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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

  : اإلستراتیجیة العاشرة
  مخاطرة قلیلة مع عائد ربحي كبیر في تجارة الفوركس

  
  
  
  
  
 إلى قد تقودك أنھا إال بطریقة سھلھ ومسلیھ أخرجت أنھا في ھذا الكتیب بالرغم من الموجودة ھذه المعلومات إن

 . األساسقد تكون ثریا من .  نوعا ما خاطئموما ھذا التعبیر ع. االعتقاد انك ستصبح ثریا، لن تكون ثریا غدا
  . تكون كذلكإن شاء اهللا ستضمن إن ألنك

  
  أخوكم  وقد تمت الترجمة بواسطة  W.R.Booker لمؤسسة األصلیةحقوق الكتاب 

  شامي المحمودي
  )بن یعقوب( 

  غفر اهللا لھ ولوالدیھ
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 احدهم وهو مطارد ليلبس ثنان من اجلوالة كان يطاردهم دب، فتوقفا
  .حذاء الركض

  
ماذا تفعل  ( :لھ رفیقھ بتعجب وقال إلیھعندما كان یلبس حذاءه نظر 

لست  ( :قائالبھدوء رد علیھ !) اآلن توقفت إذا؟؟ لن تسبق الدب !!
  ! )أنت أسبقك إنكل ما علي فعلھ .  اسبق الدبأنمضطرا 

  
 في عالم المال و سوق العمالت یوفر لك فرصھ اكبر للنجاح السریع

دائما ما ینجذب راغبوا . أخر من أي سوق أكثر كذلك الخسارة
 وھؤالء ھم المفكرون والمتاجرون المبتدئین و .  الفوركسإلىالربح 

 تحسین وضعھم إلىالمتقاعدون والمحترفون كذلك الذین یسعون 
  . التخلص من الدیون عن طریق الثراء السریعأوالمادي 

  
 وھؤالء من .طریقھم عن األموالتحصل على ھؤالء ھم الذین س

السوق أو (  تسبق الدب أنلن تكون مجبرا . سیلتھمھم الدب 
.  لن تستطیع التغلب على السوق .مستحیل ھذا الحقیقة في ).إجماال

 السوق ال یرحم وال إنسیتعلم الذین یحاولون التغلب على السوق 
  .یجعل احد یفلت منھ

  
  

  .اآلخرین من أسرعول تعلیمك كیف تركض  نحاأننا األمر في ماكل 
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  :األربعةالمجامیع 
المضاربون المبتدئون وھم .  مجامیع في سوق العمالتأربعھنالك 

 باإلضافة .یفشلون لكنھم دائما الدببةالذین یحاولون الھرب من 
 من المشاركین في سوق أخرى مجموعات 3للمبتدئین فان ھناك 

 المضاربون لمتعلمون،ا  المتداولون، المضاربون.العمالت
  .المحترفون

 األسعار وھم صناع السوق أي من یضع األقوىیعتبر المتداولون 
 فھم من ،)األكادیمیون(  المضاربون المتعلمون أما. والصفقات

وھم من .  الوكاالت الحكومیةأویعمل في البنوك والشركات 
یضاربون بمبالغ طائلة من 

 في وقت واحد، وحجم األموال
ھم ھو ما یكسبھم متاجرت

التالي، ھم المضاربون .القوه
 المجموعة وھذه المحترفون،

مؤلفة من عدة مضاربین حول 
العالم یضاربون من خالل 

 صنادیقھم أومؤسساتھم 
 .منازلھم حتى أواالستثماریة 

.  تصبح واحدا منھمإن وبإمكانك
.  بین باقي المجامیعاألذكىفي بعض الحاالت یعتبر المحترفون 

 ال أنھم أي .واحده في عملیة األموال ال یحركون الكثیر من ألنھم
 تجارتھم إنكما  .األكادیمیونیملكون القوه التي یملكھا المضاربون 

. یتم تحریكھا عن طریق المتداولون وبالتالي فھم ال یملكون أي قوة
 إنلكن ھناك الكثیر من المبتدئین الذین یستطیع المحترفون 

 إنب ومستثمر في سوق الفوركس ، ھو  ھدفك كمضار.یسبقوھم
 ال تشعر بالسوء حیال ذلك فھناك من. تكسب ما یخسره غیرك 

 ألنكوسیعلمك درسا سریعا .  منك في الطریقأموالك لیأخذ سیأتي
   . من خالل الفشلإاللن تتعلم 
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 إذا. درسا مھماأحدا تذكر انك تعلم  المال من المبتدئینأخذت كلما إذا
  . رفیقك الجوالیأكل تشاھد الدب وأنتن مستمتعا بعد فتره قد تكو

  
  :األساسیات

  

