارة عن سوق تجاري ضخم بٌتم فٌه بٌع وشراء العمالت الدولٌة
 ..العمالت…لفة اللً هنبٌعها ونشترٌها مخت

 
  بسٌط الكالم لحد هنا؟؟

 
عشان تقدر تشتغل فً سوق الفوركس وٌكون عندك القدرة أنك تعمل فلوس الزم تفهم كوٌس طبٌعة الّسوق اللً أنت 

خلٌنً اتكلم عن مثال بسٌط هٌوضح مصطلحات كتٌر جدااااااا ٌمكن كتٌر من الكتب اللً بتشرح .. مقبل على العمل فٌه
 ...مابتقدرش انها ببساطة توصل المعلومة الن الكالم فٌها مكلكع شوٌةالفوركس 

 

 تعالى نفهم الّسوق بٌشتغل ازاي؟؟
 

 ...لنفرض مثال انك عاٌز تسافر أمرٌكا.. خلٌنً ابدأ معاك بمثال بسٌط جدًّا
 
 

 ...من الطبٌعً انك عشان تسافر أمرٌكا الزم ٌكون معاك دوالر أمرٌكً
 

 لٌه طٌب؟
 

أمرٌكا هً الدوالر األمرٌكً والنه ماٌنفعش انك تشتري حاجة فً أمرٌكا وتدفع مقابل شرائها الجنٌه ألن عملة 
 !!ماحدش هٌقبله منك هناك... المصري

 
فً الواقع انت ) دوالر أمرٌكً 1000فعشان كدا قبل الّسفر هتحسب أنت عاٌز قد اٌه دوالرات ولنفرض مثال انك هتحتاج 

 (ٌر بس دا مجرد مثال لتقرٌب الصورهتحتاج اكتر من كدا بكت
 

أي مكتب )اول حاجة هتعملها انك هتدور على مكان عشان تشتري منه الدوالر األمرٌكً، فهٌبقى المكان دا هو الصرافة 
 (صرافة

 
 



 
 

 ..دوالر أمرٌكً 1000 لو سمحت عاٌز اشتري: هتروح لمكتب الصرافة وهتقول للصّراف
 
 
 

 ...جنٌه 7أن سعر شراء الدوالر األمرٌكً هو : هٌرد علٌك الصراف وٌقولك
 

  ٌعنً اٌه الكالم دا؟
 

 ..جنٌه مصري 7ٌعنً ببساطة شدٌدة أن كل دوالر أمرٌكً ٌساوي 
 

 ...خلٌنً هنا أوضحلك نقطة مهمة
 

 :اما بتروح مكتب الّصرافة، بٌوفرلك الصراف سعرٌن
 

 ASK سعر الّشراء واللً بنسمٌه فً سوق الفوركس
 

 BID البٌع واللً بنسمٌه فً سوق الفوركسوسعر 
 
 

 .جنٌه مصري لكل دوالر 7اللً هو .. هو الّسعر اللً أنت هتشتري بٌه من الصراف :سعر الّشراء
 

اللً هو مثال (.. فً حالة كان معاك دوالر وعاٌز تستبدله بالجنٌه المصري)هو الّسعر اللً هتبٌع بٌه للصراف  :سعر البٌع
 (قرش تقرٌبًا 99جنٌه و  6)لكل دوالر جنٌه مصري  6,9960

 
 

 ..جنٌه مصري لكل دوالر أمرٌكً 7بما انك عاٌز تشتري، ٌبقى الصراف هٌطلب منك انك تدفع بسعر الّشراء اللً هو 
 

جنٌه مصري  7000دوالر أمرٌكً، الزم تدفع  1000عشان تحصل على .. ٌبقى بحسبة بسٌطة جدًّا



 (ٌعنً عشان تحصل على شئ معٌن ، الزم تدفع قٌمته كاملة.. بٌع وشراء العمالتودا بسمٌه النظام التقلٌدي فً )
 

