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كيف اتعلم االسهم ؟ أفضل طرق تعلم تداول األسهم في

2023
لكي تتابع معي في هذا الكتاب وتستفيد منه بأقصى درجة البد من 

تجريبيفتح مجاناً!حساب تعلمته ما لتجربة

الجزء األولكتاب تعلم تجارة االسهم للمبتدئين

تعلم  في  تساعدك  والتي  الهامة  المقاالت  من  مجموعة  LFB أكاديمية لك  تقدم
األسهم. وتوفر لك المعلومات الهامة والنصائح

الغالية واإلجابات الوافية على األسئلة الهامة والتي منها كيف أتعلم األسهم. 
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وتعلم تداول العمالت    كما

العمالتمجاناً! تجارة ًمدرسة أيضا .بانتظارك

ما هو التداول؟ كيف اتعلم االسهم –

التداول بكل بساطة هو عبارة عن عمليات بيع وشراء الهدف منها يكون 

تحقيق األرباح. وعمليات البيع والشراء يتم إجراءها

على سلع ملموسة مثل السلع المصنعة أو سلع غير ملموسة مثل براءات 

االختراع والعالمات التجارية وغيرها. ودعونا نتذكر

العم هذه مثل من األول الهدف أن ً ليات هو تحقيق األرباح.دائما

التداول أو التجارة ما هو إال عملية بيع وشراء الهدف منها تحقيق األرباح 

ولكن وقد ينتج عن هذه العملة خسارة ويرجع ذلك الى

التداولعدة عوامل أهمها عدم الدراية الكافية ًولذلك نقولباساسيات دائما

في كل مقاالتنا أن التداول، إذا كان تداول األسهم أو

التداول تعلم يجب المكاسب تحقق وكي علمية أساسات

لديها تجارة ولكنه كازينو أو حظ لعبة مجرد ليس األجنبية، العمالت تداول

"BFL"البورصة وتعلم الفوركس أكاديمية
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"BFL"البورصة وتعلم الفوركس أكاديمية

وقراءة مقاالت مثل مقالة كيف أتعلم األسهم وغيرها من المقاالت الكثيرة 

االلكترونية. LFB مدونة التي ستجدها على

تطور التداول وتقدمت طرق التجارة وظهرت أساليب أكثر  على مر السنين

إحترافية لعمليات التبادل التجاري للسلع وظهر بما

يسمى باالكتتاب واألسهم. وسنعرض الفرق بينهما فيما يلي.

الفرق بين االكتتاب واالسهم كيف اتعلم االسهم –

الفرق بصورة بسيطة هو أن االكتتاب يتم للشركات التي تم تأسيس
ً حاليأ قائمة لشركة المال رأس رفع عند بمعنىأو ،

ً حديثا ها

أنه يتم االكتتاب ألول مرة على أسهمها ثم بعد ذلك يتم تداول هذه األسهم 

ويتم تحقيق األرباح عن طريق العقود ذات الفروقات

وسنتحدث عنها فيما بعد. والمتداول المحترف عادة ما يقوم ببيع وشراء 

أسهم الشركات الكبرى مثل آبل وجوجل وفيسبوك

وغيرها من الشركات العمالقة.

ويتم التداول من خالل العقود ذات الفروقات ألسهم الشركات المدرجة تحت 

البورصات العالمية مثل بورصة ناسداك وبورصة

نيويورك وغيرها من البورصات العالمية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه 

هنا ما هي العقود ذات الفروقات؟ وهذا ما سوف نتكلم

عنه في الفقرة التالية من مقالة كيف أتعلم األسهم.
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إستخدام وهي كبرى ميزة يمنحك فذلك ً فعليا األسهم تشتري ال وألنك

الرافعة المالية المزيد عن الرافعات المالية ويمكنك قراءة

عبر موقعنا ولكن بإختصار يمكننا القول أن الرافعة المالية تمكنك من 

اإلستثمار بحجم يفوق حجم رأس مالك الفعلي وذلك يفتح

مجال أكبر لصغار المستثمرين لدخول السوق حيث يمكنك اآلن برأس مال 

الرافعة صغير تحقيق الكثير من األرباح عن طريق

ما وهذا المالية للرافعة ً أيضا عيوب فهناك مميزات لها إن كما ولكن المالية

نناقشه على المدونة في مقاالت أخرى مثل مقالة

كيف اتعلم االسهم.

