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 المقدمة

إن كنت تقرأ هذا الكتيب، فأنت على األرجح مطلع نوعاً ما على تداوالت فوركس. من المحتمل بأن تعرف بأن تداول فوركس 

قد يكون مصدر رائع للدخل اإلضافي، و بالنسبة لمن لديهم رأس مال إستثماري كافي، فإن اإلستراتيجيات التداولية المناسبة و 

 لممكن أن تجعل تداوالت فوركس مصدر دخل أساسي ممتاز. العقلية و التركيز الالزمين، من ا

و لكن إن كنت قد بدأت للتو في تداوالت فوركس، فإن أمامك الكثير لتعرفه قبل أن تبدأ بتحقيق المال، و هذا الكتاب اإللكتروني 

 قوى. س أكثر حكمة و أسوف يساعدك في اإلستعداد المناسب بحيث عندما تكون مستعداً لإلستثمار، سوف تكون متداول فورك

خالل الصفحات القادمة، سوف تحصل على منظور فريد عن سوق فوركس من المتداولين المحترفين. في حين أنك بحاجة إلى 

تعلم كيفية التداول قبل أن تبدأ بالتداول، فإن هناك الكثير من الدراسات و البحوث التي عليك القيام بها قبل أن تضع أول طلب 

فورك لتلبية إحتياجاتك، و عليك فهم بأن جميع الخيارات المتوفرة لك. سوف تحتاج  سوقي. بداية، عليك تحديد أفضل وسيط

دراسة بعض اإلستراتيجيات األساسية للتداول في فوركس، و عليك ممارستها بشكل مستمر على حساب تجريبي بشكل ناجح 

مساعدتك عرف على جميع المنتجات المتوفرة لإلى أن تشعر بالراحة تجاه اإلستثمار بالمال الحقيقي. و بالطبع، سوف تحتاج أن تت

 خالل هذه العملية، مثل مزودي توصيات فوركس و التداول اآللي و الذي يعد أخطر للمتداول الغير متمرس. 

هدفنا هو تمييز المساعدة من الضجيج بحيث تحصل على تجربة تداولية إيجابية من البداية. قم بالقراءة لتحصل على معلومات 

 غير متحيزة سوف تهيئك و تضعك على الطريق لتصبح متداول فوركس واثق و أكثر معرفة.  إحترافية
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 تعلم الفوركس: أين تبدأ وكيف تتعلم؟

يمكن أن يطبق موضوع تعلم الفوركس على الشخص الذي لم يقم بالتداول في حياته، أو الذين يقومون بتجارة الفوركس يومياً 
وماً ما يمكن تعلمه. أحد األمور الجميلة في سوق فوركس هو أنه تعلم الفوركس ال ينتهي، فلطالما يبقى كوظيفة كاملة. فهناك د

 .المزيد من األمور التي يجب تعلمها، و هناك كمية ال تنتهي من المؤشرات واإلستراتيجيات التي يجب تعلم إتقانها

ى الذي يرغب المرء في تعلمه. بشكل طبيعي، يجب تعلم لذا عند التحدث عن تعلم الفوركس، يعتمد الموضوع على المستو
و إحترافها قبل كل شيء. و لكن بعد أن يتعلم الشخص كيف يقوم بالبيع و الشراء ويتعلم استعمال  بالعمالت التداول أساسيات

هم، لماذا؟ إذا كان ، عندها يجب أن تحدد ما هي العملة التي تريد أن تتداول بها، واألشركات الفوركسالمنصات التي توفرها 
شخصاً يود التداول في فوركس بشكل عشوائي من دون تعلم الفوركس والعمل بحسب نظام معين، فمن األفضل أن يتبرع بهذه 

  .على األقل، سوف يشعرون بشعوٍر جيد عندما تختفي تلك األموال .األموال للجهات الخيرية

  تبدأ؟ أين

 و ، يذات بشكل الفوركس تعلم طريق عن فوركس، بدورات اإللتحاق غير من فوركس سوق في التداول في النجاح يمكنك

 قسو في علم هناك لكن و. األموال من المزيد تحقق سوف فإنك تدريبية، بدورة إلتحاقك حال في أنه ضمان أي هناك ليس

 .للمال تحقيقك فرص تتحسن سوف و أفضل، بشكل العلم هذا فهم في يساعدك تدريبية بدورة اإللتحاق و فوركس،

هناك وفرة من المعلومات التدريبية . يجب أن تكون قادراً على قراءة الجداول، و أن تفهم األساسيات التي تقدمها لك األخبار

ال ينبغي أن يستغرق األمر الكثير من الوقت من أجل . المتوفرة على اإلنترنت، البعض منها جيد، و البعض اآلخر ليس كذلك

و يعتمد األمر كذلك على مستوى خبرتك في سوق فوركس، فهناك بعض دورات فوركس . و جيد بالنسبة لكأن تحدد ما ه

و كما هو الحال في أي مهنة . المصممة لمستويات معينة، البعض منها للمبتدئين، في حين أن البعض مخصص للمحترفين

 .أخرى، فإن تعلم الفوركس ال يتوقف عند نقطة معينة

  أين تتعلم ؟

 كتوبة،الم الحصص وجود إلى باإلضافة. اإللكترونية مواقعهم على تدريبية دورات الكبار فوركس شركات من الكثير دمتق
 كس،فور في التداول تعلم عند آخر، شيءٍ  كل مع الحال هو كما. الفوركس تعلم عنوان تحت مسجلة دورات منهم الكثير يوفر
  .المعلومات من الكثير: مثل شيء   األحيان بعض في هناك يكون قد و. التداول حقيقة سياق في يوضع أن يجب

إذا كنت من المتداولين في فوركس، فهناك دوماً إحتمالية أن تصبح راكداً فيما يتعلق بالمعرفة المتعلقة باألسواق. يجب أن تواكب 
، قد يحدد درجة نجاحك أو فشلك في  الوقت ، و أن تتمكن من غربلة المعلومات المتوفرة بشكل سهل. ما تعرفه أو ماال تعرفه

 .سوق فوركس

تأكد من أن تمنح نفسك بعض الوقت للتداول في فوركس، ألن معلومات العالم لن تكون مفيدة من دون تطبيق عملي، في نهاية 
  .الفعليتعلم الفوركس يعتبر أمراً رائعاً، و لكن قيمته ال تظهر إلى عند التداول  .األمر، هذا هو سبب قيامك بالتعلم

أختر الدورة التدريبية التي تناسب مستوى خبرتك في السوق، و طبقه في التداوالت في فوركس. سوف تجد نفسك مواكباً لألمور 
  .بشكل تلقائي، و تقوم بدمجها في التداوالت التي تقوم بها بشكل يومي
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 وتتعامل معها؟ فوركسكيف تقرأ أسواق 

التداول في أسواق فوركس، إذ أنك سوف تتعامل مع أكثر األسواق حركة في العالم، و التي يجب أن يكون لديك جرأة  عالية لـ 

باإلضافة إلى قدرة هذه األسواق على إنتاج تكوينات معقدة لألسعار، . لديها القدرة على التسبب في درجة عالية من التقلبات

كما يمكن وصف أسواق فوركس بأنها وعاء . تحذيرات من دون أية  بشكل فوري و مفاجئ و فهي قادرة على تغيير إتجاهاتها

كبير من العالقات العالمية الممزوجة فيما بينها، ألنك سوف تكتشف أنه ال يوجد أي شيئ آخر يتجاوب مع األحداث العالمية 

 .بطريقة التجاوب الشاملة لهذه األسواق معها

 

 ماذا يؤثر على أسواق فوركس؟

ة بين الدول الكبرى، سوف ترى كيف أن تطور كبير، مثل تغير الحكومة، من شأنه أن يؤدي إذا ما درست العالقات السياسي