 تمام لحد كدا؟
 

 :لو الحظت فً الكالم الّسابق هتالقً اننا كنا بنتكلم عن عملتٌن
 

 الدوالر األمرٌكً مقابل الجنٌه المصري
 

  العملتٌن دول اسمهم زوج عملة
 

 تمام؟

 
 :ولكن بٌتكتب بالشكل التالً!! عربٌةزوج العملة دا مابٌتكتبش بحروف 

 
 USD الدوالر األمرٌكً ٌرمز له ب
 EGP الجنٌه المصري ٌرمز له ب

 
 :إذن زوج العملة بٌبقى بالشكل دا

 

 
 

 تفهم اٌه من الكالم دا؟
 

د مقابله جنٌه مصري أو لو معاك واحد دوالر مثاًل وعاٌز تبٌعه، هتأخ 7دوالر أمرٌكً الزم تدفع  1ببساطة عشان تشتري 
 (قرش تقرٌبًا 99جنٌه و 6ٌعنً )جنٌه مصري  6,9960

 
 هل الحظت إن فً فرق سعر بٌن سعري الطلب والعرض؟

 
 :هتالقً ان الفرق تقرٌبًا ٌساوي

 
0,0040  
 
 
 spread ودا بنسمٌه سبرٌد

 والسبرٌد بٌختلف على حسب زوج العملة وكمان ٌختلف من شركة وساطة الخرى



 
اللً بٌحصل علٌها من خالل الفارق بٌن سعر الطلب والعرض ( الوسٌط)عبارة عن أجرة السمسار هو  spread السبرٌد

 الخ.. مقابل الخدمات اللً بٌوفرها لك من دخول السوق وتحلٌالت وأخبار ودعم فنً وتقنً 
 

  ..تعالى نرجع تانً لزوج العملة

 
 

الطرف األول فً .. بٌتكون من طرفٌن زي ما وضحنا قبل كدا زوج العملة لو الحظت الرسم التوضٌحً التالً، هتالقً ان
 Quote عملة تسعٌر" والطرف التانً ٌُسمى "Base Currency عملة أساس" أي زوج عملة ٌسمى

Currency" وهً العملة الُمسعّر بٌها الطرف األول. 
 

 
 
 
 

  عاٌزك ترّكز معاٌا فً الجزء اللً جاي
 
 

جنٌه مصري عند  7000دوالر امرٌكً مقابل بٌع  1000تسافر امرٌكا فروحت شاري هفرض معاك انك خالص نوٌت 
 جنٌه لكل دوالر أمرٌكً 7سعر صرف 

 
 تمام؟(.. سعر شراء الدوالر األمرٌكً)جنٌه  7افتكر كوٌس، أنت اشترٌت الدوالر عند سعر صرف 

 
تخٌل ٌعنً   ٌل كدا انك ماصرفتش وال سنتوتخ.. بعد ما أنت حولت الفلوس، سافرت امرٌكا، وقعدت هناك مثال شهرٌن

  مش اكتر
 

 :بعد شهرٌن انت رجعت مصر وبفرض انك ماصرفتش وال سنت من الفلوس اللً معاك، تعالى نتخٌل سٌنارٌوهٌن

 
 
 



 :السٌنارٌو األول
 

 جنٌه لكل دوالر أمرٌكً 8وصول سعر صرف الدوالر األمرٌكً مقابل الجنٌه المصري إلى 
 

 اٌه؟دا معناه 

لٌه؟ النك اشترٌت الدوالر من شهرٌن .. جنٌه 8000دوالر اللً معاك اصبح قٌمتها  1000معناه ببساطة شدٌدة ان كمٌة 
ودا هٌحصل اما تروح للصراف وتبٌع له الدوالر األمرٌكً .. جنٌه مصري 1000دلوقتً  كسبان إذن انت.. جنٌه 7بسعر 

 .وتشتري الجنٌه المصري مرة تانٌة
 
 

