
 الموضوع موجھ بشكل رئیسي إلى المبتدئین وإلى كل ما یحب أن یعرف الطریق الصحیح ھذا
 .لزیادة معرفتھ بھذا السوق

 
 

 : عزیزي المبتدىء
 

أكبر ،  Forex الـ  ،حیاك اهللا ، وأھال وسھال بك إلى أكبر األسواق في العلم ، سوق العمالت
بورصات العالم الرئیسیة  األسواق العالمیة على األطالق ، فال أسواق الذھب وال النفط وال كل

 !  ساعة في الیوم24یوم ،  مجتمعة تنافس ھذا السوق من حیث حجم التداول الھائل لھ ، كل
 

 لوم المالیةشھادة الماجستیر في الع أسمح لي أن اعرف بنفسي ، فأسمي منذر مرجي ، احمل
Finance  ، دخلت الى ھذا العالم المذھل وتدرجت  2000  وبعدھا وفي نھایة عام1999منذ عام

 Senior Technical Analyst إلى Marketing Manager إلى Broker في الوظائف من
ولكن تركت العمل لدى الشركات  ، General Manager إلى Branch Manager إلى

تحلیل فني وأدارة حسابات ، وأستعد  یر رجعة وحالیًا أنا ادیر خدمةومكاتب الوساطة الى غ
  . الفني أعلى شھادات التحلیل،  CMT للحصول على شھادة الـ

 
وعلھا تساعدكم على ،  وقد أحببت أن أشارككم في تجربتي علھا تكون معینًا لكم في متاجرتكم

 ! السوقتفادي بعض األخطاء التي یقع فیھا كل مبتدىء عند دخولھ 
 

عن طریق الكتب  لقد تعلمت الكثیر بوسائل متعدده أولھا الخسائرالشخصیة ، ثم التحلیل الفني
 John لـلكاتب Technical Analysis of the Financial Markets المتمیزة وأولھا

Murphy ألنھ یوفر ألف باء ھذا  والذي أعتقد أنھ أول كتاب یجب قرائتھ في عالم التحلیل الفني
من الكتب التي یمكن وصفھا بأنھا  فھناك الكثیر! تحلیل ، ولكنھ مبسط جدًا إن لم یكن بدائي ال

 ! أعمق منھ
 

 100وبدونھا ال كتاب وال ! الخبرة : المعلمین وصانعة المتمیزین  وثالث وأخر معلم لي ھي سیدة
رید األلكتروني النجاح ، أسمحوا لي أن أقتبس من رسالة وصلتني على الب كتاب سوف تقودك إلى

 بالتحلیل الفني وكان یقرأ الكتب ولكنھ وجد أن التطبیق غیر النظریة ، فلقد كتب من أخ مھتم
الموجودة في  وكل الكتب التي طالعتھا مؤخرًا ھي عبارة عن تكرار للمعلومات: (بالحرف الواحد 

ني لن یقوم أحد التق الكتب السابقة حتى أنني بدأت أظن أن ھناك معلومات سریة في التحلیل
أخي حیث أن ھذة الكتب ھي نقطة  ، فلقد أصبت یا.) بنشرھا وكل ما ینشر ال یزید عن المبادئ فقط

 !الكثیر األنطالق وبدون الخبرة فإنھا ال تعلم
 

الفني وأدارة المخاطر إلى  ساكون صریح مع كل مبتدىء وكل أخ ال یملك المعرفة الكافیة بالتحلیل
ولكن الخسائر الكبیرة لیست أبدًا  سوق مذھل بفرصھ وأمكانیات الربح فیةان ھذا ال! حد كبیر 

قرأت مثلما قرأتم في ھذا المنتدى قصص  بعیدة عن المتاجرین وبشكل خاص المبتدئین ، فلقد
أتصاالت من أشخاص مروا بنفس التجربة ،   ألف كما وردتني100 و 50 و 30أشخاص خسروا 

وما علیھ األ أن یتمتع بالمعرفة السطحیة بسوق  وام مال مكدسةالنھم ظنوا أن ھذا السوق ھو أك
ذلك وبعد المباشرة لوحده وخسارة أغلب أو كل رأس مالھ  ثم بعد!!!! العمالت حتى یحقق األرباح 
بأن المعلومات التي یمتلكھا غیر كافیة للغوص في ھذا البحر العمیق ،  ، یقتنع األخ المتاجر الجدید