 الصفحة أعلى  تجد في   com.saudifx.wwwمن ھذا الموقع 
 بقراءة أنصحك )المتداول أدوات( تجد أیضاو )  العمالتأبداكیف (

فقط . لبدائیةوا البساطةھذه المواضیع حتى وان بدت لك غایة في 
 والیة األساسیات منك فھم یستغرق قد .تقراھا إنكل ما علیك ھو 

 والمعرفة األساسیات واحد لكن الحصول على ھذه أسبوعالسوق 
  .جدا مھم

  
  pip:النقطة 

  
 أو النقطة ھي ما تعرف إن أوال برنامجنا للبدء علیك إلى نعود اآلن
pip مثال.ةالعمل رقم في سعر صرف وأخر وھي اصغر وحده :  

  
 حترك إذاأي انه  ) pip(  هو الـ5 فان رقم 1.1335دوالر هو /  كان سعر اليورو إذا

  . pip 200 فان السعر يكون قد حترك 1.1535 إىلالسعر 
  

 أو ھو مفھوم الھامش .معرفتھ إلىالمفھوم التالي الذي ستحتاج 
اجر  دوالر لتتآالف 10 لو كان لدیك أكثر، للتوضیح .المالیةالروافع 

 منھ للحصول على أوبھا فان الوسیط سیجعلك تقترض من البنك 
  .بھا للمتاجرةسیولة اكبر 
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 مالك الذي رأس ضعف 400 حتى أو 200 أو 100سیجعلك تضارب بـ 
 و 1:50 یجعلونك تضارب ما بین الوساطةاغلب شركات . ضاربت بھ

ر وكان  دوال1000 تامین یبلغ الصفقة لو وضعت في إذا .رافعھ 1:100
 ألف 100 الصفقة فستكون حجم 1:100الوسیط یعطیك ھامش مقداره 

تعادل  ) pip (أو وھذا مھم الن كل نقطھ .دوالر 1000دوالر بدال من 
 دوالر فیصبح آالف 10فان كان حجم العقد .. مقدار معین من الدوالر 

 التالي نوضح لك اختالف ولدالجوفي . یعادل دوالر واحد ) pip (النقطة
  :حسب حجم العقد) pip (النقطةا تعادلھ م
  

  
  

 تغیر في أووعلیھ فلو كنت تضارب بعقد حجمھ ملیون دوالر فان كل حركھ 
 وبعت 1.1445 اشتریت عند سعر فإذا.. .دوالر 100نقطھ واحده یعطیك 

 100 في دوالر مضروبا 100 فقد حققت ربح ما یعادل 1.1545عند سعر 
 لك ھذا ال اعلم ماذا یعني دوالر، آالف 10 ھو إجماال الربح إننقطھ أي 

بالطبع ال اعني بالمثال السابق انك تستطیع .  ليبالنسبةالمبلغ لكنھ كافي جدا 
 دوالر یومیا بكل سھولھ فھناك الكثیر من العوامل التي آالف 10 تجني إن

  ؟لألسفل أم لألعلى السعر سیتجھ إنتحول بینك وبین ذلك مثل كیف تعرف 
   تضارب؟أنعلیك متى ینبغي 

  كیف تتعامل مع العواطف في تجارة الفوركس؟. واالھم من ذلك 
 التحكم في العواطف و العامل النفسي إنالن فارلي، خبیر عمالت، یرى 

قریبا ستكتشف ما .  بكثیر من التحكم في مھارات التحلیل الفني أصعب
  .اعني بذلك
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  :الطمع

   
لحصول على الملیارات اغلب المضاربون في الفوركس  یریدون ا

 عدم االكتفاء من إلىھذا ھو الطمع والذي یقودھم . في كل صفقھ
 إن والى التحطم بعد الكارثةمما یعجل بحدوث . الرابحةالصفقات 

 مأعظانھ . وھذا ما یحدث لنا جمیعا.  ضدكالصفقةینعكس اتجاه 
تستطیع معرفھ لماذا یعتبر ھذا المفھموم . تھدید یواجھك كمضارب

  ح لكن ھل تعلم كیف تتغلب علیھ؟صحی
  
  

  :االنتقام
  

 واالنتقام العودةالكثیر من المضاربون الذین یسحقھم السوق یریدون 
. ھذا طبیعي .  صفقاتھمأوامر یقومون بمضاعفة فإنھملذلك . منھ

 ھنا في المشكلة.  تعلم انك تتعامل مع ھذه الضغوط یومیاأنوعلیك 
  .تحد ھذا الشعور

 إذا الدمار إلى تقودك دوما فإنھا شان العامل النفسي  منأبداال تقلل 
 منك بكثیر أقوى وانھ .لك السوق لیس صدیقا أن اعلم .شانھالم تقدر 

 النفسیة تحت الضغوط المضاربة. لذلك ال تستطیع اخذ الثار منھ. 
رخي وخذ نفسا عمیقا است، في السوق للنھایةوالغضب تؤدي بك 

 أجازه أو استراحةخذ . اعد قراءة الشارت. وتناقش مع من ینصحك 
 دعھا وخذ الخسارة فرصھ العمر بعد ھذه أمامك رأیتحتى وان . 

