
 

 مجيع احلقوق حمفوظة جلروب فوركسوهاجية 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم ثم أما بعد إن شاء اهلل هنحاول مع بعض االيام 
اجلاية اننا نتكلم بشكل بسيط جدا عن بورصة العمالت االجنبية ) الفوركس ( إن شاء اهلل هحاول أبسط كالمي ولو يف أي شئ 

من اهلل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم  وأن جيعله يف ميزان حسناتي ويف ميزان مش واضح أنا يف اخلدمة وامتنى 
 حسنات أي حد ساعد يف نشر هذا العلم . 

 إن شاء اهلل هنقسم الشرح بتاعنا إىل اجزاء هنبدأ يف اجلزء االول بتعلم ركائز مهمة جدا .

 الجزء االول بتاعنا هيضم :

 : مقدمة عامة .1

  عن سوق الفوركس .نبذة مختصرة 

 . مصطلحات هامة 

 إدارة رأس المال. .2

 .  Meta Traderشرح برنامج الميتاتريدر  .3

 حركة السعر . .4

 الدعوم والمقاومات . .5

 الترندات . .6

 الشموع اليابانية . .7

 الفيبوناتشي . .8

 تطبيق على الجزء االول . .9

 

مش واضح ممكن تبلغني إن شاء اهلل كالمي هيكون بسيط جدا جدا وطبعا لو في أي مشكلة او اي شئ 

 من خالل الجروب على الفيس بوك ) فوركسوهاجية ( وهنوضحها مع بعض .
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 هنبدأ على بركة اهلل مع اجلزء االول وأول حاجة معانا يف اجلزء ده هي ..

 مقدمة عامة :  =

 ودي هنتكلم فيها عن حاجتني وهما :

 . نبذة خمتصرة عن سوق الفوركس 

 . مصطلحات هامة  

 : خمتصرة عن سوق الفوركس ةنبذ

 . فوركسوالتانية هي كلمة  سوقطبعا ملا نقول سوق فوركس يبقى اكيد الزم نتعرف على حاجتني األوىل وهي كلمة 

طيب منسكهم واحدة واحدة االوىل ) سوق ( طبعا حضراتكم عارفني يعين ايه سوق .... طيب وايه املانع اننا نقول برضه يعين 
 ايه سوق : السوق ده مكان بيكون فيه بائعني ومشرتيني طيب ودول بيعملوا ايه يف السوق ؟؟ اكيد طبعا مش بريغوا مع بعض 

 ارة ( وحلقة الوصل ما بينهم بتكون السلعة وهي دي الطرف التالت يف السوق .اكيد بيكون يف بينهم تعامالت ) جت

 سلع ( . –مشرتيني  –حاجات ) بائعني  3طيب يبقى عرفنا بشكل سريع ان لو اتكلمنا وقولنا سوق يبقى الزم نقول 

كس هيقول وده ايه ده إن شاء طيب دلوقيت هنمسك الكلمة التانية وهي ) فوركس ( .. طيب اكيد لو حد ميعرفش يعين ايه فور
 اهلل ؟؟ طيب ركز معايا وهتعرف ايه ده .

... بس خلي بالك مش بورصة  عن حاجة امسها بورصة , صح ؟ اهو الفوركس ده عبارة عن بورصة اكيد حضرتك مسعت قبل كده 
احنا اتكلمنا فوق عن السوق  أسهم وسندات .. أل دي بورصة العمالت االجنبية ... مش مستوعب , صح ؟؟ طيب أبسطهالك 

 –حاجات مهمة فاكرهم وال أل ؟؟ ايوه صح كده سامعك بتقول  ) بائعني  3صح ؟ اهو الفوركس ده زيه زي أي سوق .. الزم يكون فيه 
 سلع( .. اهلل ينور عليك . –مشرتين 

املشكلة يف السعلة مش مستوعب طبعا ممكن واحد هنا يقول طيب بائعني وساهلة ومشرتين وكمان ممكن نستوعبها ... بس 
 النقطة دي .