و ذلك بسبب أن السوق قد يهتز ، و قد تتراجع نسب . إلى تغير سوقي بالنسبة لعملة تلك الدولة مقابل عمالت الدول األخرى

السياسات الحكومية الجديدة و التوجهات السياسية و  الحروب و. الثقة فيه إذا حدث ما يمكن أن يؤثر في إستقرار تلك الدولة

فكما أن عليك أن تنتبه إلى التحليالت . توزيع الموارد و غيرها، كلها أمور تؤثر في إستمرار األداء الجيد لعملة الدولة

 .إلى درجة معينة، فعليك أيضاً أن تبقى مواكباً للعالقات الدولية األساسية

 

ديد على سبيل المثال، هناك الع. صادر األخرى التي من الممكن أن يكون لها تأثير على أسواق فوركسعليك أيضاً أن تتابع الم

 بات إستثمارية تعود عليهم بأعلىمن الشركات اإلستثمارية الضخمة التي تقوم بتدوير األموال حول العالم بحثاً عن عر

هذه الشركات تتضمن . ترتفع درجة الخوف من المخاطرةكما أنهم يسعون للحصول على إستثمارات آمنة عندما . إليرادات

فلهذه المنظمات القدرة على تحريك االسواق، . الصناديق المالية المطوقة، البنوك الضخمة، الشركات اإلستثمارية و الحكومات

 .بما فيها أسواق فوركس، من خالل عمليات األعمال اليومية التي يقومون بها

 

ؤون هذه المنظمات من خالل دراسة أسهمها في سوق األسهم، فعلى الرغم من أن أسواق فوركس يمكنك أن تقوم بمتابعة ش

، فإن العمالت ذات "و جونزاد"على سبيل المثال، إذا ما هبط مؤشر   .مستقلة، إال أن لها عالقة متبادلة مع سوق األسهم

 .العوائد المنخفضة مثل الين و الدوالر سوف ترتفع

 

 تعرف في أسواق فوركس؟ماذا عليك أن 

مما يعني أن عليك أن . كما أن فوركس عبارة عن مقياس باروميتر يعكس مدى صحة األقتصاد العالمي و التجارة العالمية

تطور نوعاً من اإلدراك فيما يتعلق بمعدالت التضخم، أسعار السلع األساسية، و معدالت الفائدة العالمية، إذ أن هناك كمية 

 .ومات التي عليك أن تقوم بتقييمها من أجل أن تزيد من فرص نجاحك في أسواق فوركسكبيرة من المعل

 

رى أنه قد ت. كما أن عليك أن تحافظ على درجة عالية من الجودة في إتخاذ القرارات لتستطيع القيام بتجميع أية أرباح مجدية

ضافة إلى أن عليك أن تطور معلوماتك المتعلقة بـ باإل. من الصعب محاولة مواكبة جميع أنواع المعلومات المذكورة أعاله 

ألن هذا األمر سوف يمكنك من إستعمال المؤشرات الفنية بشكل جيد، و تحديد التكوينات الرئيسية لألسعار،   .التحليالت الفنية

 . و القدرة على تحري الفرص التجارية األفضل

ففي هذه الحالة يمكنك أن تجرب البرامج اإللكترونية الجاهزة و ما لتداول في أسواق فوركس، أما بالنسبة للطرق المختصرة لـ

واضحة من شأنها أن تساعدك  إال أن التركيز على إستراتيجية تداول  .شابهها، إال أنك سوف تدخل عالماً أخر من التعقيدات

 .في تركيز جهودك
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 التحليل الفني و التحليل األساسي

السؤال األهم لدى جميع المتداولين حول العالم هو كيفية القيام بأفضل توقع للحركات عندما يتعلق األمر بتداوالت فوركس، 

السوقية المستقبلية. اآلن، قبل أن نواصل، من المهم التركيز على نقطة بأنه ال توجد طريقة يمكن من خالل التنبئ بما سوف 

العديد من الطرق التي يمكن من خاللها تحليل سوق من الدقة. مع هذا األمر باإلعتبار، هناك  %100يحدث في السوق بنسبة 

 فوركس و الخروج بإستنتاجات بشأن العمالت المختلفة، على المدى القصير و الطويل. 

الطريقتين الرئيسيتين هما ما يعرف بإسم التحليل التقني و التحليل األساسي. كما أنه ال توجد طريقة للتنبئ بما سوف يحدث في 

السوق، فال يوجد أيضاً طريقة مطلقة لإلجابة عن السؤال المتعلق بأي الطرق هي األفضل، التحليل التقني أو التحليل األساسي. 

اء الذين يبنون تداوالتهم على التحليل التقني للسوق بأنها الطريقة المثلى، و العكس صحيح. إذاً كيف قد يقول الكثير من الخبر

 يمكنك تحديد ما هي الطريقة األفضل بالنسبة لك؟ 

 قبل أن نناقش تفاصيل المدارس التقنية و األساسية في الفكر، من المهم أن نفهم نقطة معينة. من الواضح أن الخيار األفضل هو

محاولة دمج كال النوعين من التحليل في تداوالتك اليومية. إن كنت قادراً على اإلستفادة من أفضل ما يمكن أن يقدمه العالمين و 

تطبيق هذه المبادئ بشأك صحيح، سوف ترى أفضل النتائج. و لكن، أغلبية المتداولين ال يمكنهم التركيز بشكل متساوي على 

 لذلك يحتاجون في النهاية إلختيار الطريقة األساسية للتحليل السوقي. التحليل التقني و األساسي، 

 األساسيالتحليل 

تحليل فوركس األساسي هو طريقة توقع الحركة السعرية المستقبلية ألداة مالية معينة بناءاً على العوامل اإلقتصادية و السياسية 

تي سوف تؤثر في العرض و الطلب األساسي لما يسيطر على تلك و البيئية و غيرها من العوامل، باإلضافة إلى اإلحصاءات ال

 األداة المالية". 

التحليل األساسي هو أداة تقليدية أكثر من منافستها، و هي موجودة دائماً، و لكن كان يشار إليها بأسماء مختلفة. التحليل األساسي 

ن اءاً على المبادئ األساسية التي تحرك العمالت. يمكن أتعني بالضبط كما يوحي اإلسم. تقوم بإستنتاج الخالصات السوقية بن

يتضمن هذا األمر التطورات السياسية في البالد. و دائماً تقريباً ما تتضمن األحداث اإلقتصادية و من الممكن حتى أن تتضمن 

 العوامل البيئية. 

، و في حال علمنا تلك "الحركة" فمن المؤكد التحليل األساسي مبني على إفتراض بأن إتجاه عملة أو أخرى لن يكون عشوائياً 

أن نستطيع معرفة ردة الفعل عليها. لذلك يتداول التحليل األساسي من خالل التركيز على األخبار، و ال يركزون كثيراً على 

عاً و عرض متراجتاريخ العملة. يحددون العوامل التي تحدد القيمة الداخلية للعملة بناءاً على العرض و الطلب. في حال كان ال

 الطلب متزايداً أو بدون تغير، فإن قيمة العملة سوف ترتفع، و العكس صحيح. 

لنعطي مثاالً أوضح، تحليل فوركس األساسي يدرس مستوى العرض و الطلب لعملة دولة معينة، باإلضافة إلى أرقام الصادرات 

اً على جميع هذه العوامل و غيرها، يقوم المحلل بإستخالص و الواردات و اإلستقرار و الشعبية و المؤشرات اإلقتصادية. بناء

 نتيجة معينة بشأن قوة العملة و ما إذا كان من الحكمة اإلستثمار فيها. 