  . غداالمضاربة ال تقلق ، تستطیع .قصیرة استراحة
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  : مختلفةیجیةتإسترا
  

 أیضا. كبیر جداال تحاول القیام بعملیة واحده ذات دخل . بكل بساطھ
المستغل ھو من یقوم ( ال تحاول االنتقام من السوق وال تكن مستغل 

عوضا عن ذلك ) بصفقات العشرین ثانیھ ویغلقھا بالقلیل من النقاط 
علیك القیام بالصفقات التي تتطلب الصبر في الدخول وحدد ھدفك 

.   نقاط یومیا10 واستھدف بالزیادة ةللخسار ال تسمح .نقاط 10بـ
 بإمكانكھل تعلم انھ . تنتقم في یوم واحدأو تطمع إنفقط ال تحاول 

ذلك  دوالر سنویا  وألف 130 إلى دوالر آالف 10تحویل مبلغ 
  . نقاط یومیا 10بالحصول على 

؟ بھذه جدیدة ھي ثورة أم مختلف أملماذا؟ ھل ھذا شيء مبتكر 
ضاربین  من المستأخذبل .  المال من المبتدئین فقطتأخذ لن الطریقة

 یریدون الحصول على المحترفون المضاربون. المحترفین كذلك
فھم یریدون الحصول على عوائد ضخمھ وھدفھم .الضخمة األموال

 المحافظینیعتبر المحترفین من .  نقطھ یومیا40عادة ال یقل عن 
 40 على استعداد لالنتظار للحصول على ألنھم مالھم رأسعلى 

م؟ یعتقد المضارب المحترف انھ نقطھ حتى وان عكس السوق ضدھ
 ، أكثر الحصول على بإمكانك نقاط طالما 10من الغباء الخروج بـ

 فوت ھذه ألني نادما أكون ألن نقطھ ؟ 40 إلىفماذا لو وصل السعر 
  ؟ الفرصة
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 نقط ھ  40س تتعلم الح ق كی ف تحق ق     .  في راسك الفكرةال تجعل ھذه    
  .عشرة نقاط یومیا غیر راضي بالأكونلن  لي بالنسبة .یومیا

  
  : والھدفةحد الخسار

  
: مث ال  .تعاظمھ ا  ما تضعھ للحد م ن خ سائرك وع دم    ھي الخسارةحد  
 إذا ةبالخسار بدأفسأ 1.445 اشتریت الیورو دوالر على سعر       انك لو

 إن أي 1.1425 عند الخسارة حد  سأضعلذلك  . لألسفلتحرك السعر   
نظ  ام س  یخرجك م  ن  ف  ان الالنقط  ة اس  تمر ن  زوال عن  د ھ  ذه إذاال  سعر 
 م ن  أف ضل  نقط ھ وھ ذا ب الطبع    20 انك ستخ سر فق ط     أي .ألیا الصفقة
  . نقطھ لو كان النزول سریعا40 خسارة

 إنلو :  مثال .باألرباح ولكن   لسابقتھا العمل   آلیة فانھ نفس    الھدف، أما
 في نفس صفقة الیورو في المث ال ال سابق      1.1535 الھدف وضعتھ بـ  

 ھ  ذا الم  ستوى ف  ان  إل  ىص  ول ال  سعر  فان  ھ ف  ي وق  ت الح  ق وعن  د و  
ھ ذه  . بأرباح ك ، وبذلك تكون قد خرج ت  آلیا الصفقةالنظام سیقفل لك   

 حت ى خ ارج المن زل    أو ال شاشة  أم ا  تح دث س واء كن ت    اآللی ة  العملی ة 
  . الجھازأما جداامتو لم تكن إذا للمتاجرة الوحیدة الطریقةوھي 

  :ةاألھمی بالغھ أشیاء 3 على المتاجرةیعتمد نظام 
، األس  بوعيس  اعات، الی  ومي،  4، س  اعة التحلی  ل الفن  ي للفت  رات   -1

  الشھري
   والھدفالخسارة حد -2
  .االنضباط وھذا ما یتطلب یومیا، نقاط 10 -3

 10 دوالر وكن  ت تك  سب آالف 10 بال  سنة ب  دأتل  و ان  ك ف  ي بدای  ة  
 ال سنة  س تجد ان ك ف ي نھای ة     الشھر، یوم في  17نقاط یومیا وتضارب    