 وھناك طلبًا للمساعدة ، ویعود للسوق بجزء بسیط من ما خسره ، فواهللا أعرف ھنا ویبدأ بالسوأل
فقط  واألن) التعویض( األف فقط على أمل 5 ألف دوالر لوحده واألن یتاجر بـ 100عزیز خسر  أخ

أستغرب عندما یأتي  كما. أصبح مھتمًا بالحصول على المساعدة في التحلیل والمتاجرة ، فیا خسارة



من األشخاص بنصیحتھ  عدد) یتطوع(ء ویسأل عن خدمة توصیات أو تحلیالت ، فـ أحد األعضا
 CMT فترة قریبة یحمل شھادة ، وكأن ھذا األخ الذي دخل إلى السوق من) األعتماد على نفسھ(بـ

  !!! وخبرة سنین في المتاجرة حتى یعتمد على نفسھ
 

 : ولذلك فإن نصیحتي الصادقة الى كل مبتدىء ھي
 

أن تتعلم المزید عن ھذا العالم الكبیر والمذھل ، ولكن الخطر أیضًا ، وتعلم  حاول بكل جھدك :أوًال 
وأدارة  الكتب ، وأعني بھا كتب التحلیل الفني: أول ھذة المصادر . مصدر تجده اھًال للثقة من أي

 ، فما تحتاج األقتصادیة المخاطر وادارة األموال وأبدًا ال أعني بھا كتب التحلیل األساسي والكتب
األساسي ھي تفسیر األمور بعد حدوثھا  معرفتھ عن التحلیل األساسي قلیل جدًا ، ووظیفة التحلیل

 .األكبر إلتجاه السوق ، قبل أن یتحرك بینما التحلیل الفني ھو المعني بتحدید األحتمال
 

من طرف ممكن ان أمتالك الخبرة الكافیة ، وھناك أكثر  ال تعتمد على نفسك أبدَا لحین: ثانیًا
 :مثل یساعدك في البدایة

 
التحلیل والتوقع  والتي تریحك من عناء : Trading Signals Services خدمات التوصیات .1

من قبلك وتصلك األرقام  والوقوع في أخطاء مكلفة وتحدد لك نقاط الدخول والخروج بدون أي جھد
فھم منك لسبب التوصیة أوتحلیلھا  ون أيوتنفذ األوامر بھا دون حاجة الى أي جھد ولكن لألسف د

 .وبالتالي لن تتعلم شیئًا
 

وھي تختلف  : Technical Analysis Reports / Newsletters الفنیة خدمات التقاریر .2
أنھا ال توفر توصیات مباشرة تمامًا بل أنھا تضع الخطوط العریضة  عن خدمات التوصیات في

لمھمة ویذھب بعضھا أكثر من ذلك إلى وضع شبھ توصیات وتحدید المستویات ا  ،إلتجاه السوق
 ومیزتھا عن األولى أنھا تصلح للراغبین في التعلم أكثر. الشراء عند كسر مناطق معینة بالبیع أو

ویدعمھا  فغالبًا ما تفسر أھمیة مستویات األسعار المذكورة في التقریر ویفسر الكاتب وجھة نظره
تستفید من ھذة الخدمة ،  لى قدر بسیط من المعرفة بالتحلیل الفني حتىبدالئل فنیة ، وتحتاج أیضًا ا

وعلى رؤیة تطبیق الجانب النظري  وبالتالي فھي تساعد القارىء على تعلم فنون التحلیل الفني
مثل ھذة التقاریر من ال یمتلك الخبرة الكافیة  فعلیًا في السوق مدعومًا بخبرة كبیرة حیث ال یكتب

 .سنة من المتاجرة الفعلیة 20  إلى5ا یمتلك خبرة بین وأغلب من یكتبھ
 

  :Experienced Qualified Personnel األشخاص ذوو الخبرة والموھالت المناسبة .3
الحسابات والذین یتواجدون في الشركات والمكاتب  مثل الوسطاء أو المحللین المالیین أو مدراء

دمات أدارة الحسابات ، وھنا ال بد من األشارة الى الحسابات أو خ والمواقع التي تقدم خدمات فتح
یتم التعلم منھ واألستفادة من خبرتھ موھًال من الناحیة األكادیمیة ویمتلك  لزوم كون الشخص الذي