 طيب ركز معايا كده وصلى على احلبيب املصطفى .. ) عليه الصالة والسالم (
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ببساطة شديدة جدا سوق الفوركس ده بيتم فيه بيع وشراء العمالت يعين السلع يف السوق ده هي العمالت .. طيب واحد هيقول 
جنيه . طيب يف سوق الفوركس اللي بتقول عليها دي هشرتي العملة  5لو الطماطم بـ طيب انا يف السوق العادي انا بشرتي كي

طبعا  وهدفع لصاحب الكشك بتاع العمالت ايه ؟؟؟؟ اوال يا عمونا العمالت مش بتتباع يف كشك دي بتتباع يف سوق االتنني .. 
قول عليه هو ده السوق بتاع العمالت وعلى فكرة اوعى حد يصدق سوق العمالت ده سوق المركزي يعين ملهوش مكان حمدد نقدر ن

دي من أهم ما مييز سوق الفوركس .. املهم نرجع للنقطة بتاعت انا هشرتي عملة طيب هدفع ايه .؟؟  أوال يا عمونا الزم نتفق 
عملة امرييكا ) على حاجة بسيطة ان سوق العمالت ده بيتم تداول فيه اكرت من عملة يعين ايه ؟؟ يعين السوق ده هتالقي فيه 

الدوالر ( عملة اليابان ) الني ( عملة منطقة اليورو ) اليورو ( ... وغريهم من العمالت .. فمن البديهي ملا نيجي نقول اننا 
طبعا انت هتدخل السوق علشان تشرتي عملة معينة بسعر وتستنى ملا سعرها  هنشرتي عملة اكيد هندفع مكانها عملة بلد تاني .

ا وتستفاد من الفرق  ... زي أي جتارة .. طيب ايه رأيك انك ممكن تكسب كمان من البيع .. طيب ما انت لو يرتفع وتبيعه
يعين بتشرتي عملة وبتبيع عملة يف نفس الوقت وهكذا وإن شاء  حسبتها انك يف احلالتني بتكون شاري وبايع يف نفس الوقت

 كام سؤال كده لو مسحت يا مصطفى .... . طيب انا عندي اهلل اجلزئية دي هتوضح شوية لقدام ..

 حتت امرك يا غالي بس االول نتكلم كده عن شوية مصطلحات .

 ودي هي النقطة التانية معانا دلوقيت ..

 : مصطلحات هامة

هنحاول يف النقطة دي نتعرف على مصطلحات هتقابلنا كتري يف السوق طبعا احنا هنتكلم عنهم بس ممكن نأجل الكالم عن كام 
 مصطلح لوقتهم .

 املصطلحات اللي هنتكلم عنهم انهاردة هي :

  مفهوم أزواج العمالت 

 ) النقطة ) البيب 

 االسربيد  

  الروافع املالية واهلامش 

 ) العقد ) اللوت 

 اول مفهوم معانا انهاردة هو :
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 أزواج العمالت  : 

 ليه ؟؟يعين ايه أزواج العمالت .. ؟ ومالك يا عم مصطفى داخل سخن علينا كده 

 ياعم ال سخن وال حاجة بس خليك فايق معايا وانت هتعرف ان الكالم ده لعب عيال .

 اوال انت ملا برتوح السوق بتشرتي طماطم اكيد بتدفع فلوس صح ؟؟

كده انت عملت زوج من غري ما تعرف .. ازاي ؟؟ هقولك انا ازاي انت ملا اشرتيت طماطم دفعت فلوس يعين الزم علشان تتم 
ية دي الزم يكون يف حاجتني .. اوال الفلوس اللي هتشرتي بيها الطماطم اللي لو مكنتش معاك مكنتش هتنزل السوق من العمل

اساسه .. صح ؟؟ طيب وايه احلاجة التانية ..؟ احلاجة التانية هي : الطماطم اللي انت نازل تشرتيها . النك لو مش عاوز 
اكيد أل طبعا ؟ يبقى انت دلوقيت عملت زوج  زل تقول للناس انا معايا فلوس ؟ طماطم ومعاك فلوس هتنزل ليه السوق ؟؟ هتن

 فلوس ( . –اللي هو  ) طماطم 

 يف سوق الفوركس برضه هتشتغل خطبة وهتجوز العمالت مع بعض .. يعين ايه ؟؟

تقول للراجل الصراف خد هرتوح يعين مثال انت دلوقيت حبيت تروح تغري كام ريال سعودي من شركة الصرافة جبنيهات مصري 
دي رياالت سعودي ... وهات جينهات مصري .. هتالقي هي هي عملية الطماطم اللي فوق ان الزم علشان تتم العملية دي الزم 

 يكون معاك رياالت سعودي .. ويكون يف شركة الصرافة جينهات مصري .. صح ؟؟

 طيب برضه يعين ايه زوج عمالت وايه اللي هستفاده منه ؟؟؟

دوالر امريكي وحبيت انك تشرتي يورو  0111نا هقولك ببساطة مثال فعلي من  سوق الفوركس :: هنفرتض انك دلوقيت معاك ا
هتعمل ايه ؟؟ اكيد بتقول هروح لكشك عمو حممد بتاع العمالت وهديله الدوالرات وهاخد يوروهات .. صح ؟؟ ياخد عدوينك ان 

