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لماذا اخترت التداول؟



لماذا اخترت التداول؟

نورا الشيخ امارتية الجنسية، بالغة من العمر 
39 عاما، حصلت على شهادة الماجستير 
في إدارة االعمال من جامعة زايد، ودبلوم 

في االقتصاد والمحاسبة. عملت سابقا في 
كل من بنك أبو ظبي اإلسالمي، بنك عجمان 
ومحاسبة في شركة بروكتر اند غامبل، اعمل 

حاليا كاتبة في موقع اف ام بي االقتصادي، 
بشكل مستقل لتبادل الخبرات والمعرفة 

الخاصة باألسواق العالمية، متخصصة في 
سوق الفوركس والعمالت الرقمية. 

من خالل خبراتي في البنوك، كنت اشاهد 
دائما أصحاب المال والثروات، باإلضافة الى 
الهوامير وكيف كانوا يسيطرون على جميع 
رؤوس األموال. من أكثر األقوال شهرًة “إن 

المال دائما ما يجذب المال“، ولكن بالحقيقة 
انا وزمالئي من كان يجمع لهم المال.  

وعن تجربة أقول لكم ان من يحقق األموال 
ليس من يمتلكها بل من لديه القدرات 

واإلرادة والصبر ورؤية مستقبلية إلهدافه. 
اخترت العمل لصالحي واستثمار كل ما املك 
بخبرتي الشخصية. والحمد لله بعد نجاح كبير 
ها انا أتوجه لمشاركة خبرتي مع الجميع ولن 

تكون حكًرا على أصحاب رأس المال فقط.



ان األسواق هي عبارة عن مجموعة اشخاص تلتقي من اجل تبادل شتى االشياء، حيث 
انه قبل ان يقدم الليدويون )األصل من ليديا( المال الى العالم، كان االمر المتبع هو تبادل 

او تقايض شيء في شيء اخر. اليوم نحنا نتبادل األشياء باألموال، كما نتبادل العمالت 
بعمالت أخرى، او عمالت ورقية بعمالت رقمية، وعمالت رقمية مقابل بضائع او خدمات. 

في أي حدث كان نحن نقوم بعملية تبادل، ان الكلمة تبادل او تقايض مستخدمة منذ 
زمن بعيد، وهي تصف األسواق، على سبيل المثال بورصة نيويورك )NYSE(تدعى “بورصة 

نيويورك للتبادل”. 

تبادل البشر على مدى العصور أشياء مع بعضهم البعض، حيث لدينا شعور ال يضاهى 
للقيمة، حتى ان بعضنا يتمتع بموهبة المناقشة والمفاصلة من اجل الحصول على شيء 

بصفقة جيدة او بيع شيء في صفقة مربحة. تعتبر المفاصلة جوهر عملية التبادل، انها 
القانون الوحيد للشخص للحصول على أي شيء يرغب به بسعر مناسب. اشتري بسعر 
منخفض وبيع في سعر غالي، هذا كل ما تحتاج الى معرفته من اجل الربح في األسواق.  

مقدمة:

اساسيات التداول والقواعد أ . 



من األدوات األساسية التي نستخدمها في التداول هي أوامر “جني األرباح” و “وقف 
الخسارة”. هذه هي األدوات التي ننفذ بها أهدافنا، للحصول على ربح أو الحد من الخسارة، 

هم جزء من عملية استخدام النظام. عندما نقرر شراء أو بيع أصل، نقوم في الوقت 
نفسه بتحديد مستوى الربح، ونسعى لتحقيق ذلك الربح، ونخرج من الصفقة عند 

تحقيقه. نقرر أيًضا، قبل الدخول في الصفقة، مقدار الخسارة التي نحن على استعداد 
لتحملها قبل الخروج من الصفقة لمحاولة إعادة التداول. هذه هي تكتيكات مجربة 

وحقيقية للتجار.

يعتبر الفرق بين النشاط المرسوم والمسجل في أسواق رأس المال مقابل العلوم 
الطبيعية، هو ان الطبيعة وقوانينها حتمية، اما األسواق فهي احتمالية. ما يميز األسواق 

هو “كيف تعمل األمور” ألن النشاط الذي تمثله الرسوم البيانية والمؤشرات ال يظهر 
العالم المادي، انما يظهر العالم العاطفي البشري. ان المخططات السعرية ليست أكثر 

من قياسات دورية للعالقة االنفعالية البشرية لسعر شيء ما.

األدوات:

اساسيات التداول والقواعد أ . 



