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رؤى واستراتيجيات
دليل مساعد للتداول على أزواج العمالت الرئيسية

 هي أدوات مالية مركبة تنطوي على مخاطر مرتفعة قد تؤدي إلى (CFDs) تحذير من المخاطر: إن عقود الفروقات
 خسارة األموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتعرض %71 و %65 من حسابات مستثمري التجزئة لخسارة األموال عند

 على التوالي. يجب عليك أن Europe Ltd و Tickmill و Tickmill UK Ltd مع (CFDs) التداول على عقود الفروقات
 أو أي من المنتجات األخرى التي نوفرها, (CFDs) تأخذ بعين اإلعتبار فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات

 .وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة بخسارة أموالك
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ربما يكون سوق الفوركس هو السوق األكثر سيولة في العالم, حيث يتم شراء وبيع 
تريليونات الدوالرات يومياً. وقد يكون سوق الفوركس مربكاً للمتداول المبتدئ نظراً 
لحجمه الكبير وطبيعته المعقدة – لذلك, سيحاول هذا الكتاب االلكتروني إزالة جميع 

التعقيدات المتعلقة بتداول الفوركس عبر الكشف عن كيفية عمل أسواق العمالت, 
وتسليط الضوء على أشهر أزواج العمالت, وعلى استراتيجيات التداول التي 

يستخدمها المتداولون الناجحون للتداول على العمالت.

لكن األهم من ذلك أن هذا الكتاب االلكتروني سيمنحك خلفية قوية ليك تتداول بحكمة 
وتبدأ مهنة ناجحة.

نتمنى أن تستمتع بقراءة هذا الدليل وأن تحصل على جميع المعلومات الالزمة ليك 
تتداول بكفاءة على العمالت. 

Tickmill فريق أبحاث

مقدمة

تداول الفوركس
المبادئ األساسية
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اكتشف المبادئ األساسية لتداول العمالت وافهم كيفية عمل سوق 
الفوركس والعوامل المحركة ألسعار العمالت, واألسباب التي تجعل من 

تداول الفوركس شائعاً على المستوى العالمي.



ما هو تداول الفوركس
وما هي كيفية عمله
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"Fiber" EURUSD

 "Cable" GBPUSD

"Ninja" USDJPY

"Swissie" USDCHF

 "Loonie" USDCAD

"Aussie" AUDUSD

"Kiwi" NZDUSD

الفوركس )FX(,والمعروف أيضاً بسوق تبادل العمالت األجنبية, هو السوق المالي األكبر واألكثر 
سيولة في العالم, حيث يتم فيه شراء وبيع العمالت.

إذا كنت قد سافرت إلى الخارج, فربما تكون قد نفذت صفقة مادية لتبادل العمالت األجنبية عبر شراء 
عملة البلد الذي تزوره. على سبيل المثال, ربما تكون قد بعت اليورو لشراء الباوند من أجل رحلتك إلى 

المملكة المتحدة. إن الفرق بين هذه العملية وبين العمليات المنفذة عبر االنترنت في سوق الفوركس 
هو أنك ال تشتري أو تبيع العمالت الفعلية في سوق الفوركس, وإنما تقوم بشراء أو بيع حركة العمالت 

بهدف تحقيق ربح من ارتفاع أو انخفاض قيمة عملة معينة أمام عملة أخرى. 

حين تقرر الشراء أو البيع, فأنت تتكهن بالسعر المستقبلي للعمالت. لنأخذ على سبيل المثال زوج 
EUR/USD. اليورو يسمى بالعملة المقابلة, و هي العملة التي تختار شرائها, أما الدوالر فيسمى 

بالعملة المقابلة, وهي العملة التي تختار بيعها. ولنفترض أنه بسبب تقّلب السوق زادت قيمة اليورو 
على حساب الدوالر, عندها قررت أن تغلق الصفقة وتبيع اليورو. فالزيادة التي حصلت في سعر اليورو 

تمثل ربحاً لصفقتك. 

يتم تحديد قيمة العملة في سوق الفوركس بناًء على حجم الطلب. فحجم الطلب على الزلوتي البولندي 
أو الفرنك السويسري أو الين الياباني سيؤدي إما إلى زيادة أو نقصان قيمته أمام العمالت األخرى.

أزواج
العمالت

في سوق الفوركس يتم التداول على العمالت بشكل رئيسي, وهذه العمالت تكون دائماً على شكل 
أزواج. ويتم تصنيف أزواج العمالت على النحو التالي: األزواج الرئيسية, المتقاطعة, الثانوية, والنادرة. 

فأزواج العمالت الرئيسية تحتوي على الدوالر األمرييك وتعتبر األكثر سيولة, في حين يعتبر زوج 
EURUSD أكثر أزواج العمالت تداواًل.

 اليورو/الدوالر األمرييك

 الجنيه االسترليني/الدوالر األمرييك

 الدوالر األمرييك / الين الياباني

 الدوالر األمرييك / الفرنك السويسري

 الدوالر األمرييك / الدوالر الكندي

 الدوالر األسترالي/الدوالر األمرييك

الدوالر النيوزيلندي/ الدوالر األمرييك
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أكثر من  85% من التعامالت اليومية تتضمن تداوالت على العمالت 
الرئيسية, والتي تشمل الدوالر األمرييك, الين الياباني, اليورو, الجنيه 
اإلسترليني, الفرنك السويسري, الدوالر الكندي والدوالر األسترالي.

في Tickmill هناك العشرات من أزواج العمالت المتاحة للتداول, باإلضافة إلى األدوات المالية 
الشائعة األخرى كعقود الفروقات على المؤشرات, والسلع )ومنها المعادن الثمينة(, والسندات. 

 يتم إدراج كل زوج عمالت مع سعر صرف خاص به, ويتكون سعر الصرف هذا من سعر "شراء" وسعر 
"بيع". فسعر الشراء هو السعر الذي يكون الوسيط مستعداً لبيع زوج العمالت عنده, وسعر البيع 

هو السعر الذي يكون الوسيط مستعداً لدفعه لشراء ذلك الزوج. ويسمى الفرق بين سعر الشراء 
وسعر البيع بالسبريد. وكلما كان السبريد أقل كلما زاد مقدار المال الذي توفره في كل صفقة.

 توفر لكم Tickmill سبريد
منخفض يبدأ من 0.0

العوامل المؤثرة
على سوق الفوركس

يتم تحديد أسعار العمالت بناًء على مجموعة من الظروف االقتصادية والسياسية, بما في 
ذلك تغيرات أسعار الفائدة والتضخم واالستقرار السياسي. كما أن تدخل البنك المركزي 
للبلد في االقتصاد المحلي للتحكم في حجم المعروض النقدي قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في 

أسعار العمالت. وكذلك فالمزاج العام للسوق "والذي من خالله يقّدر المتداولون قوة 
عملة معينة" يمكن أن يمثل أيضاً عاماًل من عوامل حركة السوق. وأخيراً وليس آخراً, يمكن 

أن يكون للنشرات اإلخبارية تداعيات مباشرة على االستقرار االقتصادي للسوق.

https://tickmill.com/ar/instruments/forex/
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الخصائص الرئيسية
لسوق الفوركس

 الالمركزية
من الخصائص الفريدة لهذا السوق العالمي عدم وجود مقر مركزي له. حيث تتم جميع 

التعامالت إلكترونياً عبر شبكات الحواسيب بين المتداولين من جميع أنحاء العالم.

 يعمل 5/24
إن سوق الفوركس متاح 5/24, وهذا يعني أنه يفتح يوم األحد الساعة 21:00 بتوقيت 

غرينتش ويغلق يوم الجمعة الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش. ومحاور تداول الفوركس 
الرئيسية هي نيويورك, لندن, هونغ كونغ, سنغافورة, طوكيو, سيدني.

