
دليلك لتجارة العمالت
يف بضع ساعات

مع شرح إلستراتيجية خطوط الميوري باألمثلة     



مقدمة عن جتارة العمالت
هي آلمة تدل على عمليات بيع و        ) Forex –  فوريكس   (تجارة العمالت    

. شراء العمالت األجنبية في السوق المالية العالمية    

لقد بدأت تجارة العمالت في السبعينيات عندما آانت تجارة العمالت               
. هي المحدد لسعر العملة) العرض و الطلب  (

ى تتميز تجارة العمالت بكبر حجم السيولة اليومية حيث تقدر بما يصل إل               
). 1,500,000,000,000( تريليون و نصف دوالر      

 ساعة ماعدا نهاية األسبوع    24آما تتميز تجارة العمالت بأن سوقها مفتوح            
  3:00 فجرًا حتى يوم االثنين      1:00و التي تبدأ من يوم الجمعة الساعة    

. فجراً 



مقدمة عن جتارة العمالت
مالذي يتم المتاجرة به في سوق العمالت؟

حيث هنالك أزواج عديدة من  . ما يمثل السلع في سوق العمالت هو أزواج العمالت
.  زوج22العمالت في السوق تصل إلى 

دوالر /يورو:  هنالك أزواج رئيسية وهي التي يكون الدوالر طرفًا فيها مثل
 )EUR/USD(  ،دوالر /باوند )GBP/USD( فرنك سويسري /، دوالر
 )USD/CHF( ين ياباني/، دوالر )USD/JPY .(

 باوند/يورو: هناك أزواج أخرى ثانوية وهي التي ال يكون الدوالر طرفًا فيها مثل
 )EUR/GBP  ( ين /يوروأو )EUR/JPY (  الكثيرهو غيرها.

 المقابلة، فمثال في   العملة األولى في آل زوج تسمى العملة األساس و الثانية تسمى العملة
.ابلةدوالر يعتبر اليورو العملة األساس بينما الدوالر يعتبر العملة المق/زوج اليورو



تعريفات مهمة يف جتارة العمالت
في تجارة العمالت حيث        ) السمسرة ( شرآة مرخص لها لممارسة أعمال الوساطة            :   الوسيط   

. تستطيع من خالله شراء و بيع العمالت           

هو الفرق بين سعر البيع و الشراء الذي يقدمه الوسيط لكل زوج                             ):  Spread(فرق السعر   
 و سعر الشراء       BID)( حيث هنالك سعران على الشاشة سعر البيع                .  من أزواج العمالت      

)(ASK .

مبلغ التأمين هذا غالبًا يكون                .  مبلغ التأمين الذي يطلبه البنك لتحصل على قوة شرائية                      :  الهامش   
. من قيمة الصفقة   % 1

  ربوية    مبلغ بنظام الهامش فإن البنك سيحتسب فائدة                   باقراضك  عندما يقوم البنك           : الفائدة البنكية       
أما في حال       .    صباحًا بتوقيت السعودية          1:00فقط في حال بقيت الصفقة مفتوحة بعد الساعة               

 على    ربوية   فائدة   استخدام وسيط يقدم خدمة الحسابات اإلسالمية فإنه لن يتم احتساب أي                              
.  صباحًا بتوقيت السعودية          1:00الصفقات المفتوحة بعد الساعة            



تعريفات مهمة يف جتارة العمالت
 1.2580دوالر سعره /هو سعر أحد العمالت مقابل األخرى، فمثال لو قلنا أن زوج اليورو        : سعر المبادلة  

. دوالر1.2580فمعناه أن اليورو الواحد يساوي      

 ما تساوي  هي أصغر وحدة يمكن من خاللها أن يزداد زوج العملة أو ينقص، و غالبا           ): PIP( النقطة  
 أو 1.2581 فإنه ممكن أن يتغير صعودًا إلى        1.2580دوالر / فمثًال لو آان سعر زوج اليورو  0.0001
. هبوطًا في آل تغير   1.2579

 من العملة األساس في      100,000عبارة عن الوحدة القياسية في آل صفقة وتساوي        ) : LOT(حجم الصفقة  
. في الحساب المصغر   10,000الحساب القياسي و   

ث يتم   هي الصفقات التي يتم فيها الربح من خالل ارتفاع سعر زوج العمالت حي            ): Long(صفقات الشراء   
).الثانية ( و بيع العملة المقابلة     ) األولى(شراء العملة األساس   