عدم اتساق البشر يعني ان السلوك سوف يتكرر في ظل ظروف مماثلة، او على األقل 
هذا ما نتصوره او نتوقعه. لكن الوضع في أسواق المال ال يتطابق مع شيء اخر، دائم 

يوجد تذبذبات غير متوقعة، هذا السبب في عدم قيام المتداول بجني األموال طوال الوقت. 
يخسر المتداول كما نخسر جميعا، حيث ان السمة المميزة للنجاح في االعمال التجارية هي 

ببساطة كسب أكثر مما تخسره، ألنه في التأكيد هنالك خسارة.

يعتبر هذا السبب الرئيسي الستراتيجية وقف الخسارة وجني األرباح، حيث اننا عندما نخسر 
او نفوز فأننا نتأثر في عواطفنا. ان نشوة كسب المال في األسواق هي شعور قوي، مما 
يؤدي الى جميع أنواع السلوك الوهمي. في حين ان التوتر الناتج عن معاناة الخسارة في 

األسواق يولد مستوى من الخوف واالشمئزاز، يمكن ان يتغلب بسهولة على عقل المتداول 
ويجعله يتصرف بطريقة غير عقالنية، لذلك من المهم ان نقرر متى ندخل الصفقة ومتى 

نغلقها قبل دخولنا اليها.

اساسيات التداول والقواعد أ . 



العالم لديه أنواع كثيرة من األسواق، 
هنالك اسواق إنتاج السلع الجافة، السلع 

المصنعة، التكنولوجيا، المواد الخام، 
تجارة الجملة والتجزئة، البضائع الطازجة 

مة تعمل  والحيوية. أقدم سوق ُمَنظَّ
باستمرار هي بورصة األرز في طوكيو، التي 
تعمل منذ أكثر من 400 عام. يعود العقد 

األول من العقود اآلجلة الى أكثر من 
4000 عام، الذي بدأ فيه التاجر الموهوب 
والفيلسوف اليوناني “أرسطو طاليس”، 

الذي قام بشراء حقوق معاصر الزيتون 
من أصحابها قبل موسم الحصاد.

يصب التركيز على أسواق “رأس المال”، 
هذه هي األسواق العامة التي تديرها 

بورصة منظمة. القصد هو أسواق 
األسهم، أسواق الدين او السندات او 
الدخل الثابت، النقود وأسواق الصرف 
األجنبي، المشتقات وأسواق السلع. 

تنضم أسواق رأس المال إلى الباحثين 
على النقد )رأس المال( مع أولئك 

المستعدين لتوريد النقود والمخاطرة 
 مقابل األرباح المحتملة.

في عالمنا هذا يتوفر النقد الزائد 
ليستخدمه الناس، ويقوموا في التبادل 

في أسواق حرة،

ب .  ما الذي يجب أن تعرفته من اجل بدء التداول



أسواق األوراق المالية: أسواق السندات:

أسواق العمالت: أسواق السلع:

موجودة هذه األسواق لالنضمام إلى بائعي 
الديون وموردي االئتمان، حيث يفّضل موردو 

النقد تقديم قرض للكيان الرأسمالي أو الشركة 
بداًل من تبادل أموالهم مقابل حقوق الملكية.

توجد هذه األموال لزيادة رأس المال من 
الموردين مقابل الملكية في الشركة وجزء 

من األرباح، إما في شكل توزيع أرباح أو ارتفاع 
أسعار األسهم.

ان منتجي ومستهلكي السلع يقومون بشراء 
كميات ضخمة، لذلك أي تقلب طفيف في 

األسعار ينتج ربحية كبيرة، مما يجعل مخاطر 
تحرك السعر مربحة او مكلفة للمضاربين.

يقوم مالكو العمالت بتبادل العمالت األخرى التي 
يحتاجونها، يسعون إلى تجنب المخاطرة من شراء 

سلعة من وحدات X من العمالت األجنبية، ووحدات 
Y من عملتهم الخاصة، التي سوف تكلف فجأة 
Y باإلضافة إلى وحدات من عملتها عندما يحين 

الوقت لدفع ثمن السلعة، وبالتالي سوف تصبح 
أكثر مكلفة بعبارات العملة المحلية. جميع أسواق 

رأس المال مجتمعة بعامل هائل، حيث ان فيها يتم 
التعامل مع 1.5 تريليون دوالر يوميا من التبادالت.