ياعمونا ما انا قولتلك مفيش حاجة امسها كشك عمالت .. املهم ما علينا انت كده صح بس طبعا انت عاوز تعرف  شاء اهلل 
سعر اليورو مقابل الدوالر كام صح ؟؟ طبعا انت هتدور على سعر صرف اليورو مقابل الدوالر وهتالقيه بغض النظر هتالقيه فني 

 امنا هتالقيه بالشكل ده :

EUR\USD = 1.3000 

 بتالقي  سعر عملة مقابل عملة تاني ..طيب ايه رأيك لو نوضح أكرت ..هو ده بقى شكل زوج العملة 

 لو مسكنا الزوج السابق ده وحبينا اننا نقطعة :
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  EURاوال حاجة هناخدها هي : 

 .وطبعا انت شطار وعارف ان ده رمز عملة اليورو وهنسميه هنا يف الزوج اسم ) عملة االساس ( 

 USDة هي : تاني حاج

 وطبعا برضه انت شاطر وعارف ان  ده رمز عملة الدوالر االمريكي وهنسميه هنا أسم ) عملة املقابلة ( .

 طيب يعين ايه عملة اساس ويعين ايه عملة مقابلة ... ؟؟

ممكن يكون ) ين عملة االساس دي العملة اللي انت عاوز تشرتيها وعلى فكرة مش شرط تكون يورو أل ده مثال بس للتوضيح يعين 
 ياباني ( او  ) دوالر اسرتالي ( أو اي عملة تاني .. املهم عملة االساس دي عاملة زي الطماطم اللي انت نازل تشرتيها .

 طيب وعملة املقابلة يعين ايه ... ؟؟

انت طبعا ملا اشرتيت  ايوه صح كده سامعك بتقول ان هي دي العملة اللي انت بتدفعها كمقابل علشان تاخد عملة االساس .. فاكر
 طماطم من السوق دفعت مقابلها فلوس صح ؟؟ اهو عملة املقابلة زي كده بالظبط .

 ( ..؟؟=)   طيب عرفنا عملة االساس وعرفنا عملة املقابلة .. طيب سؤال صغري ايه الرقم اللي مكتوب بعد عالمة 

 دوالر . 003111يورو الزم تدفع  0يعين علشان تاخد ده يا عمونا بيدل على سعر اليورو مقابل الدوالر يعين ايه ؟؟ 

 معانا وهو  طيب هنتكلم دلوقيت على تاني مصطلح 

 ) النقطة ) البيب : 

 يعين ايه يا مصطفى ؟؟

 سيبك منها يا عم وركز معايا يف احلكاية دي بس  ..

 أبيض ..!!جنيه ..؟ ينهار   4جنيه .. انهاردة بـ  3ايه رأيك امبارح كان كيلو الطماطم بـ 

 جنيه .. 0سعرها ارتفع صح .. طيب ارتفع كام ؟؟؟ صح كده سامعك بتقول 

 طيب ايه رأيك لو انا قولتلك ان سعر اليورو ارتفع مقابل الدوالر .. طيب هريتفع كام ؟؟
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 بس ؟؟ 101110ايه ده عين ارتفع   003110  =وبقى دلوقيت  003111  =ايه رأيك لو قولتلك انه كان من شوية صغريين 

 بس .. ودي بقى هنسميها نقطة أو بيب .. 101110ايوه 

 01هنقول ان السعر ارتفع مبقدار  003101يعين مثال يف التغري ده هنقول أن السعر ارتفع مبقدار نقطة واحدة .. طيب ولو بقى 
 نقط وهكذا وهو ده مصطلح النقطة أو البيب .

 نتكلم عن  طيب ايه رأيك

 االسربيد : 

 برضه سيبك منه دلوقيت وخليك معايا ..

اكيد طبعا انت راجل مثقف وبتقرا جرايد صح ؟؟ ايه رأيك لو انت فتحت اجلورنال يف يوم من االيام وعينك جات على اسعار 
 الشراء صح ؟صرف العمالت االجنبية .. هتالقي مثال سعر صرف الريال السعودي وهتالقي مكتوب سعر البيع وسعر 

ايه ده يف فرق  003113  =وسعر الشراء  003111 =اهو نفس الوضع عندنا يف الفوركس هتالقي ان سعر البيع لليورو مقابل الدوالر 
 بيب وهما دول عمولة الشركة اللي بتتعامل معاها .. وده بقى امسه سربيد .. 3بيب يا مصطفى ..؟؟!! ايوه صح فيه فرق  3

 نا ..؟ فيه مشكلة لغاية ه

 طيب ايه رأيك لو نتكلم عن ..