 :ٌو التانًالسٌنار
 

 جنٌه لكل دوالر أمرٌكً 6وصول سعر صرف الدوالر االمرٌكً مقابل الجنٌه المصري إلى 
 

 دا معناه اٌه؟

لٌه؟ النك اشترٌت الدوالر من ... جنٌه مصري 6000دوالر اللً معاك اصبح قٌمتها  1000معناه ببساطة ان كمٌة 
ودا هٌحصل اما تروح للصراف وتبٌع له الدوالر .. مصريجنٌه  1000دلوقتً  خسران إذن أنت.. جنٌه 7شهرٌن بسعر 

 .األمرٌكً وتشتري الجنٌه المصري مرة تانٌة
 

 ٌعنً اٌه؟.. الكالم دا بٌتم فً سوق الفوركس عالمًٌّا، ولكن الفرق هو الهدف من استبدال عملة بأخرى ،بنفس القٌاس

 

بالجنٌه المصري، كان هدفً الّسفر، فماكانش هٌفرق معاٌا  ٌعنً أنا اما عملت الحكاٌة اللً فوق بتاعت استبدال الدوالر

 ...ٌعنً الربح والخسارة مش فً الحسبان اصالً .. اذا سعر الّصرف ارتفع أو انخفض

 

ٌعنً مثال لو فً .. إنّما اما بعمل الحكاٌة دي فً سوق الفوركس، فانا ببساطة شدٌدة بحاول اشتري رخٌص وابٌع غالً

من المنطقً انك .. جنٌه 150.000جنٌه مصري وأنت متوقع ان سعرها ٌرتفع إلى  100.000ا عربٌة فً الّسوق سعره

الفرق بٌن سعر )تشترٌها دلوقتً بالّسعر المنخفض دا، وبعدٌن ترجع تبٌعها بسعر أعلى وبالتالً تأخد الفرق فً جٌبك 

 ..ودا مكسبك طبعًا( الّشراء والبٌع

 

  تمام لحد كدا؟

 

خلٌنا ندخل على العمالت .. سٌبك بقى من الجنٌه المصري والمحلٌات دي.. قربنا أكتر لسوق الفوركستعالى نأخد خطوة ت

 ..اللً هتاجر علٌها فعاًل فً السوق

 

، والعمالت هتالقً فً منصة التداول اللً هنشرحها فً الدرس اللً جاي، بعض العمالت الدولٌة اللً علٌها هٌتم التداول

الجدول التالً هٌوضحلك  زي اٌه مثال؟.. روف إنجلٌزٌة بحٌث تسهل العملٌة على المتاجرٌندي لٌها رموز مختصرة بح

 :كل حاجة

 

 



 الرمز العملة

 EUR الٌورو األوروبً

 GBP الجنٌه اإلسترلٌنً

 USD الدوالر األمرٌكً

 JPY الٌن الٌابانً

 CHF الفرنك السوٌسري

 CAD الدوالر الكندي

 NZD الدوالر النٌوزٌالندي

 AUD الدوالر االسترالً

 GOLD الذهب

 SILVER الفّضة

 

 

 ..العمالت دي هً اللً هٌتكون منها أزواج العمالت،، واللً أنت هتقوم ببٌعها وشرائها

 

 

.. جنٌه مصري 7دوالر أمرٌكً عند سعر صرف  1هتالقً ان فً حٌاتنا العادٌة انك عشان تشتري .. فٌما ٌتعلق بالعمالت

دوالر  1000تمام؟ طٌب لو أنت عاٌز تشتري .. دوالر أمرٌكً 1جنٌه مصري عشان تأخد منه  7الصّراف هٌطلب منك 

صح؟ ٌعنً بحسبة بسٌطة .. أمرٌكً؟ ٌبقى الزم تدفع الكمٌة دي مضروبة فً سعر صرف الدوالر مقابل الجنٌه المصري

دوالر، الزم تدفع  1000تحصل على ٌبقى عشان .. جنٌه مصري 7000= جنٌه  7سعر صرف * دوالر أمرٌكً  1000

  ..جنٌه مصري كاملٌن 7000مقابلهم 

 

  انا ماضفتش جدٌد لحد كدا، الن دا فعال بٌحصل كل ٌوم فً أي مكان فً العالم مع اختالف العمالت

 

 امال اٌه الجدٌد بقى؟؟

 