ويتم تقسيم سوق الفوركس إلى أربع جلسات تداول رئيسية هي: جلسة سيدني, جلسة 
طوكيو, جلسة لندن وجلسة نيويورك. لذا, وعلى سبيل المثال حين ينتهي يوم التداول في 

الواليات المتحدة, تبدأ جلسة تداول جديدة في أستراليا. لذلك فسوق الفوركس حيوي ونشط 
بشكل كبير واألسعار فيه تتغير باستمرار.

المشاركون في السوق
يشمل المشاركون في سوق الفوركس كل من البنوك )البنوك الكبيرة والمتوسطة(, 

البنوك المركزية, المؤسسات االستثمارية, المستثمرون األفراد, الشركات, الحكومات, 
والمضاربين على العمالت.

السيولة
كلما ارتفعت أحجام التداول عالميًا كلما ارتفعت السيولة. وتعتبر السيولة مهمة من 

منظور المتداول ألنها تحدد مدى سهولة تحرك السعر خالل فترة زمنية معينة.

الرافعة المالية
يستخدم المتداولون الرافعة المالية كوسيلة "القتراض" المال وتعظيم حجم استثمارهم. 

وفي الوقت الذي يمكن أن تكون فيه الرافعة المالية مفيدة في زيادة األرباح, إال أنها في نفس 
الوقت يمكن أن تتسبب بزيادة الخسائر, ولذلك يجب استخدامها بحذر.

السهولة في دخول سوق الفوركس
إن البدء في تداول الفوركس هو أمر سهل 

ومريح وقليل التكلفة نسبياً.

 يمكنك أن تبدأ التداول مع 
Tickmill بإيداع منخفض يبدأ من 

100 دوالر أمرييك.

أنواع
أسواق الفوركس

يتم عادًة تصنيف أسواق تبادل العمالت األجنبية بحسب وقت تنفيذ العملية. فهناك األسواق الفورية 
واألسواق اآلجلة واألسواق المستقبلية.

السوق الفوري هو السوق الذي يتم فيه شراء وبيع العمالت بالسعر الحالي )السعر الفوري( والذي 
يتحدد بواسطة العرض والطلب, ويعكس عدة أمور كالوضع االقتصادي واالقتصادات العالمية, 

وأسعار الفائدة الحالية, والظروف االجتماعية السياسية وتوقعات األداء المستقبلي لعملة أمام عملة 
أخرى.

أما على الجهة المقابلة, ففي األسواق اآلجلة والمستقبلية يتم التعامل بعقود تمثل الطلبات على عملة 
معينة, بسعر محدد لكل وحدة, مع تاريخ مستقبلي لتسليم هذه العقود.
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لمحة تاريخية موجزة
عن تداول الفوركس

 معيار الذهب
يعود تاريخ تداول الفوركس إلى القرن التاسع عشر حين تم طرح معيار الذهب 

النقدي, ووفقاً لهذا النظام ُيقاس سعر صرف جميع العمالت بالذهب.

BRETTON WOODS اتفاقية 
بعد الحرب العالمية الثانية ُعقدت اتفاقية Bretton Woods وتم اعتماد الدوالر 

 األمرييك كعملة احتياطية أساسية.

اتفاقية جامايكا
بعد انهيار نظام Bretton Woods تم طرح نظام التعويم الحر في اتفاقية جامايكا عام 

1976, ونص هذا النظام على تحديد أسعار الصرف بناًء على العرض والطلب.

التداول الحديث للفوركس
مع ظهور اإلنترنت والتكنولوجيا الحديثة في التسعينيات, بدأت البنوك في إنشاء 

منصات تداول خاصة بها لتبث حركة األسعار بشكل مباشر ولحظي, مما سمح 
للمتداولين من جميع أنحاء العالم بتنفيذ الصفقات لحظياً. وخالل العقود القليلة 
الماضية تطور سوق تبادل العمالت األجنبية ليصبح السوق األكبر واألكثر حيوية 

ونشاطاً في العالم.

 التقّلب

يفضل المتداولون األسواق المتقلبة ألنها تتيح لهم استغالل الكثير من الفرص 
المربحة التي تنشأ من تقلبات األسعار. وغالباً ما يكون التقلب محور االستراتيجيات 
المستخدمة من قبل المتداولين أياً كان نوعهم - سواء كانوا مستثمرين قصيري أو 

طويلي األجل. فالمتداولون اليوميون يتاجرون على التحركات السعرية التي تحدث 
ثانية بثانية أو دقيقة بدقيقة, بينما المتداولون األكثر تحفظاً فينتظرون حدوث ارتفاع 

كبير في سعر األداة ليستفيدوا من العائدات المتأتية على المدى الطويل.فإذا لم 
يتغير السعر فلن يكون هناك أية أرباح. وعلى الرغم من أن التقلب في سوق 

الفوركس هو أمر رائع, إال أنه ينبغي عليك أن تراقبه باستمرار وأن تعّدل استراتيجيتك 
بناًء عليه.

 الفرص

بفضل الرافعة المالية, يمكنك التداول بمبلغ أكبر بكثير من إيداعك. فإذا تحرك 
السوق في صالحك, فسوف تتضاعف أرباحك بمقدار X وهو مقدار الرافعة المالية 

التي تستخدمها. لكن ينبغي عليك االنتباه جيداً إلى أنه على الرغم من إمكانية مضاعفة 
ربحك المحتمل, فإنه من الممكن أيضاً أن تتضاعف خسارتك. لذا, فإن االستخدام 

العقالني للرافعة المالية أمر ضروري لتقليل المخاطر اإلجمالية على محفظتك.

الترخيص

إن تداول الفوركس خاضع للرقابة بشكل كبير لضمان حماية المستثمرين والحفاظ 
على سالمة األسواق المالية. وقد قام العديد من وسطاء الفوركس بتأسيس 

أعمالهم في عدة مناطق وحصلوا على تراخيص من عدة هيئات رقابية. بعض هذه 
الهيئات توفر برامج تعويض للعمالء المؤهلين في حالة عجز شركة االستثمار التي 

يتعاملون معها عن الوفاء بالتزاماتها.

لماذا
تتداول في الفوركس؟

يفضل العديد من المتداولين سوق الفوركس على األسواق األخرى لألسباب الموضحة أدناه.



14 15www.tickmill.com/ar www.tickmill.com/arالتداول على أزواج العمالت الرئيسية التداول على أزواج العمالت الرئيسية

04

05

06

07

 إمكانية إدارة المخاطر 

من المتفق عليه على نطاق واسع أن تداول الفوركس ينطوي على مخاطر الخسارة. 
لكن هناك آليات يمكن للمتداولين استخدامها للتحكم في المخاطر أو تقليلها حين 

يتحرك السوق ضدهم. أحد هذه األدوات هو أمر إيقاف الخسارة الذي يقفل 
صفقتك عند الوصول إلى مستوى سعري معين. ونحن في Tickmill نوفر خاصية 

إيقاف الخسارة على منصاتنا.

 توفر الموارد التعليمية

يشتهر سوق الفوركس بسهولة المشاركة فيه, حيث يسرع العديد من المتداولين 
الطموحين لفتح حساب )عادة حساب تجريبي( مع قيامهم في نفس الوقت بدراسة 

العديد من المواد التعليمية المتاحة كالمحاضرات عبر اإلنترنت, والكتب اإللكترونية, 
ومقاطع الفيديو, ومقاالت المدونات التي يوفرها لهم وسيطهم لتعزيز معارفهم.

 العروض الترويجية

لجعل تداول الفوركس أكثر إغراًء وجذبًا, يقوم العديد من وسطاء الفوركس 
بشكل دوري بتنظيم مسابقات تداول للحسابات الحقيقية أو التجريبية, ويقدم 

فيها عادة جوائز نقدية للمتسابقين الذين يحققون أفضل أداء. تعّرف على العروض 
.Tickmill الترويجية التي توفرها لك 

 التكنولوجيا

يسعى وسطاء الفوركس دائماً لمواكبة آخر التطورات التكنولوجية في هذا المجال, 
حيث يزودون عمالءهم بأحدث برامج وأدوات التداول المتطورة حتى يتداولوا في 
األسواق بسهولة وراحة وكفاءة. وتكنولوجيا الفوركس تتطور باستمرار, ففي 
الوقت الحالي يمكن للمتداول المتقدم أن يستخدم روبوتات التداول التي تقوم 

بتنفيذ الصفقات تلقائياً, كما يمكنه أيضاً أن ينسخ صفقات متداول آخر إلى حسابه 
الخاص دون الحاجة إلى التداول بنفسه, أو مراقبة تحركات السعر عن كثب.