 الروافع املالية واهلامش : 

 قبل  ما ندخل يف املوضوع ده وعلى فكرة ده موضوع مهم جدا بس سهل جدا ... هندردش االول مع بعض ..

.. طيب انت  السعر يرتفع شويةايه رأيك انت قولت انا هشرتي وهبيع ملا  003111 =ايه رأيك يف اليورو / دوالر دلوقيت سعره 
يعين ارتفع نقطة واحدة طيب تعاىل نشوف انت لو بيعت دلوقيت هتكسب كام  003110يورو  والسعر ارتفع فعال وبقى  011اشرتيت 

دوالر  ينهار ابيض دول بس ؟؟؟!!! ده مش  1010يبقى مكسب  011طيب وانت معاك  101110.. انت هتكسب يف اليورو الواحد 
 النسبة للدوالر زي القرش بالنسبة للجنيه املصري ( ... طيب واحلل ؟؟؟سنت ) السنت ب 01مكملني 
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يورو .... يعين ياعم مصطفى انا  011111يعين مثال يا غالي تشرتي احلل أنك تشرتي كميات ياريس ... طيب يعين كام مثال ؟؟ 
فلوس بالنسبة للسوق ده طيب ايه رأيك  ... على فكرة يا عمونا دي تعترب مش يورو كنت اتكلمت معاك اصال  011111لو معايا 

 تريليون دوالر يوميا ..!!!  4 =هقولك معلومة كده على السريع انت عارف حجم التداول يف سوق الفوركس 

 طيب والعمل ياعم مصطفى ؟؟ العمل يا سيدي الفاضل هو الروافع املالية ..!! 

 يعين ايه الروافع املالية .؟؟

 دي هي حل اللغز بالنسبة ليك ... طيب برضه يعين ايه ؟؟؟ انا هقولك الروافع املالية

يورو أو اي  011111دوالر وعاوز تشرتي مثال  0111ركز معايا يا غالي وانا هقولك ... الروافع املالية ببساطة مثال لو انت معاك 
ية اضعاف رأس مالك يعين مثال عملة تاني هتقدر تشرتي ... طيب ازاي ؟؟ احلكاية وما فيها الشركة مثال هتقدملك قوة شرائ

ضعف لرأس مالك يعين مثال لو انت عاوز  411يعين ايه ؟؟ يعين الشركة هتديلك  411:0الشركة هتقولك انا هديلك رافعة مالية 
دوالر   051دوالر للشركة وهيفضل معاك  051دوالر بس ... يعين هتدفع  051 =  411÷  011111يورو ... هتقسم  011111تشرتي 

يورو دول واخلع واضحك على الشركة .. هقولك ماشي  يا ابو دم خفيف مكنش حد  011111كويس ياعم مصطفى انا أخد  طيب
.. طبعا الفلوس دي مش هتاخدها يف أيدك ال الشركة هتشرتيلك بيهم وملا تكسب  غلب كنت انا اول واحد اخدت فلوس وخلعت 

وهتاخد فلوسها وانت عك اللي هما زي تأمني كده وده بنسميه هامش مستخدم .. دوالر بتو 051ان شاء اهلل الشركة هرتجعلك الـ 
حالل عليك املكسب كامل .. طيب لو خسرت يا مصطفى ؟؟؟ زي ما انت هتاخد املكسب كامل برضه هتتحمل اخلسارة كاملة .. بس 

 اخلسارة دي هتكون كام مثال ... طيب ايه رأيك نتكلم باالرقام يف مثال بسيط ..

 دوالر  0111وانت معاك يف احلساب بتاعك يف الشركة  003111  =فرتض ان  سعر اليورو مقابل الدوالر دلوقيت هن

يورو علشان انت بتتوقع ان اليورو سعره هريتفع .. طيب ايه اللي هيحصل كل اللي هيحصل ان  01111وخالص قررت انك هتشرتي 
بالظبط ممكن يكون فيه كسور الن اليورو اغلى من الدوالر  05كرة هما مش دوالر  ) على ف05  = 411÷01111الشركة هتسحب منك 

ودي حاجة متشغلش نفسك بيها الربنامج هيحسب كل حاجة من غري ما توجع دماغك ( اللي هما  هامش مستخدم ) زي تأمني ( 
 هيفضل كام معاك يف احلساب ؟؟

 هنسميه اهلامش املتاح .. وده املبلغ الباقي يف احلساب بتاعك وده  505 = 05 – 0111

 طيب تعاىل نفرتض افرتاضني االول يف حالة املكسب والتاني يف حالة اخلسارة ) القدر اهلل (
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 نقطة طيب مكسب هيكون كام .. 51يعين السعر اتغري  003151االول املكسب : طيب افرتضنا ان السعر اتغري ووصل 

دوالر متام وانت خالص قررت انك تنهي الصفقة يعين تبيع اليوروهات اللي انت اشرتيتها .. خالص يبقى  51 = 01111×  101151
 51التأمني ) اللي هما كانوا هامش مستخدم ( وكمان هرتجعلك مكسبك كامل اللي هو  05يورو وهرتجعلك  01111الشركة هتاخد 

 دوالر ..