 .دوالر ألف 130 نقطھ وھذا یعني قرابة     ألفینلى  تكون قد حصلت ع   
 الت ي تلیھ ا ف ستجد نف سك تحق  ق     لل سنة  عل ى ھ ذا المن وال    اس تمرت  إذا

ویعتم د ھ ذا عل ى      (  شھریا   ألف 17 إلى 10ربح شھري یتراوح بین     
ھ  ل ت  ستطیع القی  ام ب  ذلك؟ ك  ل م  ا     )  ف  ي م  ضاربتك المخ  اطرةحج  م 
  .قتك تضارب بذكاء وتلتزم بطریإن ھو إلیھتحتاج 
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  :السبعةالمبادئ 

  
  والمقاومة اشتر وبیع بناء على كسر خط الدعم -1
  . توقف عن محاولھ ربح المالیین في صفقھ واحده فقط-2
 بناء على الخسارة حد عوض. للصفقة نقاط 10 حدد الھدف ب-3

  خسارة ال تتاجر بدون حد إنواالھم  حالة السوق
  . نقاط یومیا10 الھدف -4
 في اتجاه بسرعة الن السعر تحرك 10 من رأكث ربحت إذا -5

 واسعي لتحمي ربح العشر نقاط الخسارة، علیك بتحریك حد الصفقة
 حمایة المزید من الربح، ھناك الكثیر من االستراتیجیات التي إلى

 نقاط یوما لكن مبدئیا تمسك بھدف 10 من أكثرتعلمك كیف تربح 
  . نقاط یومیا10

 خسرت فحاول التعویض بان إذا. تعویضإستراتیجیة ال توجد -6
 واعد لفترة لم تستطع فتوقف إذا.  نقاط رابحا یوما10تخرج بـ
  . مالكرأسمن % 5 ر طالما انك لم تخسالمحاولة

 إن بإمكاني إن.  لخمس ساعات یومیاالمضاربةاستطیع :  الوقت-7
 لمده خمس ساعات الشاشة وأراقباترك برنامج التداول مفتوحا 

 نقاط في ھذا 10 احصل على إن عیطاست لم إذا . یوما أقصىكحد 
 و الھدف مسبقا و اترك الجھاز الخسارةفعلي تحدید حد . الوقت 

  . من ذلكأكثر المتابعة من الصعب ألنھ
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  النظام الیومي
  
  
. ة العاشرةستراتیجیومي الذي استخدمھ في اإلوضح لكم النظام الیأ

  .ةھذه الطریقتباعي لإ كانت بمضاربتيشھر في انجح األ
  

 الق نظره على أمریكا صباحا بتوقیت شرق الثالثة الساعةعند 
  : ھذه االسئلھواسألالشارت 

  
  ؟األخرى الرئیسیة الدوالر مقابل العمالت إقفال كیف كان -1
ن وجدت؟ وما ھو  إ المتوقع صدورھا الیوماألخبار ما ھي -2

  ؟تأثیرھا
؟ ھل جدیدةاومھ  مقأو نقاط دعم أي؟جدیدة أرقام ھل ھناك -3

   ممكنھ الیوم؟المضاربة
 ترتكبھ؟ وما أن الذي ممكن أ، ما الخطالمضاربة دخلت في إذا -4

 تتحملھا؟ ما ھو الربح المتوقع؟ كیف إن تستطیع خسارة أقصىھي 
  ؟اآلنتحرك السوق 

 عن األزواج؟ كم تبعد ھذه اآلن الباوند تتحرك أو ھل الیورو -5
   بھا؟ةالخاص والمقاومةخطوط الدعم 
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  ؟.البدایة أمالنھایة 
  

 لھذا الكتاب الذي استعرض فیھ مختصر طریقتي  في قراءتك على أشكرك
  ة المتاجر

  :عزیزي القارئ

 نكون لكم خیر عون في ھذا السوق من فتح إن  Saudi fxیسرنا في موقع 
 مرة وألول - ، وھذا ما یؤمن اإلسالمیة الشریعة أحكام مع متوافقةحسابات 

متاجري العمالت خدمات ممیزة ، تجعلھ قادرا على المنافسة مع  ل–
 المتداولین العالمیین، 

 بدبي لتقدیم لالستثماروبشكل حصري یتم التعاون مع مجموعة الخلیج 
تحلیالت حدیثة ومطورة ممثال بخبیر العمالت المعروف محمد السوید، 

  :كالتاليوالخدمات 

  . ص بسعودي أف أكستحلیالت مجانیة عبر منتدى مغلق خا* 
   وتحلیالت السوق لحظة بلحظة على موقعنا باللغة العربیة األخبارسرد * 

net.saudifx.www 

com.saudifx@shami 