تفاصيل تداول
العمالت

02

اآلن بعد أن فهمت كيفية عمل سوق فوركس بشكل جيد, دعنا ننتقل 
إلى تفاصيل تداول العمالت للتعرف على المفاهيم والتطبيقات الرئيسية.

https://tickmill.com/ar/education/webinars/
https://tickmill.com/ar/promotions/
https://tickmill.com/ar/promotions/
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مراكز
الشراء والبيع

في كل عملية فوركس يقوم المتداول بشراء مركز وبيع مركز آخر في نفس الوقت. فشراء العملة 
يعني أنك تتوقع ارتفاع سعر السوق. وعلى العكس من ذلك, فبيع العملة يعني أنك تفترض انخفاض 

السعر.

عند شراء EUR / USD, فهذا يعني أنك 
ستشتري اليورو وتبيع الدوالر.

مثال:

أنواع 
أوامر الفوركس

يعّرف األمر ببساطة بأنه الطريقة التي يدخل بها المتداول سوق الفوركس أو يخرج منه. وهناك أنواع 
كثيرة من األوامر التي يستخدمها المتداولون يومياً. ومن المهم اختيار نوع األمر المناسب وفقاً لطريقة 

تداولك, أي وفقاً للكيفية التي تنوي بها الدخول والخروج من السوق.

هو أمر يتم تنفيذه لشراء أو بيع أصل 
معين بالسعر المتوفر حالياً. وهو 
يستخدم حين يريد المتداول تنفيذ 

الصفقة فوراً بحسب سعر العملة 
المتاح.

 األمر الفوري
)األمر بسعر السوق(

وهو أمر شراء أو بيع ُينفذ فقط في 
حال استيفاء شروط معينة. على 

سبيل المثال, يمكنك وضع أمر ُينفذ 
تلقائياً عند الوصول إلى مستوى 

سعري معين.

 األمر المعلق من نوع
LIMIT ORDER

وهو أمر يتحول إلى أمر فوري عند 
الوصول إلى مستوى سعري معين 
 stop واختراقه. ويتم وضع أمر ال

order إما تحت السعر الحالي للعملة 
المعنية ويكون عندها من نوع بيع 
)sell stop order(, أو فوق السعر 

الحالي للعملة المعنية ويكون عندها 
 .)buy stop order( من نوع شراء

 األمر المعلق من نوع
STOP ORDER

تستخدم أوامر جني األرباح لحجز 
األرباح عند مقدار معين يتم تحديده 
مسبقاً. بعبارة أخرى, هو أمر إلغالق 

المركز أو الصفقة على ربح عند 
الوصول إلى مستوى سعري معين.

أمر جني األرباح

إن أمر إيقاف الخسارة هو آلية 
دفاعية تستخدم للحد من الخسائر. 
حيث يقوم هذا األمر بإغالق المركز 

المفتوح تلقائياً عند وصول سعر 
األداة المالية إلى مستوى سعري 

محدد مسبقاً.

أمر إيقاف الخسارة

إن أمر وقف الخسارة المتحرك هو 
أمر من نوع stop order يتم وضعه 
على بعد مسافة معينة من سعر 

السوق الحالي, ويتم التعبير عن هذه 
المسافة بالنقاط. 

 أمر وقف الخسارة
المتحرك 
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     10,000

     1,000

     100

USDCAD   1.5696

pip

العقود

الوحداتالعقد

يتم تداول العمالت بكميات محددة تسمى بالعقود. وهناك أحجام مختلفة للعقود منها: العقود 
القياسية, الميني, المايكرو, النانو - وكل من هذه العقود يتكون من كميات مختلفة من وحدات 

العملة.

قياسي

ميني

مايكرو

نانو

الهامش
الهامش هو مفهوم محوري في تداول الفوركس وغالباً ما يساء فهمه أو يهمله المتداولون. 

فالهامش هو جزء من الرصيد العائم )Equity( الخاص بحسابك, ويتم حجزه "كوديعة حسن نية" إلبقاء 
مركزك مفتوح. وغالباً ما يتم التعبير عنه كنسبة مئوية من حجم المركز المتداول.

فمثاًل عند التداول باستخدام رافعة مالية مقدارها 1:100, يكون الهامش المطلوب هو واحد بالمائة 
)1%( كحد أدنى. لذلك, إذا اخترت تنفيذ صفقة بحجم 1 عقد قياسي, أي 24 لوت )100,00 دوالر( مع 
رافعة 1:100, فيجب أن تمتلك هامشاً مقداره 1,000 دوالر كحد أدنى حتى تستطيع تنفيذ صفقتك.

)PIPS( النقط
يشار إلى تغير القيمة بين عملتين عند تحرك السعر لألعلى أو لألسفل بالنقط. على سبيل المثال, إذا 

تحركت قيمة زوج AUDUSD  من 1.6525 إلى 1.6526, فهذا يعني أن الزيادة التي حصلت تمثل نقطة 
واحدة. ويتم عادة تمثيل قيمة العملة حتى أربعة أرقام بعد الفاصلة, وكل حركة للرقم الرابع بعد الفاصلة 

تساوي نقطة واحدة. إال أن أزواج العمالت التي تتضمن الين الياباني غالباً ما يتم تمثيلها برقمين بعد 
الفاصلة.

استخدم حاسبة الفوركس الخاصة بنا, التي تتضمن محّول العمالت, 
وحاسبة الهامش والنقطة لتدير مخاطرك بدقة.

https://tickmill.com/ar/forex-trading-tools/forex-calculator/
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التداول على أزواج
العمالت الرئيسية

03

هناك العديد من اإليجابيات والسلبيات لكل زوج من أزواج العمالت, ومع 
ذلك, فإن أزواج العمالت الرئيسية تتمتع بمزايا قوية وأفضلية على أزواج 

العمالت األخرى بسبب شعبيتها الكبيرة بالدرجة األولى.

دعونا نكتشف أزواج العمالت األربعة األكثر شهرة وخصائصها 
الرئيسية.

EUR/USD
زوج EUR/USD, والذي يعرف أيضاً باسم ‘Fiber’,هو أكثر أزواج العمالت تداواًل في العالم نظراً لكونه 

يتضمن عملتي أقوى اقتصادين, هما اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية واقتصاد االتحاد األوروبي. كما 
أنه الزوج األحدث بين جميع األزواج الرئيسية, كون التداول على اليورو بدأ عام 2002.

األسباب الرئيسية لحركة الزوج: البنك االحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي األوروبي )ECB(, حيث 
تعتبر أسعار الفائدة التي يتم تحديدها من قبل هذين البنكين أكبر مؤثر على سعر السوق. فعلى سبيل 

المثال, إذا قام البنك االحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة فسوف تزداد قوة الدوالر األمرييك, 
.EUR/USD وسينتج عن ذلك انخفاض في سعر

األحداث واألخبار االقتصادية التي يجب متابعتها:

• قرار سعر الفائدة الصادر عن البنك المركزي     
األوروبي.

• مؤشرات مديري المشتريات األوروبية )PMIs(: إن 
مؤشرات الخدمات والبناء والتصنيع هي مؤشرات جيدة على 

االتجاه العام لالقتصاد.