يتم   هي الصفقات التي يتم فيها الربح من خالل هبوط سعر زوج العمالت حيث             ): Short( صفقات البيع   
).األولى(و بيع العملة األساس     ) الثانية( شراء العملة المقابلة    

 نكون رابحين آل ما ارتفع سعر الزوج ، بينما لو تم بيع       فاننادوالر  /يوروفمثال لو تم شراء زوج   
.دوالر فإننا نكون رابحين آل ما انخفض سعر الزوج  /يورو



أمناط التجارة املشهورة
: هنالك أنماط مختلفة لتجارة العمالت من أشهرها            

حيث تتم المضاربة لمدة دقائق بسيطة من خمس ):  scalping( المضاربة اللحظية 
من عيوب هذا النوع هو احتاجه الى .  دقائق و الحصول على أرباح بسيطة10إلى 

.رأس مال آبير من اجل الحصول على عوائد ملموسة 

حيث تستمر المضاربة لمدة ساعات خالل  ): Day Trading( المضاربة اليومية 
.أغلب المضاربين يتبعون هذا النمط من المضاربة. اليوم الواحد

الدخول في صفقات مع االحتفاظ بها ): Swing Trading( المضاربة األسبوعية 
.لمدة من أيام إلى اسبوع 



مثال على جتارة العمالت
 دوالر في   2,000مع أحد الوسطاء حيث لديك مبلغ        ) mini account(لنفترض أنك قمت بافتتاح حساب مصغر        

. حسابك

 دوالر عن 100 بمعنى أن البنك يقرضك        1:100 لنفترض أيضا أن الوسيط يمكنك من الحصول على قوة شرائية تعادل                   
. دوالر200,000 دوالر فإن القوة الشرائية لديك تصبح          2,000و بما أن لديك     .   آل دوالر تملكه في حسابك   

.تتوقع أن يرتفع اليورو مقابل الدوالر وتود استغالل هذه الفرصة                   )  سنبين الطريقة الحقاً    ( بناء على توقعاتك و تحليالتك          

  10,000بما أن لديك حساب مصغر فإن حجم الكمية القياسية هو        .   دوالر للكمية المطلوبة  /يورو اآلن تضع أمر شراء    
حتى   ) من رصيدك %  5( فقط آتأمين     100 فإنه مطلوب منك مبلغ    1:100وحدة ، وبما أن القوة الشرائية المعطاة هي         

. يورو   10,000تستطيع شراء    

.   1.2600 ، بعدها بقليل صدقت توقعاتك وارتفع الزوج إلى              1.2580دوالر بسعر  /يورو لنفترض اآلن إنك اشتريت        
 فإن آل نقطة ربحتها تساوي           10,000هو   ) المصغرة(و بما أن حجم صفقتك         )  Pips(  نقطة   20اآلن تكون ربحت    

.  دوالر في هذه الصفقة  20إذن مجموع ربحك هو   .  دوالر واحد 

من  %  50( وحدة  1,000 فإنه مطلوب منك مبلغ تأمين قدره       100,000أما لو آنت افتتح صفقة قياسية بحجم             
)رصيدك



اسرتاتيجية إدارة املال
وآذلك األرباح أو الخسائر فهي غير محدودة، إنه          آما رأينا قبل قليل إن النقاط الناتجة عن حرآة العمالت غير محدودة            

مما يعني أنه باإلمكان ربح عدد ال بأس به من          .    نقطة 100من الطبيعي أن يتحرك الزوج في اليوم الواحد ما يقارب            
.   النقاط

و   )    دوالر فقط1,000يتطلب مبلغ تأمين قدره      ( 100,000دوالر بحجم عقد  /يورو  لو افترضنا اننا دخلنا في صفقة          
ربح على قيمة الصفقة       % 50 دوالر ، و يساوي        50X   10  = 500 نقطة ربح فهذا يعني أننا ربحنا            50استطعنا جني    

. وذلك خالل ساعات وربما دقائق   

فكما يقال الهامش     .  تجاه الذي نرغب به    مع مالحظة أنه ممكن خسارة نفس المبلغ في حال سارت الصفقة في عكس اال           
.سر منه أمواًال طائلة آذلك   سالح ذو حدين، فكما أننا قد نجني منه أرباحًا طائلة إال أننا قد نخ                

