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تحذیر من المخاطر
تداول الفوركس یتسم بطابع كبیر من المضاربة والتعقید، وقد ال یكون مناسبًا لجمیع المستثمرین. قد یؤدي 

تداول الفوركس إلى مكاسب أو خسائر كبیرة. لذلك، ال یُنصح باستثمار أموال ال یمكنك تحمل خسارتھا. قبل 
استخدام الخدمات التي تقدمھا شركة فوركس مارت، یرجى اإلقرار وفھم المخاطر المتعلقة بتداول العمالت 

األجنبیة. اطلب المشورة المالیة، إذا لزم األمر
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ما ھو

الصرف األجني؟
الصرف األجنبي ھو السوق العالمي لبیع وشراء العمالت، والذي یعمل على مدار 24 ساعة في الیوم وخمسة 

أیام في األسبوع.

یُطلق علیھ أیًضا الفوركس، وھو أكبر سوق في العالم وأكثرھا سیولة، حیث یزید حجم التداول الیومي عن 4 تریلیون 
دوالر.

ForexMart
تجھیز تجار العمالت في المستقبل 

بما یل زم!
دع ForexMart تساعدك على إطالق العنان لفرص ال حدود لھا في سوق الفوركس المعقد. 

سیعلمك ھذا الدلیل سھل التعلم كل األشیاء التي تحتاج إلى تعلمھا في أكثر األسواق المالیة سیولة في 
العالم.

$

€

x
forexmart.com
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كیفیة
تداول الفوركس؟

 یتم تداول العمالت في أزواج؛ بمعنى أن المتداولین یشترون 
ویبیعون زوًجا من العمالت في نفس الوقت. بعبارات أبسط، فإنھ 

رى. مماثل لتبادل عملة معینة بأخ

ألغراض المناقشة، سوف نأخذ على سبیل المثال زوج الیورو/الدوالر األمریكي. العملة األولى )في ھذا 
المثال، الیورو( ھي العملة األساسیة، بینما العملة األخرى )الدوالر األمریكي( ھي العملة الثانویة. تُعرف 

تكلفة بیع العملة األساسیة بسعر العرض، بینما تُعرف تكلفة شراء العملة األساسیة بسعر الطلب. یمكن 
للمتداول إما بیع العملة األساسیة أو شراء العملة األساسیة.

$

€

العملة الثانویة الیورو/الدوالر األمریكي

(نقطة مرجعیة: تقریر إخباري حول احتمالیة قیام البنك المركزي األوروبي برفع أسعار الفائدة)

الخیار 1: العرض - بیع العملة األساسیة
 إذا كنت تعتقد أن قیمة الیورو من المرجح أن تنخفض مقابل الدوالر األمریكي، مع زیادة قیمة ھذا األخیر بسبب قرار 

محتمل للبنك المركزي األوروبي بشأن سعر الفائدة، فإنك ستقوم بالبیع. عند بیع ھذا الزوج من العمالت، أنت تبیع 
الیورو وتشتري الدوالر األمریكي في نفس الوقت.
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 لماذا

FOREX

لماذا الفوركس؟
دع فوركس مارت تحسب الطرق:

یمكن للمستثمر تداول العمالت على مدار 24 ساعة في الیوم. لذلك، یمكنھ التداول على الفور في 
أنسب وقت لھ.

البیانات االقتصادیة واألخبار التي تشمل السوق متاحة للجمیع.

نظًرا لكونھ سوقًا المركزیًا، فإن سوق الفوركس ال یخضع لرقابة أي بلد أو مجموعة من البلدان أو 
أي مؤسسة.

 یمكنك التداول في أي وقت، بغض النظر عن االتجاه العام للسوق. عالوة على ذلك، یمكنك 
االستفادة من أوضاع السوق الحالیة، اعتماًدا على العمالت التي تتحرك صعوًدا وھبوًطا.