.)CPI( مؤشرات أسعار المستهلك األوروبية •

EUR/ وأيضاً تؤثر البيانات االقتصادية األمريكية على سعر •
USD. ومنها: بيانات التوظيف )كتقرير الوظائف في القطاع 

غير الزراعي(, مؤشر أسعار المستهلك, نمو مبيعات التجزئة, 
.PMI بيان أسعار الفائدة, وأرقام مؤشرات مديري المشتريات

اإليجابيات: يعتبر زوج اليورو مقابل الدوالر أكثر أزواج العمالت تداواًل مما يضمن وجود سيولة عالية 
دائماً - وهذا يوفر للمتداولين فروق أسعار )سبريد( تنافسية, وفرًصا كثيرة للشراء أو البيع.
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USD/CHF
أيضاً, يعتبر زوج USD/CHF, والذي يعرف أيضاً باسم ‘Swissie’, من ضمن األزواج األكثر تداواًل في 

سوق الفوركس العالمي, وترتبط شعبية هذا الزوج بالعالقات التجارية واالستثمارية القوية بين 
الواليات المتحدة وسويسرا.

األسباب الرئيسية لحركة الزوج: يبدو أن سياسات وإجراءات البنك المركزي السويسري والبنك 
االحتياطي الفيدرالي هي المحرك الرئيسي لسعر الزوج.

األحداث واألخبار االقتصادية التي يجب متابعتها:

• مؤشر أسعار المستهلك السويسرية

)PMI( مؤشر مديري المشتريات السويسري •

• احتياطي العمالت األجنبية

KOF المقياس االقتصادي •

• البيانات االقتصادية األمريكية: بيانات التوظيف, مبيعات 
التجزئة, قرارات االحتياطي الفيدرالي, إلى جانب أرقام أسعار 

.PMI ومؤشر مديري المشتريات CPI المستهلك

اإليجابيات: يشتهر الفرنك السويسري بكونه مالذاً آمناً, حيث ُيظهر مستويات منخفضة من التقلب 
مما يجعل منه عملة مرغوبة للغاية خاصة في أوقات عدم اليقين االقتصادي واضطراب األسواق. 

وكانت سويسرا تمثل عبر التاريخ اقتصاداً آمناً ومستقراً ومحايداً, وهذا يرجع بدرجة كبيرة إلى اإلدارة 
المحافظة واالستقرار في اقتصادها المحلي.

GBP/USD
زوج GBP/USD, والذي يعرف أيضاً باسم ‘Cable’, هو أحد أقدم وأكثر أزواج العمالت تداواًل في العالم. 
ويعود سبب تسمية الزوج بهذا االسم إلى كابالت االتصاالت التي تم مدها عبر المحيط األطلسي لربط 

بريطانيا العظمى بالواليات المتحدة من أجل نقل أسعار العمالت بين هذين االقتصادين.

األسباب الرئيسية لحركة الزوج: هناك تأثير كبير لسياسات بنك إنكلترا والبنك االحتياطي الفيدرالي على 
أداء هذا الزوج.

األحداث واألخبار االقتصادية التي يجب متابعتها:

• مؤشرات أسعار المستهلك في المملكة المتحدة

• إجمالي الناتج المحلي )الربع سنوي(

• طلبات إعانة البطالة في المملكة المتحدة

• مؤشرات مديري المشتريات المختلفة )PMIs(: إن 
مؤشرات الخدمات والتصنيع والبناء هي أيضاً مؤشرات 

اقتصادية هامة.

• البيانات االقتصادية األمريكية: قرارات أسعار الفائدة, 
 ,GDP تقارير مبيعات التجزئة, تقارير الناتج المحلي اإلجمالي

وبيانات مؤشر مديري المشتريات PMI, ومؤشر أسعار 
.CPI المستهلك

اإليجابيات: بفضل الجنيه االسترليني والذي هو ثالث أهم عملة احتياطية في العالم )الدوالر األمرييك هو 
GBP/ العملة األولى(, وبفضل الشعبية الكبيرة لكل من الجنيه اإلسترليني والدوالر األمرييك, يعتبر زوج

USD عالي السيولة. وتعود شعبية GBP/USD بدرجة كبيرة لحقيقة أن هذا الزوج يتكون من عملتين 
تابعتين القتصادين هما من أقدم وأقوى اقتصاديات العالم. حيث يتميز كل من اقتصاد المملكة 

المتحدة واقتصاد الواليات المتحدة األمريكية باالستقرار النسبي, ويرجع ذلك بدرجة رئيسية للحجم الكبير 
الذي يمثله هذين االقتصادين من االقتصاد العالمي الكلي.
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USD/JPY
ُيطلق على زوج الدوالر األمرييك مقابل الين الياباني لقب “Ninja”, وهو يمثل حوالي 17% من حجم 

التداوالت اليومية. وتشتهر كل من الواليات المتحدة األمريكية واليابان بكونهما قوتان ماليتان 
عالميتان, تتميزان بمعدل نمو قوي للناتج اإلجمالي المحلي, كما تشتهران بنشاط قوي في االستيراد 

والتصدير, مما يجعل من زوج USD/JPY مهماً للتداول. 

األسباب الرئيسية لحركة الزوج: بشكل عام فالعرض النقدي من قبل البنك المركزي لكل من 
.USD/JPY الدولتين يسبب تأثيراً ضخماً على قيمة زوج

األحداث واألخبار االقتصادية التي يجب متابعتها:

• مؤشر أسعار المستهلك األساسية في طوكيو )سعر 
الخدمات والسلع في طوكيو(

•إجمالي الناتج المحلي الياباني )مجمل الفرق بين الصادرات 
والواردات وعوامل أخرى(

• الميزان التجاري )حساب شهري للفرق بين قيمة السلع 
المصدرة والمستوردة(

• البيانات االقتصادية األمريكية: طلبات إعانة البطالة, 
قرارات أسعار الفائدة, مؤشر أسعار المستهلك CPI وبيانات 

.PMI مؤشر مديري المشتريات

اإليجابيات: غالباً ما يقوم البنك الياباني بالتدخل في سوق الصرف األجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر, 
مما يخلق اتجاهات وانعكاسات توفر فرصاً مناسبة للمتداولين.

استراتيجيات
التداول

04

يستخدم متداولو الفوركس مجموعة متنوعة من االستراتيجيات 
واألساليب لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج لشراء وبيع العمالت 

وتحقيق أفضل عائد ممكن في نهاية المطاف.

يتناول هذا الفصل بعض أشهر استراتيجيات تداول العمالت, 
واألساليب المفيدة لتحليل األسواق. وبعد أن تفهم جيداً هذه 

االستراتيجيات بأنواعها المختلفة, ستكون قادراً على اتخاذ قرارات صحيحة 
حول أسلوب التداول األنسب لمحفظتك.
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التداول اليومي متوسط
االرتداد

 

التداول 
على األخبار 

ببساطة, يقوم التداول اليومي على مبدأ شراء وبيع أداة مالية معينة في نفس اليوم, أو حتى عدة مرات 
خالل اليوم الواحد بهدف االستفادة من التحركات الصغيرة للسعر. ويتطلب هذا النوع من التداول 

الوقت والمهارة واالنضباط, وهو استراتيجية مثالية للمتفرغين تماماً لألسواق.

 وتشتمل استراتيجيات التداول اليومية الشائعة على ما يلي:

السكالبينغ
السكالبينغ هو غالباً أسلوب التداول األقصر وقتًا بين جميع أساليب التداول, وهو شائع بين 

المتداولين اليوميين الذين يسعون لالستفادة من التحركات الصغيرة في أسعار العمالت لتحقيق 
أرباح مضاعفة. يمكن للمتداولين الذين يعملون بهذه االستراتيجية أن ينفذوا من 10 إلى عدة مئات من 

الصفقات خالل اليوم الواحد.

وغالباً ما يستخدم متداولو السكالبينغ التحليل الفني التخاذ قرارات التداول الخاصة بهم, وكذلك 
يستخدمون المؤشرات الفنية كالمتوسطات المتحركة.

قد يبدو التداول بالسكالبينغ سهاًل للوهلة األولى ألنه يحقق أرباح يوم كامل خالل عدة دقائق, لكن 
يجب على متداول السكالبينغ أن يكون منضبًطاً جداً ويتخذ قراراته دون تردد فال يوجد مجال للخطأ.

