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ما هو الفوركس؟
يعتبرسوق الفوركس أكبر سوق مالي في العالم

إذا كنت قد سافرت، قد تكون فعليًا قمت بتجربة تداول العمالت األجنبية: عند قيامك بشراء عملة البلد الذي تتوجه إليه، بينما تدفع بعملة دولتك، هذا هو تداول 
العمالت األجنبية.

يقوم متداولي الفوركس بشراء وبيع العمالت إما ألغراض تحقيق الربح أو ألغراض حماية االستثمار. ويقدر حجم تداول العمالت األجنبية بنحو 5 تريليون 
دوالر أمريكي يوميًا يتركز معظمها في عمليات المضاربة. 

يعتبر سوق الفوركس أكبر سوق مالي في العالم، وحيث أن التداول يتم بين المشاركين في السوق، فإنه ليس هناك “سعر افتتاح” أو “سعر إغالق” للسوق إال 
في عطل نهاية األسبوع. 

بعبارة أخرى، تداول العمالت متوفر من يوم األحد 22:00 بتوقيت جرينتش حتى الجمعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

قد تستمتع بتداول أزواج العمالت الرئيسية، أو قد تمتلك معرفة عن قوة عملة ناشئة أو قد تمتلك شعوًرا ما تجاه السلع؛ إن بعض الفرص تقدم نفسها 
لألشخاص المواكبين لألخبار واألحداث في حين أن البعض اآلخر يتطلب إجراء تحليل بعناية وتأني. يجلب المتداولون نقاط القوة الخاصة بهم وتفضيالت 

التداول الخاصة بهم، وبمرور الوقت، فإنهم ينشئون نمط التداول الخاص بهم.

أزواج العمالت األكثر تداوال ً: اليورو/ الدوالر األمريكي – الدوالر األمريكي/ الين الياباني – الجنيه االسترليني/ 
الدوالر األمريكي – الدوالر األمريكي/ الفرنك السويسري
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المؤثرون

المشاركون

سوق الفوركس

البنوك المركزية

المؤسسات المالية

الشركات

متداولي 
الفوركس من 

األفراد

األخبار االقتصادية

قوانين التداول

معدالت الفائدة

األحداث 
الطبيعية / 

الجيوسياسية 

إن كل مشارك في السوق لديه أهدافه الخاصة، حيث نجد الشركات التي تقوم بالتحوط ضد مخاطر العمالت األجنبية لحماية أعمالهم، ونجد المتداولين الذين  
يتبعون التحليل األساسي يركزون على العوامل التي تؤثر على قوة االقتصادات بأكملها، فيما يلجأ متداولون آخرون إلى التحليل الفني للبحث عن نماذج 

سعرية لتحديد نقطة االنطالق لصفقاتهم. 

إضافة إلى ذلك، هناك البنوك المركزية وصناديق التحوط والمؤسسات المالية التي تملك كل منها أهدافها وتفسيراتها الخاصة للقيام بصفقاتهم في سوق 
العمالت األجنبية.

يضع المشاركون المتنوعون في السوق وزناً مختلفاً للمعلومات المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة )القوانين( والبيانات االقتصادية واألحداث الطبيعية أوتلك 
األحداث التي يصنعها اإلنسان والتي تؤثر جميعها على التوقعات وبالتالي تؤثر على تحركات السوق.

تذكر أنه في سوق الفوركس، يمكنك تحقيق الربح من هبوط األسعار تماماً كما يمكنك الربح من ارتفاع األسعار. 

يقوم األشخاص بتداول العمالت األجنبية بناء على توقعات مستقبلية تتشكل وفقاً 
لعوامل متعددة.

ما الذي يؤثر على سوق الفوركس؟
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عملة األساس / عملة التسعير
اليورو/ الدوالر األمريكي

1/1.0500
اليورو الواحد يكلف 1.05 دوالر أمريكي.

كيف يتم التداول في الفوركس

اآلن تخيل أنه في المثال أعاله، لم يرتفع اليورو؛ وبدال 
من ذلك انخفض إلى1.0475 في نهاية اليوم. وبناًء على 
ذلك، عند إغالق الصفقة من خالل بيع 000’100 يورو، 

فإنك تتلقى  750’104 دوالر أمريكي، وبالتالي تكون 
خسارتك 250 دوالر أمريكي.