 Money( رة يجب معرفة مفهوم إدارة المال      فلذلك و حتى يكون هنالك توازن بين احتمالية الربح و احتمالية الخسا                
Management (                      قت يحظ رأس المال من    حيث أنه هو من يحافظ على األرباح التي نحققها و ينميها وفي نفس الو

. المخاطر المحدقة في سوق العمالت   

الفني ألن إدارة المال هي أهم مبدأ يجب تعلمه و            فلذلك أحببت أن أضع هذا المبدأ المهم حتى قبل التطرق لطرق التحليل               
. فهمه ومن ثم تطبيقه دون التخلي عنه من غير طمع أو جشع              

.ماتملكية ثم وفي صفقة واحدة تخسر آل          من دون إدارة مال جيدة قد تربح عشر مرات متتالية و تحقق أرباح خيال             



اسرتاتيجية إدارة املال
 مضارب و قمنا بإعطائهم      100بدأ هو لو أن لدينا        إن من األمثلة التي تذآر عن إدارة المال و التي توضح أهمية هذا الم               

 خاسرة، ستجد أنه     4 صفقات رابحة و     6، بمعنى أنه من بين آل عشر صفقات هنالك             %60استراتيجية ناجحة بنسبة       
 مضاربا اآلخرين هم خاسرون وذلك تبعًا لكيفية إدارة        95 من هؤالء المضاربين قد حققوا أرباحًا بينما        5بعد عام فقط   

.المال بالطريقة الصحيحة  

 هي ببساطة أن ال تدخل في صفقة واحدة بمبلغ               هنالك طرق عديدة و مختلفة إلدارة المال لكني سأتكلم هنا عن أهمها و           
و لكن لمن يرغب بالمجازفة فيجب أن ال       %   3إلى  %  2و يفضل أن يكون أقل من ذلك بين               .  من رأس مالك%   5يفوق   

.من رأس ماله في صفقة واحدة    %  5يزيد عن  

و   %   5 ال يزيد عن    دوالر في حسابنا فإن إدارة المال المثلى هي أن تدخل في صفقة بمبلغ             30,000فمثًال لو أن لدينا      
 فإن المبلغ   1:100 دوالر، و بما أن البنك يقدم لنا قوة شرائية             1,500 =     100  )   /  5 *  30,000(  الذي يساوي      

. دوالر  15 دوالر ، حيث آل مكسب نقطة يساوي           150,000النهائي للتجارة سيكون       

  6,000 دوالر في اليوم الواحد و يساوي مبلغ             300 نقطة في اليوم في المتوسط ستكون قد ربحت               20فلو ربحت   
ل ما   إذا آنت تدخل بعقد واحد فقط في اليوم، ولكنه آل ما ازدادت ارباحك آ                 )   ريال في الشهر    22,500(دوالر في الشهر    

. التي تدخل فيها في آل عقد           %  5ازدادت قيمة 

أس مالك خالل شهر واحد، وبعد شهرين          باستخدام هذه الطريقة لو سارت األمور على ما يرام ستجد أنك ضاعفت ر        
 دوالر خالل ثالثة أشهر، ولو تخليت عن طريقة إدارة المال قد              100,000 دوالر ، و لديك     65,000سيكون لديك    

؟؟  !!  دوالر في دقائق  100,000تخسر هذه  



.هنالك برامج عديدة تستخدم لمتابعة و تحليل العمالت فنياً        

Metatrader (ميتاتريدرمن أشهر هذه البرامج برنامج   4.(

لفني حيث يوجد فيه مؤشرات أهم ما يميز هذا البرنامج أنه مجاني و قدرته العالية على التحليل ا          
أضف إلى ذلك أن أغلب      . البرمجيه  لغته تعملت عديدة آما أنك تستطيع أن تصنع مؤشرك في حال      

.لكل سباقين لإلجابة      مضاربي العمالت يستخدمون هذا البرنامج فلو احتجت إلى مساعدة ستجد ا          

.بالرغم من قوته  ) ميغا 3.36(آما يتميز البرنامج بصغر حجمه  

ألن خدمته ممتازة في تقديم البيانات حيث يعاني      ) FXDD(يفضل تحميل البرنامج من موقع  
.البعض في اآلونة األخيرة من توقف البرنامج عن العمل         