 الكافیة ، وإال كان ضرره أكبر من نفعھ ، ولألسف فإن الكثیر من الشركات تقوم بتوظیف الخبرة
على  ولكن یمتلكون األھم لھا وھو القدرة( الت المطلوبة من ھب ودب ممن ال یمتلكون المؤھ

شيء أخروتقوم  فال یھم ھل یحمل بكالوریوس في اللغة العربیة أم الزراعة أم أي) أحظار الزبائن
المشورة بعد أقل من  یقدمون) محللین مالیین ( بتدریبھم بتدریب بسیط وقصیر ومن ثم یصبحون 

تقدم دورات مجانیة قصیرة  ألسوأ من ذلك ھي الشركات التيشھر على دخولھم لھذا السوق ، وا
المشرق من ھذا السوق فقط ،  وبسیطة و وسطحیة للعمالء تركز من خاللھا على أظھار الجانب

سیصبحون قادرین على إدارة الحسابات  وترسم لھم الحلم الوردي المتمثل بأنھم في نھایة الدورة
سوق في العالم ، ثم تتركھم یتاجرون ویتخذون  ة في أكبروتحقیق أرباح كبیرة عن طریق المتاجر

 !!!!! قراراتھم بنفسھم
 



 المصدر الثالث بأن الشخص الراغب في التعلم یرى الشخص الذي لدیھ األمكانات والخبرة ویتمیز
یسالھ عن  المفیده لھ ، أو على األقل یمكن أن یتواصل معھ عن طریق الھاتف وبالتالي فیمكنھ أن

ما یمیز ھذا  ومیزة التواصل ھذة ھي أھم. في نطاق التحلیل الفني أو أدارة المخاطرأي شيء 
 !  للتعلم للمبتدئین2 و 1المصدر كونھا غیر موجودة في المصدرین 

 
فان ) یقوى عودك  من یمسك بیدك حتى( من التعلم المستمر مع وجود ) على األقل ( وبعد سنة 

أكثر من سنة وبالتاكید تختلف  ى نفسة وربما تكون ھذة الفترةالمتمیز یمكن أن یبدأ باألعتماد عل
 .من شخص إلى أخر

 
یسمعون ھذا الكالم بل یتوقعوا أن سوق قامت بھ دراسات أستمرت  والمؤسف أن المبتدئین ال

عباقرة مثل تشارلز داو ورالف نیلسون أیلیوت ومارتن برینغ وستیف  عشرات السنین وقام بھا
عمرھم للوصول إلى وسائل التحلیل والمتاجرة الصحیحة یمكنھم أن یتعلموه  نیسن وأفنوا سنین

الدیمو ( سخیفة ، أو بفترة أسبوع أو أسبوعین من الشغل على الحساب التوضیحي  بدورة مجانیة
من  بدأت الدراسات فیھ في الثمانینیات) ھو التحلیل الفني ( أخواننا المبتدئین أن علم  ویتوقع) 

واألنماط   عام ، ویحوي عشرات النظریات والمؤشرات120اضي اي قبل اكثر من القرن قبل الم
الیسیر حیث یبدأوا  وأالف الدراسات واألسالیب في المتاجرة یمكنھم أن یدركوه بمثل ھذا الوقت

البدایة ھو عملیة سھلة  أو وجود لمن یرشدھم بفي Gaudiness بالمتاجرة لحسابھم بدون أي
أو أقرأ في منتدانا الحبیب عن ،  نھم على خطأ ، وكثیرًا ما تاتیني مكالماتوسرعان ما یكتشفون أ

في فترات قیاسیة ، وانا متاكد أن   ألف دوالر100 ألف و 50 ألف و 30قصص أشخاص خسروا 
التجربة المریرة كانت أمام أعینھم أو حتى عرضت  الخدمات التي كانوا بحاجتھا لكي ال یمروا بھذة

 دوالر أو لتوفیر عمولة مدیر 1000 أو 500 او 300توفیر  أ عنھا امًال فيعلیھم وھم أعرضو
سبب الخسارة ، وبال شك فإنھم یدركون خطأھم ، ولكن بثمن  حساب ظنا منھم أن العمولة ھي

 !!! باھظ جدًا
 
 

تمتھن فأنك بحاجة الى  والخالصة أنك إن أردت أن تحترف ھذا السوق فعلیك أن تمتھنھ وحتى
ولكن المعرفة النظریة ھي القاعدة  ( ومصدرھا الكتب األجنبیة والدورات الراقیة( لنظریة المعرفة ا