التداول على االتجاه
يمثل التداول على االتجاه أحد أنواع التداول الذي ينفذ فيه المتداولون صفقاتهم بناًء على اتجاه حركة 

السعر, إما صعوداً أو هبوطاً. وتتمثل فكرة التداول على االتجاه في أخذ مركز شراء حين يكون االتجاه 
صاعدًا, وأخذ مركز بيع حين يكون االتجاه هابطًا.

ويمكن التداول على االتجاه إما باستراتيجية بعيدة المدى أو قصيرة المدى. فقد يحتفظ المتداولون 
بمراكزهم مفتوحة طالما استمر هذا االتجاه في مساره, وقد يستغرق ذلك يوماً واحداً أو أكثر, لذلك 

فهذه االستراتيجية ليست حصرية للمتداولين اليوميين.

إن تحديد اتجاه األسواق ليس باألمر السهل, لكن هناك العديد من المؤشرات الرئيسية التي يمكن أن 
تسّهل من تحديد أنماط اتجاه السعر. ومن هذه المؤشرات المتوسطات المتحركة التي ُتظهر 

األداء السابق للعمالت عبر عدة أطر زمنية )على سبيل المثال 200 يوم, 50 يوم, 20 يوم, 10 أيام(. 
ومؤشر القوة النسبية )RSI(, ومؤشر الزخم الذي يقيس سرعة وتغير حركات السعر, وأيضاً هناك 

مؤشر متوسط االتجاه )ADX( الذي يحدد قوة االتجاه.

إن التداول على متوسط االرتداد هو أسلوب يقوم على فرضية أن سعر العملة سيعود نحو 
متوسطه التاريخي. حيث يقاس متوسط السعر عادة باستخدام المتوسطات المتحركة وتطبيقاتها 
على الرسوم البيانية. ويسعى المتداولون الذين يستخدمون متوسط االرتداد لالستفادة من النشاط 

الغير طبيعي كالتغيرات الحادة في سعر العملة, مفترضين أن هذا السعر إلى حالته السابقة. يمكن 
تطبيق هذه االستراتيجية في البيع والشراء على حد سواء.

إن التداول على األخبار هو جزء ال يتجزأ من مختلف استراتيجيات المستثمرين بغض النظر عن أفق 
استثمارهم. ففي الوقت الذي يقوم فيه المتداولون اليوميون  بالتداول على األخبار عدة مرات خالل 

اليوم, يقوم مستثمرون آخرون بالتداول على األخبار على إطار زمني أطول. وكما يوحي اسم 
االستراتيجية, فهي تتضمن قيام المتداولين بالشراء عند صدور النشرات اإلخبارية وركوب االتجاه حتى 

ظهور عالمات على انعكاسه.

قد يتحرك زوج العمالت صعوداً أو هبوطاً بشكل سريع قبيل أو بعيد صدور تقرير أو بيان إخباري 
اقتصادي, وهذا يعني أن صفقاتك ستكون عرضة للتقلب المتزايد, وبالتالي سيزيد احتمال حدوث 

االنزالقات السعرية.

استفد من التقويم االقتصادي الخاص بنا, وتابع أهم األحداث 
والتصريحات والمؤتمرات الصحفية العالمية.

https://tickmill.com/ar/forex-trading-tools/forex-calculator/
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التداول 
المتأرجح 

التداول 
على االختراق )الكسر(

تداول 
المراكز

التداول  
على االنعكاس

يستند هذا النوع من التداول على فرضية أن األسعار تتقلب وال تسير مباشرة نحو اتجاهها. وبالتالي, 
يستغل المتداولون "المتأرجحون" االنعكاسات الصغيرة في حركة السعر, خالفاً للمتداولين على 

االتجاه الذين يبحثون عادًة عن تحقيق أرباح من اتجاهات السوق طويلة األمد. ويستخدم المتداولون 
"المتأرجحون" مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية, منها تصحيحات فيبوناتشي وخطوط الدعم 

والمقاومة ومؤشر الماكد )MACD( لتحديد األنماط واالتجاهات والتغيرات المحتملة في االتجاه على 
المدى القصير.

االختراق ) أو الكسر( هو حركة سعرية تتجاوز مستويات الدعم والمقاومة المحددة مسبقًا بسبب 
حدوث تحول حاد في العرض والطلب. فالمتداولون على االختراق يدخلون السوق بمجرد اختراق سعر 
العملة لمستوى مقاومة صعوداً, ويخرجون بمجرد اختراق السعر لمستوى دعم هبوطاً. والتداول على 

االختراق هو أحد أشكال تداول الزخم, وهذا يعني أن المتداولين يسعون لالستفادة من االختراقات التي 
تحصل جراء زيادة حجم التداول.

يقصد بتداول المراكز التداول لفترات طويلة, تكون عادة أشهر وحتى سنوات, وذلك في محاولة 
لالستفادة من االتجاه على المدى المتوسط. ويعتمد متداولو المراكز بشكل كبير على الرسوم البيانية 

طويلة األجل و/أو عوامل االقتصاد الكلي لتحديد االتجاهات. وعلى الرغم من أن متداولي المراكز ال 
يهتمون كثيراً بالتحركات السعرية, حيث أنهم يظلون محتفظين بمراكزهم طالما استمر االتجاه القوي, 

إال أنهم يجب أن يخططوا لكيفية دخولهم وخروجهم من السوق وأن يعتمدوا استراتيجية مناسبة 
إلدارة مخاطرهم.

انعكاس السوق هو تغير اتجاه سعر العملة صعوداً أو هبوطاً. فاألسواق تقوم دائماً بتغيير اتجاهها 
سواًء خالل اليوم أو األسبوع. وقد يحدث التغير في اتجاه السعر بشكل مفاجئ خالل بضعة ثواني, أو قد 

يستغرق أياماً أو أسابيع ليكتمل. ومع ذلك, فإن المتداولين على االنعكاس يبقون في حالة تأهب 
لالستجابة لتحركات السوق - أي لفتح صفقة حين يكون السعر عند مستوى مناسب, ثم الخروج من 

السوق عند هبوط السعر- وحين يقوم المتداولون بالتنبؤ بانعكاسات السوق فهم يضعون في 
اعتبارهم العوامل األساسية كالعرض والطلب على العمالت, والسياسات النقدية للبلد, واألحداث 

الجيوسياسية, باإلضافة إلى األمور الفنية كمستويات الدعم والمقاومة, والنقاط المحورية, 
والمتوسطات المتحركة, ومؤشرات الزخم التي تعتبر إشارات جيدة على حدوث االنعكاسات.
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النقاط   
المحورية 

التداول 
على نطاق معين

يسعى هذا النظام لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة بناًء على متوسط  كل من: أعلى 
األسعار وأدنى األسعار وإغالقات األسعار لفترات التداول السابقة. وفي اليوم التالي يعتبر التداول 

فوق النقطة المحورية بمثابة إشارة على االتجاه الصاعد, في حين يعتبر التداول تحت النقطة المحورية 
بمثابة إشارة على االتجاه الهابط.

في هذه االستراتيجية يقوم المتداول عادة بالشراء والبيع من مستويات الدعوم والمقاومات 
المتوقعة بشكل متكرر خالل جلسة تداول واحدة أو أكثر. بعبارة أخرى, تستخدم هذه االستراتيجية 

حين تتحرك عملة معينة بين حدين أعلى وأسفل, ويظهر سلوك هذه العملة ارتداداً متكرراً صعوداً 
وهبوطاً بين هذين الحدين.