 طيب االفرتاض التاني : اخلسارة ..

دوالر طيب لو  51نقطة .. يبقى انت خسران كام ؟؟ ايوه صح كده  51هبط  يعين 000551ان السعر نزل ) هبط ( ووصل  هنفرتض
يورو اللي هما  01111انت قررت انك تقفل الصفقة او تنهيها ... ايه اللي هيحصل ..؟؟ كل اللي هيحصل ان الشركة هتاخد 

دوالر  طيب افرض  51(  اخلسارة اللي هي 505( وهتخصم من اهلامش املتاح ) دوالر ) هامش مستخدم  05بتوعها وهرتجعلك الـ 
اخلسارة زادت ... بص يا سيدي اخلسارة ممكن تزيد عادي جدا بس طبعا الشركة مش هتقبل انها تدفعلك من جيبها علشان كده 

(  يبقى انا هقفل الصفقة غصب  505الشركة هتقولك اخسر براحتك بس لو وصلت اخلسارة لغاية اهلامش املتاح ) اللي هما 
دوالر يبقى مفيش  505يورو كاملني ... ازاي يعين كاملني ..؟؟ انا هقولك انت لو خسرت اكرت من  01111عنك علشان اضمن اخد 

 يورو .. طيب يبقى كده هي مش هتاخد املبلغ كامل ودي فلوس يتامة  01111حل قدام الشركة غري انها ختصم اخلسارة دي من 
دوالر وخداهم ضمان ) هامش مستخدم ( طيب يا سيدي يف بعض الشركات ممكن تكمل  05يب سامعك بتقول طيب ما هو فيه ط

 505دوالر ويف شركات مش بتقرب عليهم يعين تستنى اخلسارة لغاية ملا توصل  0111عليهم يعين تستين اخلسارة ملا توصل 
دوالر ... وملا حيصل كده ) اخلسارة توصل للهامش املتاح ( يبقى  05اب يورو وترجعلك يف احلس 01111وتقفل الصفقة وتاخد 

 هنا حصل حاجة امسها نداء اهلامش  ....

 طيب يبقى كده احنا قولنا كام حاجة تتعلق باهلامش ...؟؟

 حاجات وهما : 3ايوه بالظبط كده 

 بك يف سبيل انها تزود قدرتك الشرائية .اهلامش املستخدم : وده عبارة عن مبلغ التأمني اللي بتخصمه الشركة من حسا

 اهلامش املتاح        : وده عبارة عن املبلغ الباقي يف احلساب بعد خصم الشركة اهلامش املستخدم .

نداء اهلامش          : وده بقى بيجيلك ملا اخلسارة تزيد وتوصل لغاية اهلامش املتاح وساعتها الشركة بتقفل الصفقات املفتوحة 
 عنك .غصب 
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 كده خلصنا كل حاجة متعلقة بالروافع املالية واهلامش ..

 هنتلكم عن اخر حاجة معانا يف املصطلحات وهي :

 ) العقد ) اللوت: 

من غري رغي كتري الني صدعتكم ببساطة انت ملا بتشرتي الطماطم بتشرتيها بالكيلو .. طيب والعصري ؟؟ باللرت .. طيب واالرض 
 الت ..؟؟ بالعقد أو اللوت .. وعلى فكرة كلمة عقد هنا غري كلمة عقد اللي الدراجة يف حياتنا ..؟؟ باملرت .. طيب والعم

 احجام من العقود ... 3طيب فيه 

 ) مائة ألف ( وحدة من العملة أي كانت العملة . 011111االول : االستاندرد ... وده حجمه 

 ة من العملة .) عشرة أآلف ( وحد 01111التاني : امليين ... وده حجمه 

 ) ألف ( وحدة من العملة . 0111التالت : املايكرو ... وده حجمة 

 على قد حلافك .. مد رجليك ... !!احجام واشرتي اللي يرحيك بس متنساش املثل املصري الشهري ...  3يعين قدامك اهو 

 . وده اللي هنتعلمة مع بعض يف إدارة رأس املال املرة القادمة إن شاء اهلل

 

 .دمتم بكل الود والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 بعتذر لو فيه اي غلط كتابي ألني بكتب بدون مراجعة ..