الفصل الثاني

أسواق رأس المال، وهي جزء من نظام مالي معني بزيادة رأس المال عن طريق التعامل 
في األسهم، السندات واالستثمارات طويلة األجل األخرى، والتي تنقسم إلى 5 فئات 

هي: األسهم، السندات، السلع، العمالت األجنبية والعمالت الرقمية.  تتوفر الفئات على 
جميع المنصات، باستثناء العمالت الرقمية ال زالت غير متوفرة في جميع المنصات. في 

الفصل هذا سوف يكون شرح عن اهم 3 فئات تعاملت فيها.

اهم 3 أصول في جميع قطاعات التداول وفقا لتجربة نورا:



الفصل الثاني

الذهب هو معدن ثمين جدا، الذي كان وال زال موضعا للرغبة البشرية طالما مدركين 
لوجوده، هذا ال يدهش أحد ألنه يمثل كل ما نرغب فيه في أنفسنا. يدوم الى االبد، كما ان 
بإمكانه انه يتشكل في أي شكل يمكن تخيله، باإلضافة تمتعه بالجمال المبهر والساحر. 

حاصل على كل الخصائص التي نتمناها، يزال جميل ويحافظ على طرازه منذ بداية 
اإلنسانية.

منذ فترة طويلة، سمحت هذه السمات أن يصبح المعدن وسيلة للتبادل، حيث ان 
القيمة المخزنة يتم المتاجرة بها للسلع والخدمات، مثل العملة في المصطلحات 

الحديثة. استخدم الذهب في العمالت المعدنية لكنهم توقفوا عندما استبدلنا العمالت 
باألوراق النقدية.

الفئة األولى: السلع، الذهب



الفصل الثاني

يذهب معظم إنتاج الذهب اليوم، أي حوالي ٪72 إلى إنتاج المجوهرات. يشتري البشر 
في جميع أنحاء العالم، وال سيما في الصين والهند، المجوهرات كمخزن للقيمة. تذهب 
النسب المئوية الصغيرة إلى صناعة اإللكترونيات، كطالء لالتصاالت بسبب الموصلية 

الكهربائية المتميزة. هناك نسبة صغيرة أخرى تذهب إلى صناعة األسنان، الستخدامها 
في الزرع بسبب خصائصها الخاملة للغاية، ويذهب الباقي إلى إنشاء العمالت المعدنية 

من اجل جمعها وتخزينها.

ان فكرة اخذ شيء ذي قيمة عالية وتخزينه في خزائن المالبس، او خزنة بيتية او خزينة 
بنك وعدم استثمارها هي امر غير بديهي. ربما ال ألولئك الذين يفهمون مخاطر تلك 

االستثمارات، حيث ان الكثير من الناس ال يؤمنون بالمؤسسات المالية، لكن الذين لديهم 
خبرة او لديهم تاريخ عائلي او حياة الجئ يعرفون ان الذهب يمتلك خصائص منقذة للحياة.

الفئة األولى: السلع، الذهب



الفصل الثاني

يمكن تحقيق “التداول” في الذهب بطرق عديدة، حيث يمكن للمرء أن يشتري ويبيع 
المعدن المادي في األسواق القائمة في شكل عمالت معدنية، أو مجوهرات، أو أي امر 
آخر من الطراز الذهبي مثل األقالم والوالعات إلخ. هناك سوق مشتقات معدنية حيث 

يخمن التاجر حركة سعر المعدن دون امتالكه أو التعرض للمعدن على اإلطالق. إن العقود 
مقابل الفروقات )CFD( هي مثال على تجارة مشتقات معدنية. يقوم الناس دائما بشراء 
او بيع المعدن لمجموعة متنوعة من األسباب، حيث ان السعر يتحرك دائما، وبالتالي فإن 

إمكانية الربح والخسارة موجودة دائما. 

كيف نتداول الذهب؟



هي عملة االحتياط في جميع انحاء العالم، ان الدوالر األمريكي ال شك انه 
اهم شكل من اشكال المال. يسمح الشعب األمريكي بحمل عملتهم 

في جميع انحاء العالم، كما يسمح باستخدامها في كل أنواع المعامالت 
المالية. ان هذا االمر هو سيف ذو حدين، ألنه من ناحية يعرض االقتصاد 

األمريكي لمطالب بتريليونات الدوالرات االمريكية المتميزة في جميع 
انحاء العالم. من ناحية أخرى ان االستخدام الكامل للعملة االمريكية في 

الخارج هي مطالبة محتملة على األصول االمريكية، التي بسهولة بهذه 
الطريقة يمكن الحصول على األصول في الواليات المتحدة.