المؤشرات
الفنية

مؤشر MACD )تقارب وتباعد المتوسط المتحرك(
يستخدم المتداولون مؤشر تقارب/تباعد المتوسط المتحرك لتحديد االتجاهات واالنعكاسات 

المحتملة. ويتقلب مؤشر MACD فوق وتحت خط الصفر. فإذا كان MACD فوق خط الصفر فإنه 
يشير إلى اتجاه صاعد, أما إذا انخفض إلى تحت خط الصفر فإنه يشير إلى اتجاه هابط. وفي الحالة األولى 

يحصل المتداولون على إشارة شراء محتملة, أما في الحالة الثانية فيحصلون على إشارة بيع محتملة.
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المتوسط المتحرك
المتوسط المتحرك هو مؤشر تفسيري )interpretative( ُيظهر متوسط سعر العملة خالل فترة 
زمنية معينة. ويستخدم هذا المؤشر لقياس الزخم واالتجاهات وتحديد مناطق الدعم والمقاومة. 

وهناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة, وهي تشمل:

)SMA( المتوسط المتحرك البسيط •

)EMA( المتوسط المتحرك األسي •

)SMMA( المتوسط المتحرك السلس •

)LWMA( المتوسط المتحرك الخطي المرجح •

الطريقة الشائعة لتفسير المتوسط المتحرك هي بمقارنة حركته بسلوك السعر, فإذا ارتفع سعر 
العملة فوق متوسطه المتحرك نحصل على إشارة شراء, أما إذا انخفض السعر عن متوسطه المتحرك 

فنحصل على إشارة بيع.

مؤشر القوة النسبية
اتم تطوير هذا المؤشر من قبل J. Welles Wilder, وهو محلل فني أمرييك. ومؤشر القوة النسبية 

)RSI( هو مؤشر زخم يقيس قوة السعر الحالية مقارنة باألسعار السابقة, ويعتبر أداة قيمة لتحديد 
مستويات التشبع بالبيع/ التشبع بالشراء. يتأرجح هذا المؤشر بين قيمتي 0 و 100. والطريقة التقليدية 
الستخدامه هي التفكير بالشراء حين يتحرك المؤشر فوق خط التشبع بالبيع )30(, والتفكير بالبيع حين 

يتحرك المؤشر تحت خط التشبع بالشراء )70(.
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مؤشر استوكاستيك
مذبذب استوكاستيك هو مؤشر زخم طوره George C. Lane. وهو مؤشر يقيس مستوى اإلغالق 
نسبًة إلى أعلى وأدنى نطاق سعري خالل فترة زمنية معينة تكون عادة 14 يوم. يتأرجح هذا المؤشر 

بين قيمتي 0 و 100. حيث تكون العملة في حالة تشبع شرائي )السعر يتداول بالقرب من قمة نطاق ال 
14 يوم( عندما يكون مؤشر استوكاستيك فوق مستوى 80. بينما تكون العملة في حالة تشبع بيعي 

)السعر يتداول بالقرب من قاع نطاق ال 14 يوم( عندما يكون مؤشر استوكاستيك تحت مستوى 20.

أنواع
تحليل الفوركس

هناك عدة أساليب متاحة لتحليل سوق الفوركس بهدف إيجاد فرص تداول مربحة. ولكل من هذه 
األساليب إيجابياتها وسلبياتها, لذلك يكون من المفيد الجمع بين األنواع المختلفة من التحليل 

للحصول على صورة شاملة عن السوق, واتخاذ قرارات تداول مدروسة.

التحليل األساسي
يهتم التحليل األساسي بالمتغيرات االقتصادية كالعوامل االجتماعية والسياسية واالقتصادية الحالية 

ليتوقع حركة األسعار المستقبلية. والمتداولون الذين يستخدمون هذا النوع من التحليل يبدون 
اهتماماً خاصاً بكل من البيانات االقتصادية الكلية والجزئية, واألحداث والمتغيرات الجيوسياسية, 

كأسعار الفائدة والتضخم ومعدالت التوظيف واالنتخابات وغيرها.

التحليل الفني
خالفاً لمتداولي التحليل األساسي الذي ينظرون إلى العوامل الخارجية المؤثرة على سعر األصول 

المتداولة, يركز المتداولون الفنيون على تاريخ الرسم البياني لألصل, ليحللوا ويتوقعوا حركة األسعار 
المستقبلية في األسواق المالية. وببساطة, يحاول المحللون الفنيون من خالل استخدامهم للرسوم 

البيانية أن يحددوا األنماط واالتجاهات التي تدل على سلوك العملة المستقبلي.

تحليل المزاج العام للسوق
تحليل المزاج العام هو شكل آخر من أشكال تحليل سوق الفوركس, حيث ُيستخدم لقياس الميل 

العام للسوق في وقت معين. فمن الناحية النفسية, يميل الناس نحو تتبع الحشود والتصرف دون 
وعي بطرق متشابهة. فإذا كان المزاج العام ميااًل بدرجة كبيرة نحو اتجاه معين, فعندها ستقوم الغالبية 

العظمى من المتداولين باللحاق بذلك االتجاه.

 تفضل بزيارة مدونتنا لتكتشف ثروة من الرؤى
واألفكار الفنية واألساسية

https://tickmill.com/ar/forex-trading-tools/forex-calendar/


36 37www.tickmill.com/ar www.tickmill.com/arالتداول على أزواج العمالت الرئيسية التداول على أزواج العمالت الرئيسية

01

02

03

04

07

05

08

06

09

10

قم بالبحث والتعلم
قد يبدو تداول الفوركس عماًل طموحاً, لكن المرء يحتاج إلى المعرفة المناسبة 
بكيفية عمل األسواق, وإلى الفهم الجيد لتقنيات تداول الفوركس حتى يحقق 

النجاح.

كن واقعيًا
انظر إلى تداول الفوركس بواقعية منذ البداية. حدد نسبة مئوية معقولة ويمكن 

تحقيقها من الصفقات الرابحة مع مراعاة استراتيجيتك ومدى خبرتك.

خطة التداول
إن خطة التداول المحددة جيداً هي بمثابة المرجع األساسي للمتداول الناجح ألنها 
تعمل كمرشد يحدد معالم االستراتيجيات والعمليات واإلجراءات التي يستخدمها 

المرء للتداول في السوق.

اختر اسلوب تداول مناسب لك 
هل أنت متداول سكالبينغ؟ أم متداول يومي؟ أم متداول متأرجح؟ فأساليب التداول 

مختلفة, ولكل منها أطر زمنية خاصة بها. ابحث عن اسلوب تداول يتوافق مع 
شخصيتك والتزم به.

امتنع عن اإلفراط في التداول
إن فتح الصفقات طوال اليوم واإلفراط في التحليل ال يؤدي بالضرورة إلى تحقيق 
النتيجة التي تتمناها. حاول اكتشاف األمور التي ستحقق لك فعاًل نتائج إيجابية في 

تداوالتك, وتخّلص من السلوكيات التي ستضيع وقتك.

تحّمل المسؤولية عن صفقاتك 
اقبل الخسائر كجزء من هذا العمل. تعّلم من أخطائك وحاول أن تتجنبها في 

المستقبل. إن تحّمل المسؤولية هو المفتاح لتطوير تركيبة عقلية سليمة تتيح لك 
تحسين نتائج تداوالتك.

أدر مخاطرك
يجب عليك أال تستخف بأهمية إدارة المخاطر. اختر حجم العقد المناسب لصفقتك, 

وحّدد مقدار الربح والخسارة, واختر رافعة مالية مناسبة بناًء على مدى رغبتك في 
المخاطرة. لكن قبل كل شيء, ال تتداول إال باألموال التي يمكنك تحّمل خسارتها. 
وتأكد من امتالكك لسيولة مالية أو استراتيجية تداول جاهزة في حال حدوث حركة 

سوقية سلبية مفاجئة.

ركز على الرسم البياني اليومي
ركز جهودك التحليلية على اإلطار الزمني اليومي للرسم البياني. حيث تعتبر الرسوم 

البيانية اليومية أكثر مصداقية فهي تزودك بصورة أوضح للسوق.

سيطر على عواطفك
يجب أن تكون العواطف تحت السيطرة عند تداول الفوركس, فمن الضروري 

التدرب على ضبط النفس والسيطرة الفعالة على الطمع والخوف واألمل. واألهم 
من ذلك, يجب التفكير بإيجابية دائماً.