هذه الطريقة بالتأكيد دقيقة جداً في تحليل السوق و من المؤكد بأنها سوف تعطي نتائج دقيقة. السؤال الكبير هو، هل يمكن ألي 

 أساسي محترف أو هل يتطلب األمر معرفة واسعة بالمواضيع المعقدة العديدة؟ أحد أن يصبح محلل 
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 : الميزات

 دقيق و شامل.  -

 بسيط نسبياً في الحصول على المعلومات المهمة.  -

 السلبيات: 

 كم هائل من المحلومات الواجب تحليلها. -

صعوبة قياس العالقات بين المتغيرات، و كم من اإلنتباه يجب أن يوجه إلى الناحية السياسية مقارنة بالنواحي اإلقتصادية  -

 أو البيئية؟ 

 التحليل التقني

 "التحليل التقني في فوركس هو طريقة توقع الحركة السعرية و التوجهات السوقية المستقبلية من خالل دراسة الرسوم البيانية أو

 الحركة السوقية الماضية، و التي تأخذ بالحسبان سعر األداة و حجم التداول و اإلهتمام في هذه األداة حيث يكون ذلك مطبقاً". 

التحليل التقني أكثر علمية و موضوعية في تحليل السوق. قبل أن ندخل في تفاصيل التحليل التقني، علينا القول بأن المبدأ 

 الذي عليه تبنى جميع التحاليل التقنية هو عبارة "النمط صديقك". األساسي و األكثر بدائية 

المحلل التقني ال يفند بأن هناك عوامل تحرك سوق فوركس، هم فقط يضيفون عامل آخر ال يعتد به المحللون األساسيون. التحليل 

التقني لن يراقب األخبار أثناء  التقني مبني على مبدأ أن ما حدث باألمس يرسم صورة واضحة لما سوف يحدث غداً. المحلل

التداول، بدالً من ذلك، سوف يركز على الرسوم البيانية اليومية و األسبوعية و الشهرية. في حال كان هناك نمط في هذه الرسوم، 

 فإن المحلل التقني سوف يجده. 

عب و يحلل حجم ليل األساسي يجب أن يستوللتحليل التقني أفضلية التركيز على رسم بياني أو إثنين و تحليلها، في حين أن التح

 كبير من البيانات المعقدة و ال يوجد مؤشر على أي نوع من المعلومات أهم من األخرى. 

 مبادئ أساسية:  3عندما يتعلق األمر بالتحليل التقني، هناك 

ر سية و اإلقتصادية، عندما يتعلق األمعلى الرغم من أن العديد من العوامل تؤثر في السوق و عمالته، بما في ذلك العوامل السيا

 بالتحليل التقني، فإن القوى المحركة غير مهمة. ما يهم هو الحركات للعمالت أنفسها و ليس األسباب وراء الحركات. 

كما ذكرت في األعلى، التحليل التقني يدعي بأنك في حال نظرت لفترة طويلة و قوية على الرسوم البيانية، سوف تالحظ وجود 

 وجه أو نمط معين. تتبع ذلك النمط و سوف تنجح. ت

 التوجهات مبنية على النفسية البشرية لمن يتداول في السوق، و بالتالي فإن هذه التوجهات سوف تستمر. 

عام من البيانات عن  100لتبسيط مبدأ التحليل التقني، سوف نقول بأنه يتضمن تجميع المعلومات التاريخية )هناك أكثر من 

وركس( و وضعها في جهاز كمبيوتر و الذي سوف يقوم ببحث هذه البيانات عن النمط و بعد ذلك عرضه بشكل رسم سوق ف

 بياني. 
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 بعد أن إستنتجنا بأن التحليل التقني أكثر تركيزاً و تحديداً في تحليل السوق، و لكن هذا األمر ال يجيب السؤال: هل هو أكثر دقة؟ 

 : الميزات

 يمكنك من التركيز على موضوع واحد أو رسم بياني واحد دون الحاجة لتحليل حجم كبير من المعلومات المعقدة.  -

 تحديد واضح للمعلومات األكثر أهمية.  -

 أغلبية المنصات التداولية تحتوي على أدوات تحليل تقني.  -

 السلبيات: 

 التحليل التقني يتجاهل بالكامل القوة المحركة للعمالت. -

 المعلومات تقدم أحياناً بشكل تقني عالي )حسب ما يدل عليه اإلسم( مما يجعل من الصعب فهمها.  -

ال يوجد إجابة لألسئلة التي طرحناها، و لكن من أجل تغطية كل النواحي، يوصى بأن نتداول في أسواق فوركس من خالل 

 زاتها و سلبياتها. إستخدام أفضل ما في الطريقتين، حيث أن لكٍل منها، كما شاهدنا، مي
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 كيف تتداول باالعتماد على أخبار فوركس

ببساطة، ال يمكنك تجاوز التأثير الذي تملكه أخبار فوركس على األسواق ، إن فعلت ذلك، فمن المؤكد أنك سوف تهمل نظامك 

فوركس على  ك بتأثير أخبارالمبني على التحليل الفني عند نقطة معينة، و لكنك ال تعلم بأن النظام الخاص بك بريئ بقدر جهل

الجواب لهذا األمر . قبل أن تفكر بالتداول في أسواق فوركس، عليك أن تعرف ما هي األمور التي تحرك السوق .السوق

بغض النظر عن مدى جودة التحليل الفني الذي تستعمله، إن لم تكن على علم باألخبار األساسية ! أخبار فوركس: ببساطة هو

  .تحرك السوق بالفعل، فسوف تكون في حيرة متكررة بالتحركات التي سوف ترى أنها غريبةالعالمية التي 

 

 لماذا تتداول بناءاً على أخبار فوركس؟

تؤدي أخبار فوركس المهمة إلى تحرك السوق ألن المتداولين يتصرفون كردة فعل على إصدار األخبار، و سوف تكون 

  .لصحيح من األخبارمستعداً بشكل أفضل إن كنت على الجانب ا

 

 األخبارسلبيات التداول بناءاً على 

  :، يجب أن يكون هناك بعض السلبيات، و هيالتداول في فوركسكما هو الحال مع جميع طرق 

ألن األسواق تكون متقلبة للغاية بعد اإلعالن عن أخبار فوركس الهامة، يقوم معظم الوسطاء بزيادة إنتشاراتهم ، األمر الذي  -

  .لممكن أن يؤثر في تداوالتكمن ا

يكون اإلنزالق محتمالً خالل فترات األخبار الهامة، حيث تحدث بسبب التحركات السريعة للسوق، بحيث أنك عندما تقوم  -

  .بوضع طلب، من الممكن أن تحصل على سعر مختلف

أرجح السوق لألعلى و األسفل قبل أن يتفق التحركات السوقية الكبيرة ال تحدث عادًة بإتجاه ٍ واحد، حيث من الممكن أن يت -

 .المشاركون على أفضل إتجاه

يجب أن تمتلك تفهماً جيداً لألمور . على الرغم من أن هذا األمر يتضمن فرص تحقيق األرباح الكثيرة، إال أنه ليس أمراً سهالً 

  .و هذا األمر ليس سهالً . و أن تعرف كيف تكون ردة فعل بعض المتغيرات عند حدوث بعض األمور  اإلقتصادية

 الهامة؟ فوركس أخبار هي ما

 إعالنات نم الكثير هناك ألن لكن و اإلقتصادية، األمور فهم إلى الحاجة بسبب فقط صعباً  يعتبر ال األخبار على بناءاً  التداول

 ببعض قائمة يلي ما في. مؤكدة حيرة في تقع سوف فإنك جميعاً، معها التفاعل تريد كنت لو و ، يومي بشكل فوركس أخبار