.. تستفٌد من التحركات الّسعرٌة المضاربة معناها انك تعرف ازاي بذكاء انك.. الجدٌد بقى ان فً حاجة اسمها مضاربة

بس فً مشكلة لالسف الشدٌد وهً ان مش كل .. الزم تبٌع وتشتري بنفس النظام السابق.. وعشان تعمل حاجة زي كدا

.. دي فعال مشكلة.. مممممم... جنٌه مصري اللً هما قٌمة الدوالر األمرٌكً بالجنٌه المصري 7000الناس معاها قٌمة 

 ..العمل بالنظام الهامشً، والرافعة المالٌة: ا وهو ٌتلخص فً جملةبس حلّها بسٌط جدًّ 

 

 اٌه ٌا عم الكالم المجعلص دا؟؟؟

 

 ًّ  ..الموضوع ابسط مما تتخٌل.. استنى عل

 

فاكر اما قولتلك ان هدفنا المضاربة؟ وطالما هدفنا المضاربة فانا بحاول .. تعالى معاٌا تانً للكالم اللً كنّا قولناه قبل كدا

وطالما هاشتري رخٌص وابٌع غالً إذن الزم اوفر قٌمة الشئ اللً انا عاٌز اتاجر علٌه .. تري رخٌص وابٌع غالًاش

 ؟؟..بالكامل عشان اقدر اخد مقابله الشئ اللً انا متوقع ارتفاع سعره

 



 صح الكالم دا؟

 

 تمااااااااااااااااااااام

 

  ..بس فً خبر حلو

 

 ...شئ أنت عاٌز تضارب علٌه بالكاملأنت مش الزم ٌكون معاك قٌمة ال

 

 اٌه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 
 

 اه وهللا زي مابقولك كدا

 

 ..دوالر أمرٌكً وتضارب علٌه 1000جنٌه مصري عشان تشتري  7000ٌعنً أنت مش الزم ٌكون معاك 

 

وأنا هادخلك ( جنٌه 7000بسٌط من ٌعنً جزء )إٌه رأٌك لو قولتلك وفّرلً جزء بسٌط من قٌمة الدوالر بالجنٌه المصري 

 ...دوالر أمرٌكً 1000الّسوق وكأنك بالظبط اشترٌت 

 

 :طبعًا زمانك بتقول

 !!!!!!!طب ما فً ناس ممكن تأخد الفلوس وتخلع.. دول ناس طٌبة قوي ٌا خال

 

 :ارد علٌك بقى

 

التحصل على الكمٌة التً ( اللً هو حضرتك)طبقًا للعمل تحت النظام الهامشً واستخدام الرافعة المالٌة، ال ٌمكن للعمٌل 

ولكن كل التعامالت تتم عن طرٌق سجالت الشركة بحٌث تحجز لك الّشركة المبلغ .. ٌرغب بالمتاجرة علٌها بشكل مادي

 ...الذي ترٌد المتاجرة علٌه، دون استالمه بشكل مادي؛ وذلك حتى تضمن الّشركة حقها لدى العمٌل

 

 



روح .. جنٌه 8إلى  7توقعت ان سعر صرف الدوالر األمرٌكً ٌرتفع مقابل الجنٌه المصري من ٌعنً ببساطة شدٌدة، لو 

  طٌب لو ماقدرتش تشتري كمٌة كبٌرة؟.. وحاول تشتري كمٌة كبٌرة عشان ٌبقى العائد كوٌس.. اشتري الدوالر دلوقتً

 

 ..هنا بقى بقولك مافٌش مشكلة؛ الن العمل بالنظام الهامشً حل المشكلة

 

من قٌمة الّشئ اللً أنت % 0.20أو % 0.25أو % 0.50أو % 1أو % 2عمل بالنظام الهامشً بٌقولك لو انت معاك ال

ممكن تدخل الّسوق وتتحصل على الشئ دا وتستفٌد من التغٌرات السعرٌة بدون الحاجة إلى امتالك قٌمة ... عاٌز تشترٌه

 .....الشئ بشكل كامل

 