ال تستسلم
إن تداول الفوركس هو عمل مثير بنجاحاته وإخفاقاته, والمتداول الناجح يبقى 

محافظاً على حماسه, ويبقى ملتزماً بنظام التداول الخاص به, وواثقاً من نفسه.

أفضل 10 نصائح
لمتداولي العمالت
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كيفية تداول
TICKMILL العمالت مع

توفر لكم Tickmill إمكانية الوصول إلى 62 زوج من أزواج العمالت الرئيسية والثانوية. اغتنم الفرصة 
لتكون جزءاً من هذا السوق العالمي, وتمتع بأفضل شروط التداول.

ابدأ تداول الفوركس بخطوات بسيطة

عّلم نفسك
قبل الشروع في تداول الفوركس تأكد من تعّلم كيفية التداول. وتعتبر قراءة هذا الكتاب 

اإللكتروني خطوة أولى وجيدة لتعزيز معرفتك في التداول. ومع ذلك فهناك الكثير من 
الموارد األخرى التي يمكن االستفادة منها كالمحاضرات التعليمية عبر اإلنترنت, و 

المنشورات على المدونات, ودروس الفيديو التعليمية.

افتح حساب تداول
اختر حساب تداول حقيقي يناسبك. حيث يوفر كل حساب من حساباتنا مجموعة من 

الخيارات وشروط التداول التي تلبي احتياجات جميع أنواع المتداولين.

مّول حسابك
قم باإليداع باستخدام إحدى وسائل الدفع المريحة واآلمنة المتاحة لدينا.

اختر استراتيجية التداول الخاصة بك
ابحث عن استراتيجية تداول تناسب شخصيتك وأهدافك التجارية ومدى تحّملك للمخاطر. 

حيث تتيح لك Tickmill أن تتداول باستخدام جميع االستراتيجيات بما في ذلك الهيدج 
والسكالبينغ واالربيتراج.

نّفذ صفقتك
قم بوضع أمر التداول بعد تحديد نوعه وتحديد حجم العقد الذي تريده, الخ.

أغلق صفقتك
أغلق صفقتك حين تشعر أنك وصلت إلى هدفك, أو ببساطة حين ترغب بالحد من خسائرك 

المحتملة.

لماذا تتداول 
الفوركس مع TICKMILL؟

ادخل السوق األعلى سيولة في العالم.

استفد من األسعار التنافسية, والسيولة العالية, والتنفيذ الموثو

ال رسوم مخفية

سبريد يبدأ من 0.0 نقطة

يسمح باستخدام االكسبيرتات

متوسط سرعة تنفيذ األمر 0.15 ثانية

ال إعادات تسعير

دعم عمالء متخصص

اكتشف المزيد عن ميزات عقود الفوركس.

.)CFDs( 71% من المستثمرين يخسرون المال عند التداول على عقود الفروقات

https://tickmill.com/ar/education/webinars/
https://tickmill.com/ar/education/webinars/
https://tickmill.com/ar/education/tutorials/category/forex-trading-ar/
https://blog.tickmill.com/ar/
https://tickmill.com/ar/instruments/forex/
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كيفية تداول
TICKMILL العمالت مع

Appreciation - "حظيت العملة بالتقدير"

ُتستخدم عبارة "حظيت العملة بالتقدير" حين يرتفع سعرها بسبب الطلب عليها في السوق.

Risk Management - إدارة المخاطر

هي توظيف التحليل المالي وتقنيات التداول لخفض و/أو التحكم في درجة التعرض لمختلف أنواع 
المخاطر.

                          Minor currency pairs )Minors( - )أزواج العمالت الثانوية )الثانويات

تعرف أيضاً باسم أزواج العمالت المتقاطعة, وهي األزواج التي ال تحوي في أي من طرفيها الدوالر 
األمرييك, لكنها تحوي عملة واحدة على األقل من العمالت الرئيسية الثالثة األخرى, أي الين )JPY( أو 

.)EUR( أو اليورو )GBP( الجنيه اإلسترليني

Exotic currency pairs )Exotics( - )أزواج العمالت النادرة )الغريبة

تتكون أزواج العمالت النادرة من عملة رئيسية مقترنة بعملة اقتصاد ناشئ أو قوي ولكنه صغير. ويعتبر 
زوج EUR/TRY )اليورو مقابل الليرة التركية( وزوج USD/ZAR )الدوالر األمرييك مقابل راند جنوب 

أفريقيا( من أكثر األزواج النادرة شهرة.

Market order - األمر الفوري أو أمر السوق

هو أمر شراء أو بيع يتم تنفيذه بشكل فوري بأفضل سعر متاح.

Limit order - األمر المعلق المحدود

هو أمر له حدود, حد أقصى للسعر يجب دفعه, أو حد أدنى للسعر يجب استالمه. على سبيل المثال, إذا 
كان السعر الحالي لزوج USD/JPY هو 117.00 -  117.05 يكون أمر Limit order لشراء الدوالر هو تحت 

سعر 117.00.

Depreciation - االنخفاض أو الهبوط

هو انخفاض قيمة العملة بسبب قوى السوق.

Slippage - االنزالق

هو الفرق بين السعر المطلوب تنفيذ الصفقة عنده وبين السعر الفعلي الذي نفذت الصفقة عنده. 
ويحدث االنزالق عادة في أوقات التقلبات العالية, وأحياناً عند افتتاح/إغالق السوق.

Central bank - البنك المركزي

هو منظمة حكومية أو شبه حكومية تدير السياسة النقدية لبلد ما. على سبيل المثال, البنك المركزي 
.Bundesbank األمرييك هو االحتياطي الفيدرالي, والبنك المركزي األلماني هو

Fundamental Analysis - التحليل األساسي

هو تحليل البيانات االقتصادية والسياسية بهدف تحديد الحركات المستقبلية في األسواق المالية.

Technical Analysis - التحليل الفني

أحد أنواع تحليل السوق والذي يتنبأ باألسعار عن طريق تحليل بيانات السوق, كاتجاهات السعر التاريخية 
والمتوسطات وأحجام التداول والفائدة المفتوحة, إلخ.

Swing trading - التداول المتأرجح

هي استراتيجية تداول تقوم على االحتفاظ بأصل معين لمدة تتراوح بين يوم واحد وعدة أيام, بهدف 
تحقيق أرباح من تغيرات السعر أو "التأرجحات".

Day trading - التداول اليومي

هو أحد أنواع التداول الذي يتضمن فتح صفقات على العمالت وإغالقها قبل إقفال يوم التداول.

Trend trading - التداول على االتجاه

هي استراتيجية تداول تستخدم في األسواق المالية, حيث يفتح المتداولون صفقاتهم بناء على زخم 
االتجاه الذي يسلكه األصل, سواًء كان ذلك االتجاه صاعداً أو هابطاً.

News trading - التداول على األخبار

وهي استراتيجية تقوم على تداول عملة معينة قبيل أو بعيد صدور خبر أو حدث هام, على أمل 
االستفادة من التقلبات المرجح حدوثها على سعر السوق قبل ذلك الحدث أو بعده.

Breakout trading - )التداول على االختراق )الكسر

وهو دخول السوق بمجرد تحرك السعر خارج نطاق سعري محدد )دعم أو مقاومة(.

Reversal trading - التداول على االنعكاس

وهي طريقة تقوم على التداول بعكس االتجاه القائم, اعتماداً على انعكاسات السوق, أي عندما يحدث 
تحّول في حركة سعر العملة.

Range trading - التداول على نطاق معين

هي استراتيجية تقوم على الشراء حين يتحرك السعر هبوطاً نحو مستويات الدعم, والبيع حين يتحرك 
السعر صعوداً نحو مستويات المقاومة.
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Inflation - التضخم

هو ظرف اقتصادي ترتفع فيه أسعار السلع االستهالكية, مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية.

Volatility - التقلب

هو حالة سوقية تتميز بتحرك السعر بتأرجحات كبيرة خالل فترة زمنية قصيرة.