•

•
•

•

العملة األساسیة

 بیعالدوالر األمریكيالیورو 
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ما ھو اللوت؟
 في مجال التمویل، یمثل اللوت الكمیة المعیاریة لألداة المالیة التي تحددھا البورصة أو ھیئة تنظیمیة أخرى. اللوت

.الواحد یعادل ۱۰۰،۰۰۰ وحدة من العملة األساسیة

 تتیح لك ھذه المیزة أن تحدد مسبقًا الحد 
 األقصى الذي ترغب في المخاطرة بھ. لذلك

 بمجرد أن تنخفض العملة المتداولة إلى ما دون
.العتبة، فإن ھذا األمر سیغلق الصفقة تلقائیًا

 یسمح لك ھذا اإلجراء بحجز أرباحك وإغالق 
 صفقتك بمجرد أن یصل السوق إلى ھدف محدد
 مسبقًا، ویظل السعر مرتفعًا. على الرغم من أنھ
 یحد من الربح الذي یمكنك تحقیقھ، إال أن ھذا
 سیحمیك من أي انخفاض مفاجئ في سعر
.العملة

الخسارة وقف أمر أمر جني األرباح

R
I
S
K

شراء الیورو

نقطتین 1.1314     1.1312 بمقدار أعلى

الخیار 2: الطلب - شراء العملة األساسیة
إذا كنت تعتقد أن قیمة الیورو من المرجح أن ترتفع مقابل الدوالر األمریكي، بافتراض أن البنك المركزي 
األوروبي لن یرفع أسعار الفائدة، فإنك ستشتري. عند شراء الیورو/الدوالر األمریكي، أنت تشتري الیورو 

وتبیع الدوالر األمریكي في نفس الوقت.

ما ھي الرافعة المالیة؟
الرافعة المالیة ھي استخدام رأس المال المقترض لتعزیز العائد المحتمل لالستثمار. تقدم فوركس مارت 

العدید من خیارات الرافعة المالیة لبدء التداول بطریقة آمنة ومسؤولة مع مخاطر أقل.

ما ھو البیب؟
البیب ھو أصغر مقیاس للعملة، وھو الرقم األخیر بعد الفاصلة العشریة. یستخدم المتداولون النقاط أو البیب 
لمراقبة أرباحھم وخسائرھم في السوق. یتم تسعیر معظم أزواج العمالت الرئیسیة بما یصل إلى أربعة أرقام 

. عشریة

 باباإلشارة إلى المثال أعاله، دعونا نفترض أن زوج الیورو/الدوالر األمریكي یتم تسعیره عند 1.1312. 
ومن ثم، فإن سعر الیورو ھو 1.13 دوالر. اآلن، لنفترض أن العملة ترتفع بمقدار اثنین، من 1.1312 إلى 

ن. 1.1314. لذلك، ترتفع قیمة الیورو بمقدار نقطتی

 الدوالر األمریكي

 نحن فخورون بأن نقول إّن فوركس مارت قد زودت عمالئنا بأدوات ممیزة لمساعدتھم على تقلیل 
مخاطرھم عند التداول. بصرف النظر عن ذلك، یجب على المتداولین مالحظة ما یلي:

تقلیل المخاطر 
أثناء التداول؟

كیف یمكنني
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كیفیة
فتح حساب تداول؟ 

.www.forexmart.com على ForexMart قم بزیارة الصفحة الرئیسیة لشركة

أین یمكنني معرفة
المزید من التفاصیل حول الفوركس؟

$

€ ،ندوات / حلقات دراسیة مكثفة، مستشارون مالیون

كتب إلكترونیة 

ندوات الویب / دروس الفیدیو 

 قم بزیارة قسم األسئلة الشائعة أو قاموس 
ForexMart مصطلحات الفوركس في

WWW.FOREXMART.COM

•
•
•
•

•

•

لماذا تتداول مع ForexMart؟
تمتثل ForexMart لللوائح التي تضعھا الدول المختلفة في جمیع أنحاء العالم. التزامنا 

باتباع األفضل في الصناعة. الممارسات وتلبیة احتیاجات العمیل تبقینا في الطلیعة في مجالنا.

نحن نقدم لعمالئنا منصة تداول عالمیة المستوى.

فریق دعم العمالء لدینا متاح على مدار 24 ساعة في الیوم وخمسة أیام في األسبوع لمساعدتك 
في األمور المتعلقة بالتداول أینما كنت.

لیس لدینا تنفیذ للصفقات، مما یضمن أسعاًرا تنافسیة وشفافة. عالوة على ذلك، نقوم بمعالجة 
الصفقات في أقرب وقت ممكن.

•

•
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