 :الصورة ونوضح بعض المفاهٌم األخرىتعالى نأخد مثال بسٌط كدا نوضح 

 

 1.3500= هافترض معاك ان سعر الٌورو مقابل الدوالر األمرٌكً 

 سنت 35ٌورو أوروبً، الزم تدفع دوالر و  1ٌعنً عشان تحصل على 

 

 إذن دا 1.3600دوالر إلى  1.3500لو كانت قرائتك للسوق صحٌحة، وتوقعت أن سعر الٌورو مقابل الدوالر هٌرتفع من 

ولكن العائد بتاع االرتفاع دا هٌكون شئ ال ٌذكر النك مش معاك غٌر واحد ٌورو .. معناه انك توقعت ان الزوج هٌرتفع

بتقدمهالك شركات الوساطة وبحد ادنى للكمٌة بحٌث تقدر تحس بالتغٌرات اللً ممكن ( عقود)لذلك فً كمٌات .. بس

االلف وبالتالً مش هتقدر تحس بالتغٌر إاّل إذا كان معاك كمٌة الن االسعار بتتحرك فً اجزاء من .. تحصل فً السوق

 ..كبٌرة

 

  تخٌل معاٌا كدا انك داخل سوق الخضار

 جنٌه للكٌلو 6جنٌه للكٌلو ل  4وسمعت معلومة ان الطماطم سعرها هٌرتفع من 

 ..كسب انا الفرقفقولت فً بالك، طٌب لٌه ماشترٌش دلوقتً الطماطم بسعر رخٌص وارجع ابٌعها بسعر اعلى وا

 

.. فً الحالة دي، هتروح لتاجر طماطم محترم وهتقوله بعد اذنك أنا عاٌز اشتري كٌلو طماطم.. تفكٌرك صحٌح تماًما

  هٌقولك اوكً

 

فهنا السوق .. جنٌه 6ل  4وبعد ٌومٌن مثال سعر الطماطم ارتفع فعال من .. جنٌه للكٌلو 4هتشتري كٌلو الطماطم بسعر 

 جنٌه، صح؟ 2ٌبقى مكسبك قد اٌه؟ .. جنٌه 6السعر، فهتروح باٌع الطماطم وهتأخد وصل لمستهدفك 

 

كٌلو؟ مكسبك كان هٌبقى اضعاف  1000كٌلو؟ أو  100كٌلو؟ أو  10كٌلو؟ أو  2طٌب تخٌل معاٌا لو كنت اشترٌت 

 ..مضاعفة

 

رة عشان نحس بالفرق فً السعر احنا بنحاول نشتري كمٌات كبً.. نفس المبدأ دا فً سوق الفوركس أو اي سوق تانً

وبالتالً بالعائد وبدون ماٌكون معاك تمن الكمٌة اللً انت عاٌزها بشكل كامل؛ الننا اتفقنا اننا بنتعامل تحت سقف النظام 

 ..الهامشً، والرافعة المالٌة

 

إلى توفٌر قٌمة الكمٌة بتقدملك كمٌات معٌنة ممكن تشتغل علٌها دون الحاجة ( شركات الفوركس)لذلك، شركات الوساطة 

 ..بشكل كامل



 

 :تعالى ندخل على تقسٌم بسٌط للكمٌات دي

 

 أحجام العقود وقٌمة النقطة

 

 :أنواع 3العقود بتنقسم إلى 

 

 فً حاجة اسمها عقد مٌكرو

 ٌعنً اٌه؟

 ..وحدة من زوج العملة 1000ٌعنً 

 

 ..ةمعناها عملة اساس، اللً هً الطرف األول فً أي زوج عمل وحدةكلمة 

 

 دوالر/ وحدة من زوج الٌورو 1000اما اقولك 

 ٌورو أوروبً 1000فدا معناه ببساطة شدٌدة 

 

 سهل كدا؟

 

 دوالر/ وحدة من زوج االسترلٌنً  1000طٌب لو قولتلك 

 جنٌه استرلٌنً 1000دا معناه 

 