تكمل المعرفة وخبرة تأتي عن طریق المتاجرة  فقط و ال تعني شیئًا بدون التطبیق والخبرة ھي التي
د من معروفة مسبقًا وبالتالي یفضل أن یكون ھناك أرشا الحقیقیة ولكن متاجرتك كمبتدىء نتائجھا

ال تراھا كمبتدىء ، ویوفر علیك الكثیر من ) مطبات ( من  شخص یمتلك ھذة الخبرة حتى یحمیك
األرشاد ھو خدمات التقاریر الفنیة المصحوبة بالدعم من كاتبھا أي  الخسائر واأللم ، ومصدر ھذا
 . كاتب التقریر وسؤالھ عن أي شيء من تحلیل أو متاجرة أمكانیة التواصل مع

 
 : ل المنطقي ھوفالتسلس

 
او ) دیلر ( ولیس   ،أخذ دورة راقیة على ید شخص لدیھ الخبرة الفعلیة والكافیة في المتاجرة .1

على أن تكون الدورة شاملة  ! مدیر تسویق أو مدرب لم یتخذ قرارًا واحدًا في المتاجرة في حیاتھ
ا أھم جزء أدارة المخاطر األساسي وربم التحلیل الفني بعمق مقبول ولیس بسطحیة وبعض التحلیل

 ! السیف وحده ال ینفع بدون الدرع الواقي وأن ال تكون محصورة بالتحلیل الفني الن! 
في أسالیب التحلیل الفني ومتابعة السوق بشكل یومي  خالل وبعد الدورة التعمق في القراءة .2

ظ بھا والعودة في الیوم بالتحلیل بكتابة تحلیالت للسوق واألحتفا وتطبیق ما تعلمت وأختبار نفسك
وایضًا الرجوع إلى ! حصل في السوق فھل كان تحلیلك صحیح أو خاطى ولماذا  التالي لرؤیة ماذا

وخالل ھذة الفترة ال یجب المتاجرة . خبرة في األستفسارات حول قرائتك وتحلیلك من ھم أكثر
 .حقیقیة أبدًا بأموال



المتاجرة یتم فتح حساب بجزء من  سمح لك بأبتداءبعد تحصیل الحد األدنى من المعرفة الذي ی .3
، مع األستعانھ بخدمة معینة من ) نصفھ  من ربعھ إلى( أن تستثمره في السوق  المبلغ الذي تنوي

الفنیة أو الدعم الفني ، تستمر على ھذا الكالم لمدة  الخدمات المساعدة مثل التوصیات أو التقاریر
ة تربح فیھا وكل مرة تخسر فیھا حتى تمتلك الخبرة الكافیة مر سنة على األقل ، وتتعلم من كل

 !!! الحاجة إلى أي أحد لتنطلق لوحدك وبدون
المعرفة الالزمة والخبرة المعقولة ، فإنك  : عندما تمتلك كل العوامل المطلوبة بمقادیر جیدة .4

ة توصیات ، إلى محلل فني أو مدیر حساب أو خدم تكون جاھزًا لتنطلق لوحدك وبدون الحاجة
أستثماره في السوق وتبدأ وفق ما تعلمت من الكتب ، ومن من ھم  وعندھا تضع كامل المبلغ المراد

 !!!! الشخصیة أكثر خبرة ، ومن تجاربك
 

جاھزیة معداتك وأكتمالھا قبل  أبني نفسك وأستثمر في نفسك قبل أن تستثمر في السوق ، وتأكد من
بالمساعدة مؤقتًا قبل أن تصبح قادرًا على أن  أبدًا األستعانھأن تنطلق في مشروعك ، ولیس عیبًا 

 !!! تمشي لوحدك في ھذا السوق
 

أخر مرحلة مباشرة فھو  وأبدأ بتسلسل منطقي ، مرحلة بمرحلة من المراحل أعاله ، اما القفز الى
ثماره في ال تضیع كل ما أردت أست من المبتدئین أسال اهللا أن یجنبكم أیاه حتى% 99خطأ یقع فیھ 

 ! رجعة السوق في شھر أو شھرین وتنسحب مكسور الجناح ، وبدون
 
 

 .... مع أصدق أمنیاتي بالتوفیق
 
  رمنذ

  
  لعمالت ا لتجارةمنتدیات المركز الخلیجي
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