  .عليها بناءاً  التداول تستحق التي اإلخبارية التقارير

 تعتبر الواليات المتحدة األمريكية الالعب األهم في السوق، و كبداية، عليك أن تتابع األخبار الصادرة عنها فقط -
  .دوراً هاماً في سوق فوركس و أخبار البنك المركزي تعتبر هامة جداً و تلعب التضخم من الواليات المتحدةأخبار  -
المعلومات المتعلقة بالحروب و الكوارث الطبيعية تحرك األسواق بشكل كبير، و لكن ليس بقدر أخبار البنك  -

  .المركزي
 .تابع تحركات سوق األسهم -
  .عندما تقوم بالتداول على أساس أخبار فوركس، يجب أن يكون تركيزك على العمالت األكثر سيولة -
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 ممن يفشلون في الفوركس ٪٩٥واحداً من ال تكن 

بالنسبة للمبتدئين الذين يخطون أولى  .إليك نصائح وحيل مفيدة في الفوركس تساعدك على النجاح على الشبكة العنكبوتية
للحصول على بطاقة ائتمان أو قرض عبر اإلنترنت، عن طريق  التقدم بطلبخطواتهم في هذا المجال، فإن هذه المرحلة تشبه 

دم من طرازات أواسط التسعينات. هل تذكر كم كانت تلك العملية بطيئة؟ أما اليوم وبعد أن قبلت ما بين وبين نفسك على مو
كشف أوراقك وكشف شخصيتك، فإن هناك كم هائل من المصطلحات والمفردات المالية التخصصية التي يجب اإللمام بها قبل 

رسال. إنها نفس التجربة في جميع أنحاء العالم، سواء أكانت في دبي في الخوض في هذه التجربة قبل النقر على زر اإل
 .اإلمارات العربية المتحدة أم في دترويت في الواليات المتحدة األمريكية. لقد خاض معظمنا تلك التجربة

الفوركس أو التداول نتحدث هنا حول  .سيسعدك معرفة أن كل ذلك ال يتعلق بتعقيدات بطاقات االئتمان في دبي أو في أي مكان
بالعمالت، والتي سمع جميعنا عنها، وقد عرفها صدفة كثير منا أثناء التجول بين صفحات اإلنترنت. من منا لم يتساءل حول 
ماهية الفوركس يا ترى؟ من منا لم يقرأ حول ذلك؟ وكان ذلك آسراً للكثيرين للخوض أكثر فأكثر. وعن حسن نية، فقد مارس 

 .ركس بعضاً من الوقت ثم تخلى عنه بسبب معوقات ما عند أولى خطواته في هذا المجالبعضنا تداول الفو

إن هذا ما يشبه جداً قصة )ستان مارتن( صاحب موقع فوركس فيستور. فقد كانت مؤشرات النجاح لدى تجار الفوركس 
هم. لكن مع مرور الزمن فإن ذلك ممن خسروا أموال ٪٩٥منخفضة للغاية وقد بلغت نسبة المنسحبين من هذه الصناعة حوالي 

التوجه أخذ يميل إلى عكس ما كان عليه، لكن بعد فوات األوان للكثيرين المنسحبين األوائل. فبعد تكبد أولئك خسائر متكررة 
توقف الكثير من المتاجرين المبتدئين عن التداول بالفوركس ظناً منهم أن ذلك ليس المجال المناسب لهم للنجاح. لكن بحسب 

 .رأي السيد مارتن، فليس بالضرورة أن تنتهي األمور دائماً بهذا الشكل

أعتقد أنه لو كانت األمور عادلة منذ البدايات األولى، لكان متاجروا الفوركس الجدد أكثر شجاعة القتناص الفرص. لكن أثناء "
قة استخدام منصة التداول، وبصراحة تامة، تلك المرحلة كان أولئك المبتدئون في طور تعلم هذا النظام، محاولين اكتشاف طري

فقط خسروا قدراً كبيراً من األموال. لقد أنشأنا موقعنا لتبسيط األمور على المتاجرين المستجدين ومساعدة الناس ليصبحوا 
 ."تجار أذكياء بدًء من خطواتهم األولى في هذا المجال

وني خاص لتعليم تجارة الفوركس ونشر الدراسات واألخبار وحسب السيد مارتن، فإن موقع فوركس فيستور هو موقع إلكتر
المتعلقة بهذه الصناعة وتقديم كم هائل من المعلومات المفيدة التي تهدف إلى تجنب المستثمر المستجد من الوقوع في األخطاء 

الموقع تدوينات  ويستطرد بقوله: "ننشر أيضاً على .الشائعة واختيار البرمجيات المناسبة واتخاذ القرارات األنجع
واستعراضات للبرامج المتخصصة التي تساعد أي مستجد في استخدام منصة االستثمار في الفوركس أن يتخذ القرارات 

 ."الرصينة

إن كان هناك شيئ واحد يبني عليه التجار تنبؤاتهم فإنه االطالع حثيثاً على التحوالت في السوق المحيطة، ومع أنها فكرة "
م المرء المعلومات وأنباء التغييرات التي يتلقاها ويستفيد منها، فقد تكون آثار تلك الطريقة كارثية في بناء معقولة أن يستخد

 .القرارات المبنية على افتراضات مجردة". هذا ما يعتقد به السيد مارتن

فالقفز إلى هذه الصناعة  مهما قراراتك مبنية على ارتفاع أو انخفاض عملة ما، فال بد لك من خطة لتجارتك تسير عليها،"
بدون خطة هي بمثابة ركوب سفينة مهجورة دون أية وسائل للنجاة، فإما أن تغرق معها أو أن تسبح، وهنا ستكون عرضة للمد 

والجزر وتحت رحمة ظروف ال تستطيع التحكم بها". إن من األخطاء األخرى للمبتدئين أيضاً البقاء في السوق لمدة طويلة 
يرتكب العديد من المتاجرين خطأً فادحاً بإبقاء استثماراتهم في السوق لمدة زمنية زائدة عن " :رح السيد مارتنجداً، فكما يش

الحد المعقول، على أمل أن تتحسن السوق ويعود عليهم الربح يوماً ما. أما البديل الناجع عن ذلك فهو مراقبة السوق في حاالت 
  ."سارة، لكن الكثير من المستثمرين ال يفعلون ذلك إال بعد فوات األوانالهبوط ومباشرة التقدم بطلب إليقاف الخ
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 استراتيجيات فوركس لحماية االرباح وكيفية تجنب الخسائر

هي أن ترى حجماً جيداَ الذي حققته ( الفوركس)إن من أصعب التجارب التي قد تمر بها أثناء المتاجرة بالعمالت األجنبية 

و األسوء من ذلك هو خروج نقطة التوقف الخاصة بك، و تكبدك الخسائر كنتيجة . أمام عينيكيختفي  كربح من الفوركس

ة و يمكن إيعازه لإلدارة المالية السيئ( فوركس)إن هذا األمر يعد محنة للكثير من المتداولين في أسواق العمالت األجنبية . لذلك

  .، ولعدم اتباع اي من استراتيجيات الفوركس

 

و من الحكمة الشديدة أن تقبل أرباحاً أقل متمثلة في نقاط قليلة . هو أن تقوم بحماية أرباحك ستراتيجيات الفوركسا إن من أهم

هم في البداية ناجون ماهرون، و من ثم رابحون ( فوركس)إن أفضل متداولي . من أن تعرض نفسك إلحتماالت خسائر كبيرة

ينبغي أن تقوم بحمايتها بشتى السبل، فمن دونها ال يمكنك أن تستمر في في النهاية أنت تلعب بأموالك، و عليه . كبيرون

  .اللعبة

 

على سبيل المثال، عند أية نقطة أرباح يجب عليك أن تقوم بتحريك نقطة . إال أن حماية األرباح ليس بالسهولة التي تبدو عليها