ان الحد الثاني من السيف يمكنه ان يخدم في بعض األحيان مصالح 
االقتصاد األمريكي، كما في الحالة التي يمكن فيها ان تخفض الديون 

المستحقة على المصالح االمريكية، تخفض بشكل مؤقت من خالل آلية 
التضخم الخاصة بتخفيض قيمة العملة. على سبيل المثال تم سداد 

دين بنفس المبلغ من الدوالرات التي تم اقراضها، بينما انخفضت قيمة 
تلك الدوالرات بنسبة %20، هكذا كان الحال في أواخر السبعينات واوائل 

الثمانينيات، وهو دين تم خصمه بشكل فعال.

توفر العملة االمريكية يجعلها قابلة للتداول بشكل بارز، حيث يقدر 
المتداولين والوسطاء في جميع انحاء العالم ان يجعلوا التداول على 
قيمة الدوالر األمريكي امرا سهال للغاية. يمكن التكهن بقيمة الدوالر 

األمريكي مقابل أي عملة قابلة للتحويل عمليا على مدار الساعة.
ان عملة أي دولة او منطقة تداول هي وكيل لهذا البلد او المنطقة، في 

ذات الطريقة التي تمثل بها شهادة األسهم الشركة التي تصدرها. 

الفئة الثانية: العمالت وتبادلها، الدوالر األمريكي



الفئة الثالثة: العمالت الرقمية، البيتكوين

إن تكنولوجيا البلوك تشين هي تكنولوجيا تحويلية ال تقل أهمية عن التحول الذي سّهل 
االنتقال من المقايضة إلى التجارة باستخدام وسيلة دفع. تسمح تقنية البلوك تشين 

بالتفاعل البشري اآلمن والسريع والشفاف على المستويات التي نتفاعل بها حالًيا مع 
بعضنا البعض، وكذلك المستويات التي بدأنا في فهمها انها ممكنة. يتم تخفيض 

االحتكاك ويشير االقتصاديون بهذه الكلمة إلى المشاكل والمصروفات إلى حد كبير، عندما 
يتم استعمال التقنية يتم تقليل النزاعات وإزالة الشكوك. يجعل هذا االمر المعاملة أو 

سلسلة المعامالت بكاملها أكثر كفاءة.

هناك العديد من تقنيات البلوك تشين األساسية المختلفة، والتي تحتوي جميعها على 
واحد أو أكثر من العمالت المصاحبة التي تعتمد على البلوك تشين خاص. على سبيل 

المثال عمالت البيتكوين هي عمالت تعتمد على سلسلة الكتل البيتكونية. 
العمالت المشفرة هي ثورية ألنها تقدم طريقة جديدة إلتمام عمليات الدفع، وتحاول 
استبدال النقود التي اعتدنا حملها. انها متقلبة للغاية، وهذا يعني أن قيمتها بالنسبة 

لألموال األخرى تتقلب على نطاق واسع. ينبغي أن يكون االمر مفاجئا، سوف يستغرق 
األمر وقتا أطول قبل أن تبدأ العمالت المشفرة تشبه العمالت التي تستخدم في 

التعامل، بدال من السلع التي يجمعها أصحابها ببساطة بغرض المضاربة على األسعار، 
سيأتي هذا الوقت.

يستخدم البتكوين تقنية نظير إلى نظير للعمل بدون سلطة مركزية أو بنوك؛ إدارة 
المعامالت والشبكة تنفذ بشكل جماعي. ان البيتكوين مفتوح المصدر، حيث ان تصميمها 

العام ال يتيح ألحد ان يملك أو يتحكم في البتكوين ويمكن للجميع المشاركة. 



الفصل الثالث: نصائح وأخطاء الشائعة 

يمكن ان تكون هذه الفئة من المعرفة كبيرة بالرغم من عنوانها المتواضع. ان التداول في 
أسواق المال برأس مالنا المكتسب بشق االنفس هو عاطفي بالكامل، بالتالي ال نعني فقط 
ردة فعلنا الشخصية على الربح والخسارة، لكن أيضا ردود أفعال التجار االخرين في األسواق 

أيضا. 

هنالك عدد ال يحصى من األخطاء الشائعة، لذلك اول وأفضل نصيحة تساعدك في تجنب 
األخطاء، هي تثقيف نفسك. ان الكثير منا يصادف إعالنات تدعو الى تحقيق أرباح خيالية، حيث 

ان البعض يصعب تصديقها، لكن من المؤكد ان القدرة على تحقيق مكاسب رائعة اعلى 
بكثير من معظم مساعي االعمال األخرى. أتكلم هنا من موضعي كسيدة اعمال ناجحة، 

حيث تعلمت وثقفت نفسي لوحدي وال زلت مستمرة في تحقيق المزيد من النجاحات. ان هذا 
المجال ال يوجد له نهاية، متى بدأنا نستمر في رؤية المزيد من التقدم.