 أخوكم : مصطفى اليمين .
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https://www.facebook.com/groups/ForexSohagia 
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 جديد مع اجلزء املخصص هلذا اليوم ..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ... عدنا من 

 %  01111111إن شاء اهلل اليوم هنتكلم عن أهم شئ يف الفوركس ومن غريه هتكون مضارب فاشل 

 :إدارة رأس املال= 

ف تعوم ومرة واحدة كده قررت انك ترمي نفسك من فوق الكوبري ايه اللي هيحصل ..؟؟ اكيد هتغرق صح ؟؟ لو مكنتش بتعر
 .. يبقى الزم تتعلم أزاي تعوم االول وبعد كده ترمي نفسك من الكوبري من البلكونة من اي حتة براحتك 

 من غري ما تغرق .. طيب ازاي ؟؟! إدارة رأس املال دي هي اللي هتعلمك ازاي تقدر ترمي نفسك يف السوقاهو  

 ... وواحد امسه عم مسري تعالوا حنكي حكاية بسيطة جدا لواحد امسه عم حممد االول  طيب 

بتاع عم حممد .. ويف يوم من االيام ربنا رزق  جنبوكمان عم مسري عنده كشك بقالة  عم حممد ده كان عنده كشك بقالة صغري 
يقدر يكسب منه  يستغل املبلغ ده حبيث انه ازايوعم مسري كل واحد منهم يفكر يف بيته  مببلغ كويس .. قعد عم حممد االتنني

 ... 

علشان كل ملا جييب كتري  انه يشرتي باملبلغ ده كله بضاعة للكشك بتاعه علشان يكسب فلوس كتريعم حممد وصل لفكرة وهي ::
 كرب املبلغ بتاعه ..!!وبكده يبقى  هيكسب كتريهيبيع كتري و

 انه يشرتي جبزء بسيط من املبلغ ده بضاعة وخيلي الباقي معاه حتسًبا للظروف ..قرر  ::عم مسري طيب و

 ... نشوف ايه اللي حصل بعد كدهطيب تعاىل 

 يف البيت عم حممد نزل واشرتى بضاعة باملبلغ كله , وعم مسري نزل واشرتي جبزء بسيط من البضاعة والباقي مع احلكومة  

كسب أكرت و أكرت .. ياليوم اللي بعده عم حممد اتوقع انه هيبيع كتري وهيكسب كتري .. طبعا النه فاكر ان كل ما اشرتي وخزن ه
وعم مسري برضه مش بيبيع كتري والبضاعة قاعده  فات أول يوم وتاني يوم وتالت يوم .. والبضاعة قاعدة زي ما هي ..!! 

االتنني عرفوا ان يف صنف جديد نزل السوق والناس كلها عاوزه تشرتيه ... طبعا عم حممد مش عارف  عنده والسوق نايم فجأة
يعمل ايه ..!!؟؟ كل الفلوس اشرتى بيها بضاعة ومش معاه اي فلوس تاني ... طيب وعم مسري باقي معاه فلوس وعلى طول نزل 

قاعد ندمان .. طيب يعمل ايه ؟؟ البضاعة ممكن صالحيتها واشرتي الصنف اجلديد ده وباع منه واحلمد هلل كسب وعم حممد 
تنتهي ويبقى كده خسر كل حاجة ..!! وهو قاعد جاله واحد تاجر وقاله انا ممكن اشرتي  البضاعة دي كلها بس بنصف سعرها 

حممد الزم يوافق  !! عم حممد طبعا كان زعالن جدا جدا جدا النه لو وافق هيبقى خسر نص فلوسه من غري ما يكسب .. طبعا عم
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الن البضاعة خالص صالحيتها قربت .. وفعال اشرتى الراجل ده البضاعة وعم حممد خسر نصف فلوسه وعم مسري كسب وزود 
 فلوسه .. 

 عدم التفكري .. –عدم الصرب  --طيب لو حللنا شخصية عم حممد هنالقي عنده تالت صفات : الطمع 

 وكان بيفكر كويس .. –كان صبور  ---امنا عمر مسري :: مكنش طماع 

 ها حتب تكون زي مني ؟؟ 

 وال عم مسري ؟؟؟ –عم حممد 

سوق الفوركس زي كده بالظبط .. الزم تكون صبور .. الزم تنسى الطمع .. والزم تفكر كويس ومتخفش .. واالهم من ده كله 
 .. الزم تكون مؤمن أن رزقك مش هريوح لغريك

بس قبل ما نفرتض ..  ايه رأيكم ناخد كام  طيب ايه رأيك لو نتكلم مبثال عملي ومن الفوركس ونفرتض شوية افرتاضات ..
 مصطلح كده على املاشي ..