هذه الخطوة المهمة من شأنها أن تحمي أموالك في  إن  .التوقف؟ على األقل لتكون في نقطة التعادل بين الربح و الخسارة

بحيث إذا قمت بالتحرك في وقت مبكر جداّ، فإنك سوف تشاهد و بحسرة األسعار تتحرك بسرعة نحو . التداول ذي الصلة

  .اإلتجاه السابق

 

اولك مكن أن توقف تدو من ناحية أخرى، فإذا إنتظرت طويالً، فإنك تعرض نفسك لعملية تصحيح سعر كبيرة و التي من الم

أفضل الطرق التي يمكن من خاللها التجاوز عن مثل هذه المشاكل هو تحديد نسبة الربح إلى الخسارة و القيمة . بشكل كامل

 إما من خالل استخدام حساب( فوركس)المتوقعة من اإلستراتيجية التي إعتمدتها في عمليات التدوال في العمالت األجنبية 

  .رة بمبالغ ضئيلةتجريبي، أو المخاط

 

في المجموعة األولى . هو التداول من خالل إستخدام مجموعتين في الوقت نفسه( فوركس)طريقة أخرى لحماية األرباح في 

ال  إذا كنت)أو مستوى الدعم التالي ( إذا كنت تنوي البقاء طويالً )يمكنك أن تحدد الهدف بناءاً على مستوى المقاومة التالي 

و  .و يمكنك بعدها أن تحدد أهدافاً أكثر طموحاً للمجموعة الثانية. و لكن يجب أن يكونا قابلين للتحقيق  (يالً تنوي البقاء طو

عندما يتم تحقيق أهداف المستوى األول، يمكنك تحريك نقطة التوقف المخصصة للمجموعة الثانية لنقطة التعادل بما يسمح لك 

  .بالتداول بدون مخاطرة بعد تلك النقطة

 

ق هو ببساطة الفن في تحقي( الفوركس)تذكر دوماً أن تحقيق النجاح في . ي الحقيقة، سوف تكون قد حققت أرباحاً مجديةف

بشكل ال يصدق، فإن الكثير من المتداولين في الفوركس، و بخاصة المبتدأين منهم، ال  .عمليات ربح أكثر من عمليات الخسارة

يجب أن تدرك من البداية أن إستراتيجة . إستراتيجيات فوركس قابلة للتطبيق بعين اإلعتبار أية  يقومون حتى باألخذ

 .الفوركس، مدعومة بإدارة جيدة لألموال هو أمر مهم جداً للنجاح
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 ادارة المخاطر واالداره الماليه في تداول الفوركس

المخاطر المرتبطة في التداوالت يجب أن  ادارة .في تدوال الفوركس، عليك بال شك أن تقرأ عن االداره الماليه أكثر من مرة
تكون من األمور الطبيعية بالنسبة للمتداولين الخبراء، إال أن القليل منهم يطبقونها في تداوالتهم في الفوركس. كيف تقوم 
بتحويل ادارة المخاطر من مجرد كلمة طنانة إلى جزء رئيسي من إستراتيجية التداول الخاصة بك؟ أي إستثمار يتضمن 
إحتمالية ربح عالية يتضمن إحتمالية مخاطر عالية. المبدأ الرئيسي الدارة المخاطر هو أن تكون حريصاً و مسيطراً على 

أموالك قبل إتخاذ أي إجراء. يمكن أن يكون هذا األمر طريقة بسيطة للتحكم في حسابك، باإلضافة إلى مساعدتك في تجنب 
 الندائات الجانبية

 خسائر توقف نقطة دون من تداول أي بوضع أبداً  تقم ال .1

ادارة المخاطر من الممكن أن تساعدك في الخروج بوضع نقطة توقف الخسائر على أي عملية تداول من أي وضع قد يتسبب 
ربما تفكر أثناء قرائتك لهذا األمر بأنه أمر  واضح، و لكن ما يزال هناك من  .في خسارة كبيرة خالل عملية تداول واحدة

من ال يستخدمون نقاط توقف الخسائر. األسوء من ذلك، أن هذا األمر قد يتم من قبل متداولين في شركات وساطة المتداولين 
 .في فوركس على حسابات عمالئهم. أمر حزين و لكنه حقيقي

 به بالمخاطرة تقوم الذي بالمال علم على دائماً  كن .2

هذه الطرق يركز على معدل المخاطر/العوائد. في الغالب يكون هناك الكثير من الطرق لالداره الماليه في الفوركس. أغلب 
في بعض األحيان، و هو أمر  جيد. و لكن في نفس الوقت، يتجاهل الكثير من المتعاملين الكثير  3:1أو  2:1هذا المعدل عند 

 .من الدوالرات التي يخاطرون بها في كل عملية تداول و ما إذا كانت كبيرة أم ال

 :تداوالتك في المخاطر وادارة األموال لتقليل طريقتين هناك

 في أقل مال ةلخسار إستراتيجية كأنها و تبدو أضيق خسارة توقف نقطة تحديد أن حين في: أضيق خسارة توقف نقط بتحديد قم

 في لممكنا من ضيقة خسارة توقف نقطة تحديد. بها تقوم التي التحركات أفضل تكون ال فقد الواقع في خاسرة، تداول عملية

 لوصولا فرصة من تزيد أن عليك أن يعني ال به تخاطر الذي المال تقليل. مخاطرة أكثر وضعية في تداوالتك تضع أن الواقع

  .به التداول يتم الذي المال كمية على تعتمد أن يجب ال و الخسارة، توقف نقطة إلى

 

يعطيك الخيار بتحديد نقطة توقف الخسارة عند المستوى حجم الوضعية األصغر قادر على أن : التقليل من حجم الوضعية

في حين أن أغلبية المتداولين يحاولون . إال أن مقدار العوائد ينخفض هو اآلخر. المناسب لك و المخاطرة بكمية مال أقل

من خالل . هاة نمتلكالتداول بوضعيات كبير، يجب أن نتذكر بأننا نتداول بأموال ذات قوة تداولية مضافة، و ليست أموال حقيقي

 .ما زال بإمكانك التداول بالوضعية الكاملة, التقليل من حجم التداول والتحكم في ادارة المخاطر

 

 المخاطرة علل .3

من خالل هذه النقطة، تكون على علم بكيفية مراقبة وادارة المخاطر في حساب فوركس. و لكن للصراحة، هل فكرت يوماً 
. ولنقل أنك مقابل كل عملية تداول خاطرت بنسبة $1000ض أنك بدأت التداول بمبلغ بمعدل الحرق الخاص بك؟ لنفتر

عمليات تداول لكي تنهي على حسابك. و مع التداولين الجدد، ليس  5من رأسمالك اإلجمالي. إذا، األمر يحتاج إلى  20%
ت الكبيرة يعني أنك تخاطر بحرق مفاجئاً أن يكون هناك خمس عمليات تداول خاسرة على التوالي. المخاطرة بالوضعيا

 .حسابك بسرعة قبل أن يكون لديك أي فرصة لزيادة معدل الفوز
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 :المخاطر ادارة في قاعدة أهم إلى يقودنا الذي األمر

 !تداول عملية كل في حسابك من %2 عن يزيد بما أبداً  تخاطر ال

الخبراء يعلمون مدى أهمية عدم المخاطرة بالكثير في عملية قد تبدو هذه القاعدة صارمة بشكل مبالغ فيه، و لكن المتداولين 
تداول واحدة. السوق يتحرك بإستمرار و سوف يكون لديك دائماً الفرصة للتداول طالما لديك المال للتداول به. تطبيق قاعدة 

مة على المدى سوف يساعدك في البقاء في السوق لفترة أطول وادارة المخاطر بشكل جيد لتحصيل األرباح الدائ 2%
  .الطويل