تماًما مثل مصروف الجيب المخصص لقضاء اإلجازة، فإن تداول الفوركس دائًما ما يتكون من عملتين. عملة األساس وهي العملة التي تقوم بشرائها أو 
بيعها ويتم تسعيرها بوحدات من عملة التسعير: 

تخيل أنك تعتقد أن قيمة اليورو سوف ترتفع مقابل الدوالر األمريكي. يمكنك 
شراء 000’100 يورو، ودفع 000’105 دوالر أمريكي من حساب التداول 

الخاص بك )بغض النظر عن عملة الحساب(.

ومن ثم ارتفع اليورو حقاً إلى 1.0525 في نهاية اليوم. وبالتالي فعند إغالق 
الصفقة من خالل بيع 000’100 يورو فإنك تحصل بالمقابل على  205’105 

دوالر وبذلك تكون قد تمكنت من تحقيق ربح قدره 250 دوالر أمريكي. 

القيمة

الوقت

الخسارة 250 دوالر أمريكي

شراء 000’100 يورو/بيع 000’105 دوالر أمريكي
بيع 000’100 يورو/ شراء 750’104 دوالر أمريكي

1.0475

1.0500

صفقة شراء )شراء(
القيمة

الوقت
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 2

50
ح 

رب
ال

شراء 000’100 يورو/بيع 000’105 دوالر أمريكي

بيع 000’100 يورو/شراء 250’105 دوالر أمريكي

1.0500

1.0525

وهنا قد تتساءل “من أين حصلت على مبلغ 000’105 دوالر أمريكي في المقام األول؟ “ والجواب هنا قد يكون أن لديك مبلغ 000’2 دوالر أمريكي في 
حساب التداول الخاص بك، فيما قام وسيطك بتمكينك من اقتراض 100 دوالر مقابل كل دوالر في حسابك. ومن خالل هذا الهامش بمعدل 100:1 يمكنك 

دخول مراكز الفوركس بقيمة تصل إلى 000’200 دوالر أمريكي. إن كنت تمتلك 000’2 دوالر أمريكي في حسابك وحققت أرباحا تبلغ 250 دوالر 
أمريكي، فإنك تكون قد ربحت %12.5 من قيمة الحساب الخاص بك في عملية التداول هذه.

صفقة شراء )شراء(
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الهامش  

العقد

عند قيامك بالشراء،
يقال أن نظرتك التجاه صاعد

عند البيع،
يقال أن نظرتك التجاه هابط

تعتقد أن العملة ستنخفض
تقوم ببيع العملة

وتقوم بالدخول في مركز بيع

تعتقد أن العملة سترتفع
تقوم بشراء العملة

تقوم بالدخول في مركز شراء

عند قيامك بتداول العمالت األجنبية، لديك حرية االختيار بين شراء أو بيع زوج من العمالت.

االتجاه الهابط

االتجاه الصاعد

 ويعني هامش بنسبة %2 أنه يمكنك إدارة مراكز حتى 50  ضعف 
األموال الموجودة في حسابك.

ويسمى أيضاً بالرافعة المالية، الهامش هو المال المقترض من وسيط 
الفوركس الخاص بك. تعمل الرافعة المالية على تضخيم تغيرات األسعار، 

وبالتالي تضخيم ربح أو خسارة الصفقة.

ويمكنك التداول بحجم أقل من 1 عقد. على سبيل المثال، للدخول في 
صفقة بمبلغ 000’10 وحدة من عملة األساس )أو ما يعرف بالعقد 

الميني( يمكنك كتابة 0.1 عقد في حقل تحديد الحجم على منصة التداول. 
وللدخول في صفقة بمبلغ 000’1 وحدة من عملة األساس )أو ما يعرف 

بالعقد الميكرو(، يمكنك كتابة 0.01 عقد في حقل الحجم. أصغر حجم 
يمكن تداوله هو عقد المايكرو. ويُعطى حجم الصفقات بالعقود على منصة 

التداول، لذا يجب أن تبقي هذا األمر دوًما في اعتباراتك.

اللوت هو الوحدة المستخدمة في التداول، وخاصة على منصات 
ميتاتريدر MT4/MT5، وفي سويسكوت بنك، 1 لوت يساوي 

000’100 من عملة األساس، وبعبارة أخرى، فإنه يتم التداول بـ1 
لوت في المثال.

1 عقد = 000’100 وحدة من عملة األساس
1 عقد ميني = 000’10 وحدة من عملة األساس
1 عقد ميكرو= 000’1 وحدة من عملة األساس
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يجد بعض المتداولين فرص للتداول من خالل النظر إلى المؤشرات األساسية لصحة االقتصاد. على سبيل المثال، العرض والطلب لعملة ما يحدد السعر 
والسيولة، لذلك يراقب المتداولون أسعار الفائدة في البنك المركزي لمعرفة الطريقة التي قد يتحرك بها السوق.