 هنتلكم عن :

 :   take profitحاجة امسها )أمر جين الربح ( أو 

 وانت هتعرف ان الكالم ده تافه وانا قصدت اني اقولوا هنا ... ايه ده يا مصطفى وايه اللي جاب البتاع ده هنا ؟؟ معلش ركز معايا

ألف  051 وصلي ألف جنيه وقولت انا هستنى ملا  511ارة بـ انت دلوقيت مثال لو معاك فدان ارض وكنت شاريه على اساس التج
وهبيع على طول .. وفعال السعر وصل زي ما انت عاوز بس لألسف انت مكنتش موجود وكنت مسافر وملا جيت من السفر كان السعر 

 نزل تاني ... طيب تعمل ايه ملا تسافر املرة اجلاية ..؟؟

 ألف بيع صح ؟؟  051اكيد طبعا هتشوف مسسار وتقوله لو السعر وصل 

  ربح انك حددت للسمسار سعر وقولتله ملا يوصل لكذا بيع ..اهو هو ده امر جين ال

نفس احلكاية بالنسبة يف الفوركس .. انك بتقول للشركة لو السعر وصل لغاية كذا خالص اقفل الصفقة على الربح ده من غري ما 
 ترجعلي ..
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 طيب ده يف حالة الربح  ولو يف حالة اخلسارة ..

على اساس انها هرتتفع وقولت للشركة لو السعر وصل  005111ي عملة معينة ( مثال من السعر لو انت مثال فاتح صفقة ) يعين شار
وانت مش موجود قدام الشاشة وفضل نقطة ( .. طيب لو قدر ربنا والسعر نزل  51خالص اقفلي الصفقة على الربح ده )  005151

يعين ملا ترجع وتفتح حسابك هتالقيه اتدمر ... طيب وايه ينزل ينزل لغاية ملا جالك نداء اهلامش ... فاكره ؟؟ ينهار  ابيض 
( اقفلي الصفقة على اخلسارة دي  51 –) يعين  004551احلل ..؟؟  انت ممكن تقول انا خليين اقول للشركة لو السعر نزل لغاية 

 حلاجات دي بعدين ( ..الن انت متوقع لو السعر وصل للنقطة دي يبقى لسه قدامه مزيد من اهلبوط ) هنتعلم ازاي تتوقع ا

 ده بقى امسه امر وقف اخلسارة ..

 يبقى عرفنا ان امر جين االرباح عكسه امر وقف اخلسارة ..

 طيب نرجع تاني للمثال ..

 دوالر   وانت متوقع ان اليورو هيصعد .. يبقى انت خالص فكرة انك تشرتي ... صح ؟؟ 0111هنفرتض انك معاك مثال حساب بـ 

جي يف بالك انت هتشرتي كام ؟؟؟ هتشرتي اي نوع من اللوتات ) العقود ( ؟؟ ستاندرد .. ميين ... وال مايكرو  طيب اول سؤال هي
 ؟؟

 طيب تعالوا نتفق اتفاق .. اوال احنا عرفنا حجم كل عقد من دول كام صح ..؟؟ طيب وايه املانع اننا نفتكر مع بعض ..

لو حبينا نعرف العقد ده لو اشرتيناه كل نقطة زيادة هتمثل كام مكسب لينا  وحدة من العملة طيب 011111االول : ستاندرد .. 
دوالر يعين كل نقطة السعر هيطلعها احنا  01 = 101110×  011111 ضربيعين من االخر مكسب النقطة كام ؟؟  طيب بسيطة احنا ن

 دوالر والعكس يف حالة البيع .. 01دوالر وكل نقطة السعر هينزهلا احنا هنخسر  01هنكسب 

دوالر  0 = 101110×  01111وحدة من العملة (برضه هنضرب  01111طيب لو حبينا نعرف قيمة النقطة بالنسبة للعقد امليين ) 
سنت ( .. متام كده طيب نرجع  01دوالر )  1001  = 101110×  0111وحدة من العملة ( هنضرب  0111يكرو ) وهكذا .. بالنسبة للما
 تاني للمثال بتاعنا ..