 
إمتالك حساب فوركس تجريبي يعتبر أمر جيد للتداول، و لكن فقط من خالل التداول بالمال الحقيقي سوف تشعر بالضغط 

في إستراتيجية التداول، من  %2النفسي المتعلق بالمخاطرة بالمال الحقيقي. و لكن من خالل البداية ببساطة بتطبيق قاعدة 
 .بتغيرات ملموسةالمفترض أن تشعر 
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 إحتراف الفوركس: نصائح قصيرة لتداوالت حكيمة

تداول مثل المحترفين. تعلم القواعد و إستعمل األدوات و التقنيات. إبدأ صغيراً، إستعمل عقلك و ليس قلبك. تعلم نقاط الدخول و 
  .الخروج و توجه إلى التداوالت المتوسطة و ال تلتصق بالشاشة

و األموال اإلضافية و األعصاب الحديدية. لماذا؟ بسبب  اإلستراتيجيةتحقيق األرباح من التداول في فوركس يتطلب المهارة و 
الحجم الكبير من التقلب سوق . ببساطة، فإن هناك الكثير من المتغيرات التي ال يمكن التنبؤ بها و أي واحد منها من الممكن أن 

األمر ليس كله شؤم و كآبة. يمكن ألي شخص تحقيق األرباح إذا ما قام بإستخدام عقله  .ار الفوركسيؤثر وضعية التداول المخت
و ليس قلبه. باإلضافة إلى ذلك، عليه أن يتبع و أن يلتزم إلى نوع من القواعد البسيطة لوضع خطوة في إحتراف الفوركس، 

دوالر يومياً. و بمجرد أن أحقق ذلك  500"آتي إلى السوق لتحقيق  مثال على هذه القواعد البسيطة التي يتبعها أحد المتداولين:
  .المبلغ، فإن عملي لذلك اليوم قد إنتهى". فهو يذهب إلى المنزل. ال تكن جشعاً، و دائماً إحتفظ بذهن صافي

  :فيما يلي القواعد و التقنيات التي تساعدك على إحتراف الفوركس

ن ، معملية تداولركات العملة. تعطيك الجداول معلومات تبصر قيم نحو أي تعلم قراءة الجداول و فهم تبعات تح .1
التاريخ و بعد المؤشرات على تحركاتها المستقبلية. على سبيل المثال، إذا ما أظهرت الجداول نمط تصاعدي -حيث 
 .يومياً خالل األيام الخمسة الماضية، فإن هذه إشارة جيدة %2بمقدار 

 
تخذ الوضعية؟ القاعدة العادية في هذا المجال والتي يدركها محترف فوركس هي أنه عندما متي يجب عليك أن ت     .2

 52يكون التداول قد تحرك إلى مستوى أعلى من اإلرتفاع السابق. أو أقل من اإلنخفاض السابق. أعلى إرتفاع مدة 
 .أسبوعاً يعتبر مؤشراً جيداً  52أسبوعاً يعتبر أيضاً مؤشر جيد للوضعية، و على العكس، فإن أدنى مستوى لمدة 

 
إتخاذ الوضعية يعني الرهان على حركة التداول إما لألعلى أو لألسفل. إذا ما أخذت وجهة النظر بأن التداول سوف     .3

بنس للنقطة. ماذا إذا ما تحرك التداول عكس ما أريد؟ نعم إن ذلك ممكن،  50يرتفع، عندها قم بشراء حركة بمقدار 
في مكان  نقطة توقف الخسارةألي شخص في السوق. لتجنب التعرض للكثير من الخسائر قم بوضع و يمكن أن يحدث 

نقطة أسفل سعر التداول وهذه نقطة مهمه في إحتراف الفوركس. لنقل إن تداولك هو زوج الجينه  15أو  10بعد 
 1219وقف الخسارة عند لغرض التوضيح. عندها سوف تكون نقطة ت 1234اإلستريليني/يورو، و سعر التداول هو 

جنيه إسترليني بالكامل  7.50سوف يتم أخذك خارج السوق و سوف تكون قد خسرت  1219بمعنا أنه عند النقطة 
نقطة، سوف  300بدالً من خسارة كبيرة. من ناحية أخرى، سار السوق مع توقعاتك و تحرك نحو األعلى بمقدار 

نقطة أسفل  15تلك النقود من خالل تحريك نقطة توقف الخسارة يمكنك أن تحافظ على  .جنيه 150تكون قد حققت 
  .الموقع الجديد

 اإلحتراف علم وليس موهبة

 اإلنترنت على مبنية األدوات بعض. األدوات و الجداول و السوق فهم الفوركس إحتراف و التداول يتطلب. محتاراً  زلت ما

 طلةع خالل التداول في دورات تأخذ أن إلى تحتاج بحق، التداول تفهم أن أجل من. اإلنترنت على متعوداً  تكون أن يجب لذلك

  .األسبوع نهاية

الذي  .بحساب تجريبيالخيار اآلخر هو التعلم من خالل التجربة و الخطأ. جميع شركات اإلنتشار تقدم لك تجربة تداول مجاني 
يمكنك اللعب به. تقوم بتجربة حظك إلى أن تقوم بإتخاذ قرار بفتح  $ 100,000يحدث في الممارسة هو تخيل حساب بقمية 

حساب حقيقي أو أنك قمت بإنفاق جميع المال و لكنك لم تحقق أي تقدم. الميزة األخرى لفتح الحساب الحقيقي هي أنه يكون لديك 
  .خبراءالتتكون من ملفات صوتية و فيديو و عروض توضيحية من قبل  الوصول إلى مصادر كبيرة للتعلم
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 افضل شركات الفوركس

ما هي افضل شركات الفوركس؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن تطرحه جيداً قبل القيام بأول تداول في فوركس. أغلبية 
حد شركات الفوركس التي تمتلك القدرة على المبتدئين ينتهي بهم األمر بدفع رسوم مرتفعة جداً مقابل خدمات غير متقنة أل

وضع إعالنات رنانة و مضيئة. المتداولين المحترفين يتعاملون مع التداول في فوركس بشكل جدي، كما هو الحال مع أي 
عمل تجاري. من خالل هذا البرنامج التعليمي المجاني سوف يوضح لكم المعيار المستخدم من قبل المتداولين المحترفين في 

قييم مختلف شركات الفوركس على اإلنترنت. سوف يقوم بعد ذلك بتوجيهكم إلتخاذ الخيار المدروس. في أثناء قراءة هذا ت
 .البرنامج التعليمي، قم بكتابة المعيار المهم بالنسبة لك. حاول بناء عرض تخيلي من الفكرة عن افضل شركات الفوركس

 المشرعةافضل شركات الفوركس هي شركات الفوركس 

 الشركة مع المال وضع األفضل من يكون ضرورية، الغير المشاكل تخطي أجل ومن الفوركس، شركات من المئات هناك

 فوركسال بشركات المتعلقة التشريعات أكثر. موثوقة تشريعية سلطة إلشراف تخضع المشرعة فوركس شركات. المشرعة

 .واليابان وأستراليا وأوروبا الشمالية أمريكا في موجودة صرامة

 افضل شركات الفوركس لديها إنتشار منخفض

 حساب يتم. الزمن من وقت اي عند( العرض سعر و الطرح سعر أو) الشراء تسعيرة و البيع تسعيرة بين الفرق هو اإلنتشار

 و. السعر في األخيرة العشرية النقطة عن عبارة هي التي و النقاط، خالل من اإلنتشار

 التداول يتم دوالر كل مقابل $0.0001 مبلغ يدفع سوف واحدة نقطة بمقدار اإلنتشار بالتالي،