إذا كان سعر الفائدة على العملة مرتفعًا، قد يكون من المربح االستثمار على الفائدة وحدها. ولكن، قد يكون سبب ارتفاع سعر الفائدة نتيجة عدم االستقرار 
االقتصادي. تبنى كافة صفقات المشاركين في التداول بناء على معلوماتهم وخبرتهم. 

يبحث المتداول الذي يستخدم التحليل األساسي عن المؤشرات مثل معدل البطالة والتضخم وثقة المستهلك، وكذلك عن األخبار حول التغيرات في السياسة، 
ومعدالت الفائدة واألحداث. ويتم اإلعالن عن أغلب هذه المعلومات من قبل الحكومات وفقا لجدول زمني، ولذلك من الممكن العثور على “األجندات 

االقتصادية” أو إنشائها مما يمكن أن يشكل إلهاما لك خالل تداوالتك.

ويمكن من خالل األحداث التي تتسبب بتحرك سريع أن تمكنك من التداول خالل اليوم؛ أي يتم فتح الصفقات وإغالقها في نفس اليوم. إذا كانت توقعاتك 
تتمركز حول حركة السعر لفترة أطول من الزمن، فسوف تُبقي مركز التداول الخاص بك لفترة أطول؛ عمليًا يتم إغالق مركزك في منتصف الليل ويتم نقله 

“مقايضته” لليوم التالي بصفقة فورية جديدة. يأخذ المركز الجديد هذا في االعتبار سعر اإلغالق ويضيف أو يطرح الفائدة.

أي شيء قد يجعل االقتصاد يبدو أقوى يشير إلى الدخول في مراكز شراء، في حين يشير الضعف إلى الدخول في مراكز بيع.

استراتيجيات التداول

كاري تريد 
إن كان إلحدى العمالت معدل فائدة أقل ولعملة أخرى معدل فائدة أعلى، فيمكنك المشاركة في الكاري تريد 

من خالل شراء العملة ذات معدل الفائدة األعلى في الوقت الذي تبيع فيه العملة ذات معدل الفائدة األدنى. 
وبينما تدفع الفائدة األقل على العملة التي اقترضتها لتبيعها، ستحصل على الفائدة األعلى على العملة التي 

اشتريتها.
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يستخدم معظم متداولي العمالت األجنبية الرسوم البيانية لتحديد موعد الدخول والخروج من الصفقات، والمتداولون باستخدام التحليل الفني بشكل خاص 
يولون اهتماما كبيراً لألنماط السعرية. من خالل النظر إلى الرسوم البيانية وتثقيل السعر والحجم والتقلب والتوقيت، من الممكن العثور على نماذج تعطي 

مؤشراً لفرص محتملة لدخول السوق.

على سبيل المثال، إذا كان سعر العملة يصل بشكل متكرر إلى قيمة معينة ولكن ال يتمكن من تجاوزها يقال أن العملة وجدت مستوى مقاومة وفي حال 
االنخفاض إذا لم يتمكن السعر من اختراق مستوى محدد عدة مرات يقال أن العملة وجدت مستوى دعم. ويراقب العديد من المتداولين األنماط السابقة لتحرك 

السعر ومن خالله يتمكنوا من تكوين رأي حول المدى الذي يمكن أن يتحركه السعر إذا تخطى مستوى مقاومة أو كسر مستوى دعم.

وعلى مر السنين، تم وضع وبناء العديد من التحليالت على منصات التداول لدينا. بعض هذه التحليالت تعتبر تحليال كالسيكياً وبعضها اآلخر يعتبر أكثر 
صعوبة في التطبيق فيما تعتبر بعض التحليالت مناسبة لعملة معينة ولكنها ليست مناسبة لعمالت أخرى.

يمكنك الدخول في مركز تداول في أي وقت - توقعاتك يمكن أن تكون إشارة لفرصة شراء أو بيع. 

استراتيجيات التداول/التداول باستخدام التحليل الفني

أدوات التحليل الفني
المقاومة:  وهو مستوى رئيسي يميل فيه سعر األداة المالية لمقاومة االرتفاع. وهذا يعني أن السعر من الممكن أن يكون معرًضا لمرحلة “ارتداد” من 

هذا المستوى وأن يشهد تراجعاً.