 انت هتشرتي كام ؟؟؟

نقاط ) وعلى فكرة ده ممكن  01دوالر يعين الواحد ياخدله  01اكيد طبعا انا سامعكم كله بيقول انا هشرتي ستاندرد النقطة بـ 
 جنيه مصري يف دقايق ... ده املوظف مش بياخدهم يف الشهر ... 011دوالر يعين  011يف دقايق ( يبقى الواحد كسب حيصل 
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بس املشكلة ان انت ممكن تتوقع ان السعر يطلع  واهلل يا حبييب الغالي لو بالسهولة دي الواحد كان زمانه عمل املليون الرابعة 
 011دوالر  يعين لو حسبناها  011نقاط يعين هتخسر  01دوالر  بس ممكن السعر ينزل  011نقاط وده عادي ممكن حيصل وتكسب  01

صفقات تاني زي كده وتقرا الفاحتة على  5% ينهار يعين كلها 01دوالر ( يبقى انت خسرت  0111دوالر بالنسبة لرأس مالك ) 
 انا هقولك ليه .. دوالر ... طيب وده ليه ؟؟ 0111احلساب بتاعك يعين يف دقايق ممكن ختسر 

 النك عملت زي عم حممد :: اوال كنت طماع .. مفكرتش كويس.. مكنتش صبور ..

تنصحين بأيه يا مصطفى ..؟؟ انا هنصحك نصيحة واحدة بس لو انت مقتنعتش انك الزم تكون زي عم مسري .. طيب وانت 
 يبقى كالمي ملهوش اي الزمة ..

حب على السوق ومتكونش ليه عدو النك لو عملت فيها بطل ووقفت يف وش السوق تعرف ازاي تتصاالزم تفكر كويس .. الزم 
 الزم السوق هياكلك .. علشان انت معرفتش تضحك على السوق معرفتش تاخد اللي عاوزه منه من غري ما يزعل ..

؟؟ انا هقولك انت هتقعد بينك وبني نفسك وتشوف ايه قيمة النقطة املناسبة طيب برضه يا مصطفى مرفتعش انا هعمل ايه 
اللي لو ربنا قدر وخسرت هتكون خسارة مقبولة .. ولو كسبت برضه يكون مكسب كويس .. طيب ايه رأيك انا ممكن اساعدك 

 بطريقة ممكن متشي بيها يف االول لغاية ملا تعرف نظام نفسك ... 

سارة االول .. طبعا مش هتعرف حتدده غري ملا تتعلم ازاي حتلل وتتوقع  حركة السعر وبعد كده تقول انت ممكن حتدد وقف اخل
% .. طيب وبعدين يا مصطفى ..  3لنفسك انت مستعد ختسر كام % من حسابك ؟؟؟ يف الصفقة دي ؟؟ انا لو مكانك هقول مثال 

% دول يعين كام من احلساب ؟؟ احسبها انت بقى وهتطلع 3 نقطة ... طيب االول 31هنفرتض انك مثال  حددت وقف اخلسارة 
 31دوالر ووقف اخلسارة  31دوالر ولو طلعت غري كده ابقى قولي ... طيب عرفنا دلوقيت اننا مستعدين اننا خنسر  31معاك ... 

 31دوالر  على الـ  31لـ نقطة ..  بس برضه معرفناش ندخل بكام النقطة .؟؟ بسيطة انت دلوقيت كله اللي هتعمله انك هتقسم ا
دوالر ) عقد ميين ( .. وهكذا .. طيب سامع واحد بيقول طيب  0هتدخل النقطة بـ دوالر يعين انت  0نقطة هيطلع الناتج 

% مش إشكال اكيد مش هتقول للمكسب أل بس طبعا يستحسن 01% 5%  3واملكسب ..؟؟ ياعم احلاج املكسب زي ما يكون بقى 
%  ...!!! ياعم مصطفى  105% علشان تكسب يف االخر  3املخاطرة تكون معقولة النك مش هتخاطر بـ % علشان  3ميقلش عن 

انت مش بتقول الزم ميكنش فيه طمع .. ياعم وده ماله ومال الطمع ..؟؟ طيب تعاىل نفرتض افرتاض بسيط .. لو انت مثال 
% وكلهم احلمد هلل وصلوا ألمر جين االرباح ..  3ف خسارة %  ووق105صفقات وكل واحده فيهم كان  ) امر جين الربح (  0عملت 

% يعين هتخسر مكسب   3تعاىل نفرتض انك دخلت صفقة سابعة بس لالسف الصفقة دي كانت خسرانة ..!! يعين انت هتخسر 
 صفقات ..صح ؟؟!! احلكاية وما فيها انك الزم تفكر كويس وحتسبها صح .. 0
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 ي ... طبعا مش علشان هي مش مهمة أل علشان هتحسها اكرت ملا تشتغل بأيدك ..مش عاوز اتكلم كتري يف النقطة د

 دمتم بكل الود والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .

 بعتذر لو فيه اي غلط كتابي ألني بكتب بدون مراجعة ..

 أخوكم : مصطفى اليمين .

 مجيع احلقوق حمفوظة :: جروب فوركسوهاجية

https://www.facebook.com/groups/ForexSohagia 

 