 ٌن/ وحدة من زوج الدوالر  1000طٌب لو قولتلك 

  نت قولتهاااااااااا؟ اٌوة بالظبط كدا زي ما أ

 

 واضح؟.. وحدة من زوج العملة دا 1000طبعًا، الكالم دا معناه انك عاٌز تتاجر على 

 

 وحدة بس؟ 1000طٌب، هل العمل ٌقتصر على 

 

 ..وحدة مضاعفاتها بس 1000المتاجرة على .. وحدة 1000بس ماٌنفعش تتاجر على أقل من .. ال طبعًا

 

 ...هٌسهل علٌك االمور كتٌر جداوعشان كدا، عملتلك توضٌح فً جدول بسٌط 

 



 ..سنت وهكذا 20وحدة وبالتالً تتضاعف قٌمة النقطة وتصبح  2000ٌمكن ممكن تقول .. طبعا الكالم دا ومضاعفاته

 

 :خلٌنً ادٌك مثال توضٌحً

 

 1.3600دوالر عند سعر صرف / وحدة من زوج الٌورو  10.000لو افترضت انك اشترٌت 

 

.. دوالر 1= لٌه؟ الن قٌمة النقطة .. دوالر 1معناها انك كسبان ..  1.3601الّصرف صعد إلى دا معناه ان لو سعر 

 ..دوالر 1دا معناه انك خساران  1.3599وبنفس القٌاس، لو سعر الّصرف هبط إلى 

 

 

 الحظ هنا

 

 صح؟.. ر األمرٌكًٌورو أوروبً الزم تدفع قٌمتهم بالكامل بالدوال 10.000فً النظام التقلٌدي، عشان تقدر تشتري 

 

ٌورو، الزم تدفع  10.000إذن، عشان تحصل على .. سنت 35دوالر و  1= ٌعنً اما اقولك ان كل ٌورو أوروبً 

 صح؟......... دوالر أمرٌكً 13.500

 

 :هنا بقى ٌتدخل النظام الهامشً والرافعة المالٌة وٌقولوا

 

 الالالالالالالالالال

 

  مش الزم

 

 :مالٌة كالتالً هتسهل علٌك الموضوع كتٌٌٌٌٌٌٌٌٌر احنا عملنالك روافع

 

 :لو معاك

 ...ٌورو 10.000دوالر، هاخلٌك تشتري  13500دوالر من  135ٌعنً لو معاك  1:100معناها رافعة  1%

 

 13.500= 100*135اضرب 

  ٌورو وعٌش بقى 10.000بس من قٌمة الٌورو األوروبً بالدوالر األمرٌكً، وفرتلك % 1إذن مقابل 

 

 67.5دوالر، ٌعنً بنتكلم فً / على نفس المثال السابق بتاع الٌورو % )ٌعنً نص 1:200معناها رافعة    0.50%

 (دوالر

 دوالر 33.75دوالر، ٌعنً بنتكلم فً / على نفس المثال السابق بتاع الٌورو   %ٌعنً ربع 1:400معناها رافعة    0.25

 دوالر 27دوالر، ٌعنً بنتكلم فً / نفس المثال السابق بتاع الٌورو  على  %ٌعنً خمس 1:500معناها رافعة   0.20

 

من اٌه؟؟؟ ببساطة شدٌدة، دي معناها جزء من قٌمة الٌورو % من اٌه، وال نص% 1دلوقتً أنت عمال تقول طٌب )

ند سعر صرف دوالر ع 13.500ٌورو، ٌبقى الزم تدفع  10.000ٌعنً احنا قولنا انك عشان تشتري .. بالدوالر األمرٌكً



ٌورو مقابل بس  10.000؟ طٌب، الرافعة المالٌة بقى سهلت علٌك الكالم دا كله، وبتقولك انك ممكن تشتري 1.3500

 (سهل كدا؟" اللً هما قٌمة الٌورو بالدوالر األمرٌكً"دوالر  13.500من % أو خمس% أو ربع% أو نص% 1

 

  عشان تهضمه صحاقرأ الجزء بتاع الرافعة المالٌة دا اكتر من مرة 

 