الدعم:  وهو مستوى رئيسي يميل فيه سعر األداة المالية لدعم السعر وإيقاف االستمرار بالهبوط. وهذا يعني أن السعر من الممكن أن يكون معرًضا 
لمرحلة “تصحيح” من هذا المستوى وأن يشهد ارتفاعاً.

خط االتجاه:  يتشكل خط االتجاه حين يمكن رسم خط يصل على األقل ثالثة نقاط أو أكثر قام السعر باختبارها.

القيمة

خط االتجاه

المقاومة

الدعم

الوقت



©  حقوق الطبع محفوظة © 2018 لسويسكوت بنك.| يتضمن تداول العمالت األجنبية )الفوركس( وتداول العقود مقابل الفروقات درجة عالية من المخاطر وليس مناسباً لجميع المستثمرين. 1010
يحظر أي نسخ بدون إذن من المحرر.  

فارق السعر
فرق النقاط هو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع للعملة. 

ويعتبر بمثابة رسوم الوسيط ويعكس السيولة والمخاطر. ورغم 
ذلك تجد العديد من الوسطاء يقومون بفرض عموالت إضافية 

على فروق األسعار التي يقومون باإلعالن عنها، ولكن في 
 سويسكوت بنك ال يوجد أي رسوم أو عموالت أخرى.

النقطة
يُشار إلى التغير في سعر العمالت األجنبية على شكل نقاط. النقطة الواحدة 

هي عبارة عن تغيير في الخانة العشرية الرابعة للسعر )باستثناء الين 
الياباني، والذي تكون فيه الخانة العشرية الثانية(. ويمكن النظر إلى ذلك 

بطريقة أخرى وهي أن النقطة هي الرقم الخامس في السعر بغض النظر عن 
الفاصلة العشرية.

EUR/USD = 1.1275 | USD/JPY = 106.78

يمكنك الوصول إلى سوق الفوركس باستخدام منصة التداول التي

يقدمها لك وسيط تداولك. ويمكن للمستثمرين تداول العمالت األجنبية

Advanced( مع سويسكوت بنك من خالل منصة أدفانسد ترايدر

Trader( ،أو منصات ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5. وعالوة على ذلك

عالوة على ذلك، يقدم سويسكوت بنك فروقات أسعار منخفضة جدا على 
أزواج العمالت الرئيسية  تصل الى 1.1 نقطة وهامش ٪1 - ٪2 على 

معظم األزواج.

عند اختيار منصة التداول التي ترغب باستخدامها، عليك التأقلم مع

فروق األسعار المتاحة واألدوات التي توفرها منصة التداول. يقدم

سويسكوت بنك حسابا تجريبياً على منصة ميتاتريدر يتيح لك القدرة

على تجربة كل شيء على المنصة باستخدام أموال افتراضية. يمكنك

تحربة الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية واستعراض األوامر، وهي

عبارة عن صفقات آلية يتم تنفيذها بناء على توقعاتك، وتستخدم لفتح أو 
إغالق مراكز على سعر يتم تحديده مسبقًا.

يقوم المشاركون في سوق العمالت االجنبية بإيجاد 
سوق الفوركس وهو ما يطلق عليه التداول خارج 
السوق )OTC(. وهو ما يعتبر على عكس سوق 

األسهم، على سبيل المثال، والتي تتم فيها كل الصفقات 
من خالل البورصات المنظمة. 

منصات التداول

سعر الشراء 1.13324

سعر البيع 1.13308

فارق السعر

&

اليورو / دوالر أمريكي
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وتقوم وسائل االعالم المالية العالمية باستشارة ونشر تحليالت وتعليقات محللي 
سويسكوت بنك حول األسواق المالية العالمية.

swissquote.com/forex توجه إلى

ً افتح حساباً تجريبيا

يمكنك التدرب على تداول العمالت األجنبية بمبلغ  000’100 
دوالر أمريكي من األموال االفتراضية. بدون أي مخاطرة أو 

التزام.

لماذا التداول مع مجموعة سويسكوت بنك؟

20 عاماً من الخبرة في التداول عبر اإلنترنت  •

حاز على ثقة أكثر من 300 ألف متداول حول العالم  •

دعم عمالء بلغات متعددة  •

أبحاث حصرية للسوق من خالل تقارير يومية وأسبوعية  •

السيولة العالمية ودقة التنفيذ  •

حسابات منفصلة  •

(SIX: SQN( بنك مساهم عام ومدرج في البورصة السويسرية  •

افتح حساب تجريبي

كيف تبدأ تداول الفوركس
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