أ . النصائح



الفصل الثالث: نصائح وأخطاء الشائعة 

النصيحة الثانية هي االحتفاظ في سجالت جيدة، اكتسبت هذه النصيحة من المؤلف الشهير 
والمدرب للكثير من المتداولون الناجحون ألكسندر إلدر الذي قال “أرني متداوال يحتفظ 

بسجالت جيدة، وسأريك متداوال ناجحا”. ألن هذا النشاط عاطفي جدا سواء من الناحية 
الشخصية او في تحليل سلوك السوق، فأنه يتعارض مع وسائل االعالم التي تظهر ان االمر 

معروف ومتوقع بشكل تام. من المهم االحتفاظ بالسجالت لنفهم سبب حصول ما حدث، 
وكيف نتفاعل عندما يحدث مرة أخرى، وما هي طريقة الرد المالئمة عندما نصادف نفس 

الوضع.

النصيحة الثالثة هي ان تحافظ على لياقتك ذهنيا وبدنيا، حيث يتطلب التداول اجتهاد وثبات. 
من اجل الوصول الى األرباح بسهولة، عليك ان تغذي نفسك وتالئم راحتك لطبيعة العمل 
العاطفية، ان الرسوم على المتداولون مرتفعة. حافظ على لياقتك واستعد لإلثارة والمتعة 

في انتظار تداولك في أسواق المال العالمية والمحلية.

أ . النصائح



ب . األخطاء الشائعة

ان أحد اهم األخطاء التي يقوم بها المتداولون هي انهم ال يتابعون االحداث العالمية، 
وهو شيء أساسي في السوق. ما يحدث في العالم له تأثير فوري على السوق، لذلك من 

المهم متابعة البيانات الصادرة من جميع الدول، باإلضافة الى القرارات الدولية.

الخطأ الثاني هو انه يوجد اشخاص يقومون بالتداول لمجرد التداول. ان التداول بناء 
على امل تحقيق الربح دون وجود استراتيجية واضحة للنجاح في التداول والصمود في 

األسواق، هو أكبر خطأ نرتكبه. فكل متداول ناجح يجب أن يمتلك استراتيجية تداول، 
التي يلتزم بتطبيقها في حالة توفر الشروط والظروف المالئمة التي تسمح بتنفيذ 

االستراتيجية، مع تحديد وقت الدخول ووقت الخروج من السوق، وليس مجرد فتح 
صفقات تداول ثم األمل أن يسير السوق في صالحك.

الخطأ الثالث هو خطأ شائع يقع فيه الكثير من المتداولين هو التقليل من أهمية حماية 
رأس المال، وهو أحد أكثر األمور التي تجعل الكثير من المتداولين يخسرون أموالهم 

بسرعة. هؤالء المتداولون يسارعون بالدخول في صفقات دون القيام بتقييم المخاطر 
التي قد تتضمنها هذه الصفقات والخسائر التي قد تتكبدها محفظتهم. فكما يقول وارن 

بافيت “أهم قاعدتين للنجاح في االستثمار هما: القاعدة األولى، عدم الخسارة، القاعدة 
الثانية، عدم نسيان القاعدة األولى!”. لذلك يتوجب عليك تنويع محفظتك على أصول عدة 

لتقليل التعرض للمخاطرة، واستعمال أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر.

الخطأ الرابع واألهم، يقوم به معظم المتداولون المبتدئون في الكثير من األحيان بمحاولة 
توقع انعكاس االتجاه لمجرد أن السعر قد تحرك لفترة كبيرة في اتجاه معين، ولذلك 
فهم يقومون بالشراء عندما يكون األصل قد عرف نسبة هبوط كبيرة على أساس أن 
السعر قد وصل إلى أدنى مستوى له، والبيع عندما يكون األصل قد عرف نسبة ارتفاع 

كبيرة على أساس أن السعر قد وصل إلى أعلى مستوياته، وهذا خطأ شائع يرتكبه الكثير 
من المتداولين. ولذلك عليك أن تعلم أن احتماالت استمرار االتجاه القائم في السوق 

تكون دائمًا أكبر من احتماالت انعكاسه، لذلك يجب على المتداول أال يقوم بمحاولة التنبؤ 
االستباقي لالتجاهات المستقبلية والتداول دائمًا مع االتجاه.
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