 

 :تعالى نأخد مثال واقعً بقى للً بٌحصل فً سوق الفوركس بالظبط

 

دوالر  100هافترض معاك انك اتعلمت تحلٌل فنً وفهمت الفوركس كوٌس، وحبٌت تفتح حساب تداول حقٌقً بقٌمة 

 ...مثال

 

 هتعمل اٌه فً الحالة دي؟

 

دوالر أمرٌكً مثال، وهتختار  100وهتفتح حساب عندهم بقٌمة .. هتشوف شركة وساطة كوٌسة وتكون سمعتها كوٌسة

 1:100رافعة مالٌة 

 

  الموضوع ال ٌستغرق ساعات لو معاك موظف مبٌعات محترم

 

نقطة خالل الفترة اللً  100هافترض معاك انك حللت زوج الٌورو مقابل الدوالر األمرٌكً وتوقعت ان الزوج هٌطلع 

 ...جاٌة

 

 صح كدا؟.. تري عشان تستفٌد من التحرك اللً هٌحصلمن المنطقً انك تش

 

 1.3500= دوالر / هافترض معاك مثال ان سعر الٌورو 

 ...وحدة 1000مش كبٌر، ٌبقى اكٌد مش هتشتري كمٌة اكتر من ( رأس مالك)وبما ان مبلغ االٌداع بتاعك 

 

 ..تعالى معاٌا شوف المعاملة هتمشً ازاي

 

 

  1.3500دوالر عند سعر صرف / وحدة من زوج الٌورو  1000هتطلب من الشركة شراء كمٌة 

 

 

 

 

 

 



 هتعمل اٌه الشّركة؟

 

 :الشركة هتقسم حسابك إلى جزئٌن بعد حسم االسبرٌد

 

 
 

 ٌعنً اٌه هامش محجوز؟

تكون بتوفرهالك من ضمن أو أي نسبة تحددها أنت بشرط ان شركة الوساطة % )1ٌعنً عربون مسترد أو تأمٌن عشان ٌفتحلك الّصفقة وهو عبارة عن 

 ..من قٌمة الٌورو بالدوالر األمرٌكً وٌحجز المبلغ من رأس مالك فً الشركة( الخٌارات

 

 ٌعنً اٌه هامش متاح؟

ودا بٌبقى عبارة عن المبلغ المتبقً من رأس ( ٌعنً السوق تحرك عكس دخولك)ٌعنً اقصى مبلغ ممكن تخسره فً الّصفقة إذا حصل إنعكاس فً السّوق 

 ..لك بعد حجز الهامش المحجوزما

 

 1.3400دوالر انخفض إلى / طٌب تعالى نتخٌل ان سعر صرف الٌورو 

 دا معناه اٌه؟

 دوالر 76.50معناه ان الهامش المتاح بتاعك اصبح 

 تمام؟.. دوالر أمرٌكً 10ٌعنً أنت خسران .. دوالر 90هتالقً ان حسابك اصبح .. ٌعنً لو اغلقت الصفقة بالمنظر دا

 

 1.3600دوالر ارتفع إلى / طٌب لو تخٌلنا ان سعر صرف الٌورو 

 دا معناه اٌه؟

 دوالر 96.50معناه ان الهامش المتاح بتاعك اصبح 

تمام؟ ونفس .. دوالر أمرٌكً 10ٌعنً انت كسبان .. دوالر 110هتالقً ان حسابك اصبح .. ٌعنً لو اغلقت الصفقة بالمنظر دا

 ..ولكن الربح طبعًا هٌزٌدالقٌاس برضه لو زودت الكمٌة 
 

 ..أتمنى اكون وفقت فً شرح الدرس االول وانتظرونً إن شاء هللا فً الدرس الثانً.. دا ببساطة شدٌدة هو العمل بالنظام الهامشً

شادي  01026640200: أو اتصل بٌا على الموباٌل  shadi.abdo@admiralmarkets.com: لو عندك اي استفسار، راسلنً على االٌمٌل)

 (عبده
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