 ولةعم أي تفرض ال و اإلنتشار من المال تحقق اإلنترنت على فوركس شركات أغلبية. به

 إلى الغالب في يهبط الرئيسية العمالت أزواج على يقدمونه الذي االنتشار. أخرى ظاهرة

 أغلبية فإن المقارنة، أجل من. نقطة 0.018 بمقدار ضئيلة عمولة إلى باإلضافة الصفر،

 زوج نفس على نقاط 6 بمقدار إنتشار تفرض" العموالت تلقي بعدم" المعروفة الشركات

 كنت ما إذا التداولية إستراتيجيتك على يقضي أن الممكن من العالي اإلنتشار. العمالت

 .المضاربة أو اليومي التداول في تتخصص

 الحساب التجريبي

ركس و ذلك على المنصة التداولية الخاصة بشركة الفوالحساب التجريبي يمكنك من إختبار إستراتيجيتك التداولية على الواقع 
عند البحث عن افضل شركات الفوركس، و لكن من خالل إستخدام أموال وهمية. التداوالت على الحسابات التجريبية من 

ة يالممكن أن تكشف ضعف اإلستراتيجية التداولية. من الممكن كذلك أن تساعد في إكتشاف أية مشاكل مع المنصة التداول
الخاصة بالشركة. في نفس الوقت، ال تتحمل أية مخاطر. من المهم إستخدام حساب تداول تجريبي قبل التداول بشكل حقيقي. و 
لكن، الحساب التجريبي قد يختلف في بعض األحيان عن الحساب الحقيقي بسبب اإلنزالق الغير موجود )الفرق في السعر بين 

حسابات التجريبية. باإلضافة إلى ذلك، فإن الحالة النفسية تصبح أكثر أهمية عند وقت وضع الطلب و وقت تنفيذه( في ال
 .التداول بشكل حقيقي

 اقم بإختيار المنصة التداولية في فوركس التي تحتوي على المزايا التي تحتاج إليه

. لمباشرةا اإلقتصادية األخبار و التقني التحليل أدوات و لفوركس حية بيانية رسوم بالعادة فوركس في التداول منصات تقدم

 .نفسه بالتداول عالقة لها التي الوظائف هو اإلستخدام سهولة إلى باإلضافة به مهتماً  تكون أن يجب الذي األمر

تمكنك بعض منصات فوركس من التداول بالعمالت الرئيسية فقط )مثل اليورو/الدوالر األمريكي(، و لكن منصات أخرى 
 الدوالر األسترالي/الين الياباني( و األزواج الغريبة )مثل الدوالر األمريكي/الروبية الهندية( و الذهب توفر لك تقاطعات مثل )

 وتعّرف هنا  إضغط

 10 أفضل على

 في فوركس شركات

 العالم

http://arab.dailyforex.com/forex-brokers-reviews/page-1
http://arab.dailyforex.com/forex-brokers-reviews/page-1
http://arab.dailyforex.com/forex-brokers-reviews/page-1
http://arab.dailyforex.com/forex-brokers-reviews/page-1
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 كيف تختار وسيط وحساب فوركس إسالمي

من غير المفهوم بالكامل لماذا يعتبر بعض الوسطاء في فوركس مقبولين من قبل المسلمين، في حين أن البعض اآلخر ليسوا 
القانون اإلسالمي يمنع أي نوع من الربا، مما يعني المعامالت المالية التي تتضمن على فوائد  .بسيط في الواقع كذلك. السبب هو

سواءاً تدفع أن تستلم. إذا ما أبقيت على تداول فوركس مفتوحاً بعد فترة معينة من الوقت، والتي عادة ما تكون الساعة الخامسة 
أن تدفع شيء صغير من الفائدة على التداوالت المفتوحة، والذي يكون بناًء على الفروقات  عصراً بتوقيت نيويورك، إما أن تتلقى

 .بين معدل الفائدة الحالي للسوق الذي يشكل زوج العمالت التي يتم التداول بها. وهذا األمر غير مقبول وفقاً للشريعة اإلسالمية

ماضية، كان هناك تجاوب متنامي ضمن الخدمات المالية حول العالم مع ازدياد عدد المجتمع اإلسالمي العالمي خالل العقود ال
لتوفير منتجات وخدمات مالية تتماشى مع الشريعة اإلسالمية. على سبيل المثال، الكثير من البنوك األوروبية واألمريكية تقدم 

 .لتجنب دفع أو تلقي الفوائد حلول مبتكرة ومباشرة تقدم .اآلن حسابات بنكية إسالمية، ورهونات عقارية إسالمية، إلخ

وحساب فوركس إسالمي  الفوركس الحاللاألمر نفسه مع وسطاء فوركس، وهناك الكثير من وسطاء فوركس الذين يقدمون 
وهي حسابات متماشية مع الشريعة اإلسالمية والتي ال تحتوي على فوائد أو دفعات على التداوالت المفتوحة بعد المساء. حتى 

 يومياً، عليك أن تفتح حساب فوركس إسالمي إذا ما أردت أن تتماشى مع الشريعة، في حال تركت تداوالً مفتوحاً إن كنت متداوالً 
 .بالخطأ وبالتالي تقوم بالخطأ بمخالفة الشريعة اإلسالمية

 تدفعه؟ الذي الثمن هو ما

طريقة لتعويض المال الذي كانوا كما يمكن أن تتوقع، في حساب فوركس إسالمي، سوف يكون على الوسطاء العثور على 
يحققونه من وراء الرسوم المسائية، والتي دائماً ما تكون لصالح الوسيط. يتم ذلك األمر في العادة من خالل فرض إما رسوم 

ت قشهرية ثابتة، أو من خالل انتشارات أوسع قليالً. االنتشار هو الفرق بين أسعار الشراء والبيع التي تسعر للوسيط عند أي و
 .لنفس زوج العمالت، وتشكل عمولة تدفعها للوسيط

األمر اإلضافي الوحيد الذي عليك القيام به من خالل اختيار حساب فوركس إسالمي هو البحث عن أسعار الوسطاء بعد المساء 
ليك ك قد يكون عومقارنتها بما يطلبونه بالمقابل. ليس من السهل دائماً العثور على أسعار الوسيط بعد ساعات المساء ولذل

التواصل معهم للحصول على قائمة بأزواج العمالت وسؤالهم عن أسعار ساعات ما بعد المساء التي يفرضونها، حيث أنها من 
الممكن أن تتغير قليالً من يوٍم آلخر. عندما تكون لديك هذه األرقام، قارنها بالمبلغ الذي سوف تتجنب دفعه بشكل شهري مع 

نتشارات التي يعرضون فرضها. إن وجدت بأن وضعك سوف يكون أسوء، عليك أن تبحث عن عرٍض الرسوم اإلضافية لال
 .أفضل

في الواقع هناك القليل من وسطاء فوركس الذين ال يطلبون رسوم إضافية على اإلطالق من أجل حساب فوركس إسالمي 
كل نت تستطيع العثور عليهم، قم بفحص انتشاراتهم بشوالحسابات المتوافقة مع الشريعة أو الحسابات الخالية من الفوائد. إن ك

دقيق وتحقق ما إذا كانت مناسبة. في تلك الحالة، فإنهم يقدمون عرضاً ممتازاً، حيث أن أحد أسهل الطرق لتحقيق األرباح في 
 .فوركس هي ترك الوضعيات الرابحة مفتوحة لفترة طويلة، ولن يكون عليك دفع أي رسوم مسائية للقيام بذلك

كما هو الحال مع جميع وسطاء فوركس، عليك أن تتأكد من أن ودائع حساب الفوركس اإلسالمي سوف تكون آمنة وأنها مغطاة 
بشكل كافي من قبل برنامج تأمين ودائع مدعوم من الحكومة. عليك أيضاً أن تتحقق من أنهم سوف يقدمون لك عمليات تنفيذ 