Leverage - الرافعة المالية

هي نسبة المبلغ المستخدم في العملية إلى المبلغ المطلوب للتأمين.

Spread - السبريد

هو الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء.

Scalping - السكالبينغ

وهي استراتيجية تداول تقوم على فتح الصفقة ثم إغالقها بسرعة, على أمل تحقيق أرباح من التحركات 
الصغيرة لألسعار. 

Spot market - السوق الفورية

وهي السوق المادية التي يتم فيها شراء وبيع العمالت األجنبية والسلع نقداً وبالسعر الحالي للسوق, أي 
تنفذ "فوراً" وتسلم في الحال.

Liquidity - السيولة

هي قدرة السوق على تنفيذ عملية كبيرة مع حدوث تأثير ضئيل أو معدوم على استقرار األسعار.

Demand - الطلب

هو المقدار الذي يرغب الناس في شرائه من سلعة أو عملة معينة في وقت معين مقابل سعر معين.

Lot - العقد

هو وحدة لقياس حجم العملية. فحجم أي عملية يقاس بعدد صحيح من العقود.

Cross currencies - العمالت المتقاطعة

هي أزواج العمالت التي ال تحوي الدوالر األمرييك في أي من طرفيها. على سبيل المثال: EUR/JPY أو 
.GBP/CHF

Counter currency - العملة المقابلة أو عملة التسعير

هي العملة التي تستخدم لتسعير العملة األساس, وهي العملة الثانية في زوج العمالت. على سبيل 
المثال,

Forex - الفوركس

هو شراء عملة وبيع عملة أخرى في نفس الوقت. 

Moving Average - المتوسط المتحرك

هو أحد أنواع المؤشرات الفنية التي ُتراكم نقاط السعر السابقة ثم تقوم بحساب متوسطها خالل عدة 
فترات زمنية, وذلك لتحديد قوة االتجاه الحالي للسوق.

Market sentiment - المزاج العام للسوق

هو الشعور العام السائد لدى المستثمرين تجاه سوق معين.

Pivot points - النقاط المحورية

تستخدم النقاط المحورية كل من: أعلى سعر وأدنى سعر وسعر اإلغالق  للفترة السابقة لحساب 
مستويات الدعم والمقاومة للفترة الحالية.

Pip – النقطة

تقيس النقطة مقدار التغّير في سعر صرف زوج العمالت, ويتم حسابها اعتماداً على الرقم الرابع بعد 
الفاصلة.

Margin - الهامش

وهو الرصيد العائم )Equity( المطلوب من المستثمر إيداعه ليضمن تنفيذ صفقته.

Stop-Loss Order - أمر إيقاف الخسارة

هو أمر إلغالق الصفقة عند تحرك السوق بمقدار معين بعكس اتجاه صفقتك.

Take-Profit order - أمر جني األرباح

يسمح أمر جني األرباح للمستثمر بتحديد سعر إغالق الصفقة قبل أو بعد فتحها.

Trailing stop - أمر وقف الخسارة المتحرك

يعرف أمر الوقف المتحرك بأنه أمر يتم وضعه عند سعر أقل من السعر الحالي للسوق في صفقة 
الشراء.

Sentiment Analysis - تحليل المزاج العام للسوق

هو أحد أنواع تحليل السوق, حيث يأخذ بعين االعتبار المزاج العام للمشاركين في السوق حول أداء زوج 
عمالت معين.

Position trading - تداول المراكز

هو أحد أنماط التداول, حيث يحتفظ المتداول بمركزه لفترة متوسطة إلى بعيدة األجل, أي من أسابيع 
إلى شهور وحتى سنوات.
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Trading robots - روبوتات التداول

هي برامج كمبيوتر تستند على مجموعة من إشارات تداول الفوركس, وتساعد المتداولين على اتخاذ 
قرار شراء أو بيع زوج عمالت معين في وقت معين.

Bid price - سعر البيع أو سعر العرض

وهو السعر الذي يكون السوق مستعداً لدفعه لشراء عملة معينة في عقد صرف أجنبي أو عقد عملة 
متقاطعة. وعند هذا السعر يمكن للمتداول بيع عملة األساس.

Ask price - سعر الشراء أو سعر الطلب

وهو السعر الذي يكون السوق عنده على استعداد لبيع عملة معينة في عقد صرف أجنبي أو عقد عملة 
متقاطعة. وعند هذا السعر يمكن للمتداول شراء عملة األساس.

Forward market - سوق العقود اآلجلة

هو سوق يوافق المشاركون فيه على تداول بعض السلع واألدوات المالية والعمالت األجنبية بسعر 
ثابت وبتاريخ تسليم مستقبلي.

Futures market - سوق العقود المستقبلية

هو سوق يتم فيه بيع أو شراء عقود منتج تداول معين بتاريخ تسليم مستقبلي.

Base currency - عملة األساس

وهي العملة األولى في زوج العمالت. حيث يعّبر سعر الزوج عن قيمة العملة األساس قياساً بالعملة 
الثانية.

)Over the Counter )OTC - عمليات خارج البورصة

تستخدم هذه العبارة لوصف أي عملية تتم خارج البورصة.

Mean reversion - متوسط االرتداد

هي استراتيجية تداول تقوم على فرضية أن سعر عملة معينة سيعود إلى متوسطه مع مرور الوقت.

Short position - مركز البيع

هو مركز استثماري يحقق ربحاً عند انخفاض سعر السوق. ويقال أن هذا المركز هو مركز بيع عندما يتم 
بيع عملة األساس في الزوج.

Long position - مركز الشراء

هو مركز يحقق ربحاً عند ارتفاع سعر السوق. ويقال أن هذا المركز هو مركز شراء عندما يتم شراء عملة 
األساس في الزوج.

MACD - )مؤشر ماكد )تقارب وتباعد المتوسط المتحرك

هو مؤشر فني شائع يستخدم لتحديد الجوانب الرئيسية لالتجاه العام لألداة المالية, بما في ذلك مقدار 
الزخم ونوع االتجاه ومدته.

Stochastic Oscillator - مؤشر استوكاستيك

هو مؤشر زخم يقارن سعر إغالق األصل بنطاق أسعاره خالل إطار زمني معين, إلعطاء فكرة حول 
االتجاه المستقبلي المحتمل للسوق. 

Relative Strength Index - مؤشر القوة النسبية

من مؤشرات الرسم البياني, ويستخدم في التحليل الفني ليشير إلى قرب نهاية االتجاه الحالي. كما يشير 
إلى حاالت التشبع الشرائي والتشبع البيعي في السوق.
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تحذير من المخاطر: إن عقود الفروقات )CFDs( هي أدوات مالية مركبة تنطوي على 
مخاطر مرتفعة قد تؤدي إلى خسارة األموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتعرض %71 
و 65% من حسابات مستثمري التجزئة لخسارة األموال عند التداول على عقود الفروقات 

)CFDs( مع Tickmill UK Ltd و Tickmill و Europe Ltd على التوالي. يجب عليك أن تأخذ 
بعين اإلعتبار فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات )CFDs( أو أي من المنتجات 

األخرى التي نوفرها, وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة بخسارة أموالك. 

إخالء المسؤولية: يحتوي هذا الكتاب اإللكتروني على معلومات وبيانات ال ينبغي تفسيرها على 
أنها نصيحة شخصية و/أو استثمارية و/أو عرض و/أو تشجيع على أي تعامل في األدوات المالية و/أو 
الضمان و/أو تنبؤ باألداء المستقبلي. ال تضمن Tickmill أو الفروع أو الوكالء أو المدراء أو الموظفين 

أو العاملين التابعين لها دقة أو صحة أو توقيت أو كمالية أي من المعلومات أو البيانات المتاحة, 
وال تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة قد تنشأ عن أي بيانات أو معلومات تم ذكرها هنا.

فوركس. مؤشرات األسهم. السلع. السندات. العمالت المشفرة. 
 العقود اآلجلة والخيارات.
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