.لتحميل البرنامج   

الربنامج املستخدم

اضغط هنا 

http://www.metaquotes.net/files/fxdirectdealer/mt4setup.exe


دليلك لتجارة العمالت
يف بضع ساعات

يوري تخدام نظرية خطوط ا تاجرة اب ملا سـ مل
“)ArabicTrader(مما استلهمته من أخي أبو أثير من منتديات المتاجر العربي       ”

http://www.arabictrader.com/vb/forumdisplay.php?f=3


التحليل الفني
توقع فيما إذا آان زوج من  التحليل الفني هو استخدام لمبادئ حسابية و هندسية و أنماط مختلفة ل  

باطها مع طرق التحليل   العمالت سيرتفع أم سيهبط حيث إن من أهم ما يميز سوق العمالت هو انض 
.الفني المختلفة

نترنت و لكن حتى ال أطيل   هنالك طرق عديدة مختلفة للتحليل الفني سيجدها من يبحث عنها على اال   
وهي باستخدام نظرية ) أبو أثير(عليكم سأآتفي بعرض طريقة رائعة للمتاجرة تعلمتها من أخي  

والتي الزلت استخدمها يوميًا من بعد ما تعلمتها حيث وجدتها طريقة       ) MURREY(الميوري 
.مربحة وسهلة و نسبة نجاحها عاليًا إن شاء اهللا    

: إن من أهم ما يميز طريقة الميوري

.ةاعتمادها على أهم مبدأ في التحليل الفني و هو مبدأ الدعم و المقاوم 
هما آانت قوة الترند والبد أن  امكانية استخدامها في حال آان الترند صاعدًا أو هابطًا وذلك بأنه م     

.يحدث بعض االنعكاس البسيط على األقل و االستفادة منه  
.  بتطبيقهاآما تتميز الطريقة بأنها سهلة حيث يمكن استيعابها في دقائق و البدء  
.طةمن المميزات أيضًا قلة المؤشرات المستخدمة مما يقلل احتمالية اللخب  



تعريف املؤشرات املستخدمة
ترة هي ثمانية خطوط حسابية تعتمد في حسابها على أعلى و أقل نقطة خالل ف         :خطوط الميوري    

:ة، وهي شمعة ، فلذلك هذه الخطوط قد تختلف باختالف الفترة الزمنية المختار             64تتكون من 

.ارتداد  و تمثل نقطة مقاومة قوية جدا يصعب اختراقها و غالبًا ما يحدث منها       : 8/8
.و تمثل نقطة انعكاس لكنها ضعيفة و غالبًا ما يتم اختراقها بسهولة        : 8/7
.8/8و تمثل نقطة انعكاس قوية و لكنها أقل قوة من    : 8/6
. حال صار فوقها  و تمثل الحد األعلى الطبيعي للمتاجرة ، حيث يعتبر السعر مرتفعًا في           : 8/5
.و تمثل نقطة المحور و ال يتم اختراقها بسهولة  : 8/4
. حال صار تحتهاو تمثل الحد األدنى الطبيعي للمتاجرة ، حيث يعتبر السعر منخفضًا في         : 8/3
.8/0و تمثل نقطة انعكاس قوية و لكنها أقل قوة من    : 8/2
.و تمثل نقطة انعكاس لكنها ضعيفة و غالبًا ما يتم اختراقها بسهولة        :8/1
.داد و تمثل نقطة دعم قوية جدا يصعب اختراقها و غالبًا ما يحدث منها ارت         : 8/0



مثال خطوط امليوري
8/8
7/8
6/8
5/8
4/8
3/8
2/8
1/8
0/8



تعريف املؤشرات املستخدمة
)Stochastic  (الستوآاستيك    مؤشر 

يفيد في اخبار مدى تشبع الزوج ارتفاعًا أو انخفاضًا هو عبارة عن             
).أخضر و أحمر(خطين 

تحدث عندما يقطع الخط األخضر األحمر   ) التشبع هبوطاً   ( عالمة الشراء   
.  أو أقل 20صعودا فهي عالمة شراء خاصة عندما يحدث ذلك عند خط      

فتحدث عندما يقطع الخط األحمر    ) التشبع صعوداً     ( أما عالمة البيع    
.70األخضر صعودًا خاصة عندما يحدث ذلك فوق خط   