ندما يكون السوق نشطاً للغاية. أمان ودائعك يجب أن يكون األمر األهم، ولكن عليك سريعة وجيدة وأن لديهم خوادم ال تغلق ع
أن تكون قادراً على التداول بشكل فعال كذلك. عندما تجد الوسيط الذي يمكنه أن يوفر كل ذلك، سوف تكون متهيئا لفرص حقيقة 

 .للحصول على األرباح من سوق فوركس
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 سر النجاح في الفوركس

البعض هذه األخبار ، على أنها أنباء  سيئة، و لكنك سوف تكتشف هذا األمر عاجالً أم آجالً، إن سر النجاح في قد يعتبر 
الفوركس ، هو أن تتعامل مع األمر على أنه مشروع عمل. و ليس فقط مخطط للثراء السريع، و ليس عملية مقامرة، و ليس 

 .باألمر السهل. فهو عبارة عن مشروع تجاري
 

، و ال يمكن أن تكون الخطة هي "ربح الكثير من المال"، فهذه استراتيجية فوركسروع عمل أخر، فإنك بحاجة إلى كأي مش
الخطة نادراً ما تؤدي إلى النجاح في الفوركس. ال يوجد هناك أي عمل تضمن فيه خطه خسارة الكثير من المال، لذلك، فإن 

 .العكس ال يكون جيداً جداً 
 

مشروع عمل خاص به يعلم بأنه البد من وجود خطة عمل. أي شركة مبتدئة تبحث عن مستثمرين مع  أي شخص قد قام بعمل
رؤوس أموال، فإن أول ما يريدون رؤيته هو خطة عمل مفصلة، قبل أن يعطوا أياً من أموالهم الغالية.و التداول الناجح في 

داول، و األهم من أن يكون لديك خطة ، هو أن تلتزم فوركس ال يختلف عن هذا األمر. فأنت بحاجة إلى خطة عمل أو خطة ت
  .بها

 الخطط من نوع أي

ال يهم أي نوع من الخطط، طالما أنها خطة مكتوبة و مدروسة بدقة. هناك الكثير من الخطط الجاهزة التي يمكنك استعمالها،أو 
تقوم بإنفاق المال الحقيقي فيها. و ال تقم قبل أن  حساب افتراضييمكنك أن تضع خطتك. ولكن تأكد من أن تجرب الخطة في 

  .بتجربة الخطة لمدة أسبوع أو أسبوعين فقط و من ثم تقم باعتمادها

كن عادالً مع نفسك، و قم بتجربة الخطة في حساب فوركس التجريبي الذي يوفره لك سمسارك في فوركس لمدة شهر أو اثنين 
عمٍل سوف تدخل فيه إلى فترة زمنية طويلة. و أي مشروع تدخل فيه  على األقل . إن النجاح في الفوركس يعتبر مشروع

 .بسرعة و بدون تفكير فسوف يفشل بالتأكيد
 

قم بتدوين المالحظات عن التداوالت التي تقوم بها ، و السبب بذلك. في الكثير من األحيان سوف تكتشف بأنك قمت ببعض 
نقاط و الخطوط التي كانت موجودة فعالً على الجدول. من المفيد جداً أن التداوالت بناءاً على أشياء أردت أن تراها عكس ال

 .تنظر للخلف و لألمام حتى تذوق طعم النجاح في الفوركس
 

التزم بالخطة، ال تتوقع أن تكون جميع التداوالت التي سوف تقوم بها ناجحة، فتجاوز عن هذا األمر، إذا ما غضبت و أردت 
  .تتلقى أنت الدرسأن تلقن السوق درساً، سوف 

 الخطة من جزء االنضباط

االنضباط هو مفتاح النجاح ، قد ال يكون األمر مثيراً دوماً، و لكنه يساعدك في االستمرار. ال يهم بأي زوج من العمالت 
ت قررت أن تتداول، أو حتى كم عدد هذه األزواج، فالخطة هي األمر الرئيسي ، و يجب تجزئتها و التدرب عليها و إثبا

 .صالحيتها قبل أن تقوم بأية عملية تداول في السوق الحي
 

يجب أن ال تستعجل، فهناك دوماً المال الذي يمكن تحقيقه في فوركس. و المتداولون الذين لديهم الخطط اللواتي تساعدك في 
 الجداول و االستغراق في تحقيق األرباح، و يجب أن تبدأ إستراتيجية التداول الناجحة في مكاٍن ما. فقبل أن تبدأ بقرائة

 ركس.طة متينة هو سر النجاح في الفواألساسيات، أي أن خ



 الفوركس سوق في اإلستثمار دليل:  ببساطة العمالت تداول 

 
 

 
18 

 

 هل أنت مستعد للبدأ بالتداول؟

من األفضل البدأ بحساب تجريبي، و عدم اإلنتقال إلى الحساب الحي حتى تشعر بالراحة مع الحساب التجريبي لفترة ال تقل عن 

شهور إذا كنت تحقق أرباح خالل تلك الفترة. تذكر بأنه  3شهور. يمكنك بالطبع التداول بالحساب التجريبي لفترة أطول من  3

يباً، فإنك على األرجح أن تشعر بأن األمر أصعب أكثر عند المخاطرة بالمال الحقيقي. أغلبية على الرغم من أن السعر نفسه تقر

الوسطاء يقدمون حسابات تجريبية و لكن عليك اإلنتباه ألن بعضها ينتهي بعد شهر واحد. هناك القليل من الوسطاء الذين يقدمون 

 ريبي من خالل ورق و قلمة، طالما أنك صريح  مع نفسك. حسابات تجريبية ال تنتهي. ال يوجد ما يمنعك التداول التج

من األفضل بالنسبة للمتداولين الجدد البدأ باإلستراتيجيات طويلة األجل التي تستخدم الرسم البياني اليومي حيث من الممكن أن 

منية ومية و تستخدم أطر زتبقى التداوالت مفتوحة لبضعة أيام أو أسابيع أو حتى أشهر. حتى إن كنت تتداول على األسس الي

أقصر، يبقى من األفضل السماح بالتداوالت الفائزة بالتحرك ألقرب نقطة من الحد األقصى من الربحية، و الذي قد يتضمن 

 إبقائها مفتوحة لفترة أطول من يوم واحد. 

إسم تعرف هذه الرسوم بفي كل ليلة لديك فيها وضعية مفتوحة، فإن أغلبية الوسطاء سوف يفرضون عليك عمولة بسيطة. 

"التمديد" و هي مبنية على معدل فائدة تدفعه نظرياً إلقتراض عملة المقايضة حتى صباح اليوم التالي. ما عليك معرفته هو أن 

التمديد سوف يقلل من ربحك أو يزيد خسارتك بمقدار نقطة أو إثنتين كل ليلة. يجب أن ال يمنعك هذا األمر من اإلستعداد لإلبقاء 

ى التداوالت مفتوحة خالل الليل، و لكنه أحد العوامل التي يجب أن تضعها في حساباتك، و أحد األسباب الذي يدفعك لحفظ عل

 بعض األرباح التي تتحقق خالل فترة سريعة إن كنت تخطط لإلنتظار أليام أو حتى أسابيع لترى إن كانت سوف تنمو أكثر. 
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 هل أنت مستعد للبدأ؟

 من أجل الحصول على:  DailyForex.comقم بزيارة 

 مئات التقييمات للوسطاء لمساعدتك في إختيار الوسيط األفضل.  -

 تحليالت تقنية و أساسية و أخبار يومية.  -

 فيديوهات دائمة عن فوركس لتبسيط عملية التداول التقني.  -

 مقاالت شاملة عن فوركس لمساعدتك في تطوير تداوالتك.  -

 توصيات فوركس مجانية تقدم إقتراحات عملية لوضعيات التداول.  -
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