  ميوري ليدعم دخولنا عند خطوط      الستوآاستيك   سيتم استخدام مؤشر  
. المختلفة 

عالمة بيع   
)تشبع صعود  (

عالمة بيع   
)تشبع صعود  (

عالمة شراء 
)تشبع هبوط   (



حتميل و تركيب املؤشرات
. اضغط هنا  لتحميل خطوط الميوري و باقي المؤشرات      

:يتم حفظ الملف في المسار التالي       

 C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\indicators

:يتم حفظ القالب في المسار التالي         

C:\Program Files\MetaTrader 4\templates

http://www.arabictrader.com/vb/attachment.php?attachmentid=41126&d=1162064572


تطبيقات خطوط امليوري
:من أهم التطبيقات لهذه الخطوط هي        

الديلي  الترند التصاعدي على      : أوال
.8/2 و الهدف يكون  8/0 حدوث ارتداد من خط    تأآيدفي حال  )  LONG(الشراء  

.8/7 و الهدف يكون  8/8 حدوث ارتداد من خط     تأآيدفي حال  ) SHORT(البيع  

الديلي   الترند النزولي على    : ثانيًا
.8/1 و الهدف يكون  8/0 حدوث ارتداد من خط    تأآيدفي حال  )  LONG(الشراء  

.8/8 و الهدف يكون  8/6 حدوث ارتداد من خط     تأآيدفي حال  ) SHORT(البيع  

. لتأآيد الدخول و الخروج      االستوآاستك عن مؤشر  تعلمناه من المهم االستعانة بما   

.بالنسبة لي أفضل استخدام األربع ساعات آإطار زمني          



8/3 و 8/5تكتيكات مستوى 
 لفترة من الزمن ثم قام باالنخفاض ألدنى من 5/ 8إذا آان الزوج فوق مستوى       

 بعد ذلك 8/4و غالبًا ما سيصل إلى .  هبوطي  ترند فهذا دليل بداية   8/5مستوى   
 نقطة مقاومة مهمة في هذه الحالة حيث أنه لو تم        8/5مباشرة و يكون مستوى    

 صعودًا فهذا عالمة على عودة الترند التصاعدي مجددا فبذلك             8/5آسر مستوى   
. صعودًا بعد الهبوط منها تكون عالمة شراء قوية        8/5آسر 

 بعدما هبط منها ، فمعنى ذلك أن الزوج     8/5أما في حال فشل الزوج في اختراق          
. و هذه عالمة دخول بيع قوية       3/ 8سيهبط إلى مستوى   

 ففي هذه الحالة سيصبح الترند هبوطي و سيكون        8/3لو حدث وتم آسر    
. مقاومة قوية جداً      8/3مستوى   



تطبيقات خطوط امليوري
 أتوماتيكيا و الذي يقوم ) Murrey Support(لتسهيل استخدام الطريقة قمت بصنع مؤشر    

:بحساب و عرض التالي   

.جرنتش م بتوقيت 12:00حساب إغالق يوم أمس الساعة      

.للديلي  SMA(200,close)المتوسط المتحرك    

).هبوطي(أو ) تصاعدي  (حالة الترند    

.التوصيات  



زاوية التوصيات   

الستوآاستيك    مؤشر 



7/ 8 و الهدف  8/8 التوصية بيع    –الترند تصاعدي   ):  1(مثال  



8/2 و الهدف  8/0 التوصية شراء    –الترند تصاعدي   ):  2(مثال  



8/1 و الهدف  8/0 التوصية شراء   –الترند هبوطي  ):  3(مثال  



8/6 و الهدف   8/8 التوصية بيع    –الترند هبوطي  ):  4(مثال  



 و  8/3آان الزوج أقل من    
لمدة من الزمن 

لما حدث اختراق  
 آان   8/3لمستوى    

8/4الهدف 

 5/ 8لما حدث اختراق لمستوى   
فمعناه أن الترند تحول إلى     

تصاعدي وهي نقطة دخول شراء      
.ممتازة

)الحد األعلى للتجارة    (8/5و ) السعر األدنى للتجارة   (3/ 8تكتيك  ):  5(مثال  



اخلامتة
يع التوصيات تعتمد من المهم جدًا قبل الدخول في صفقة التأآد من حصول ارتداد حيث أن جم           

 ساعات إلى إطار       4و يمكن التأآد عن طريق االنتقال من زمن       . على مبدأ االرتداد أو التراجع      
.الساعة الواحدة وانتظار اآتمال شمعة على األقل و حصول ارتداد           

. يجب أن يدل أيضًا على حصول ارتداد  األستوآاستيكآما أن مؤشر  

: إن أعجبك هذا االجتهاد مني فال تقل شكرًا ولكن قل         

 اللهم اغفر له و لوالديه
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