          

   

هابطاً. السوق كان   وإن

تستطيع تحقيق األرباح من تحركات األسعار وحتي

انك حي ث

العقود ذات الفروقات كيف اتعلم االسهم –

في السنوات األخيرة الماضية أصبحت شعبية تجارة وتداول العقود ذات 

الفروقات في تزايد مستمر. ولكي نشرحها يجب عليك

معرفة أنك عندما تشارك في تجارة وتداول العقود ذات الفروقات فإنك لست 

وسيط مع باالتفاق تقوم ولكن األسهم تشتري ً فعليا

ويقوم الوسيط بتسوية الفارق بين سعر الخروج والدخول. هناك ميزة قوية 

إنك وهي الفروقات ذات العقود التجارة تقدمها جداً
جداً قوية ميزة وهذه شرائها سهولة بنفس األسهم بيع أن تستطيع
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تعلم تداول االسهم للمبتدئين كيف ابدا في االسهم –

قبل أن تبدأ في تداول االسهم البد أن تحدد أهدافك بدقة وعمل جدول زمني 

لتحقيق هذه األهداف وحساب مبلغ االستثمارات المطلوب للوصول إلى ذلك 

الهدف والتركيز على وضع خطة بديلة في حالة الخسارة ال قدر هللا ألن 

وكلما جداً، واردة األسهم تجارة في العاملين استثمارات في خسائر حدوث

كانت نسبة مخاطرتك برأس مالك أكبر كلما زادت الخسائر في حالة 

قدر فعلى الربح، حالة في جداً االرباح نسبة ارتفعت وكلما الخسارة

المخاطرة يكون الربح.

ولكني أنصحك كمبتدئ أال تخاطر بمبلغ كبير إال بعد التعرف على سوق 
جيداً .االسهم

حدد أهداف واضحة لدخولك عالم تبادل االسهم

ما السبب وراء تفكيرك في تجارة االسهم؟ 

ما هو هدفك القريب وهدفك البعيد في عالم تبادل االسهم؟ 

هل تستثمر من أجل ادخار األموال للمستقبل؟ 

هل تستثمر من أجل الربح السريع؟ 

هل قمت بعمل دراسة جدوى لرأس المال الذي ستستخدمه في  

التداول؟

هل أنت على دراية بمدى المخاطرة في هذا المجال؟ 

قم باإلجابة على االسئلة السابقة ومن خالل إجابتك حدد أهدافك الرئيسية من 

تعلم تداول االسهم والدخول في عالم البورصة.

بعد تحديد األهداف بوضوح يمكنك االنتقال إلى الخطوة التالية

"BFL"البورصة وتعلم الفوركس أكاديمية
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حدد مخطط زمني مالئم لألهداف

الخطوة في حددتها التي ألهدافك طبقاً أنه أي لألهداف بمالئمته وأعني

لتنفيذ الخطة والتجارة في االسهم بنجاح. السابقة يتم تحديد الوقت الالزم

فإذا افترضنا أنك تريد جني األرباح على المدى القريب، أو أن هدفك كان 

االستثمار في التداول للحصول على ربح قريب.

في هذه الحالة سوف تضطر إلى االستثمار قريب المدى في تداول االسهم 

وبهذا تعرض نفسك للتقلبات قصيرة المدى في البورصة وترفع من نسبة 

مخاطرتك مع الحصول على ارباح منخفضة.

أما إذا كانت خطتك مبنية على عدة أعوام ففي هذه الحالة سوف يكون 

مخططك الزمني واسع المدى والربح أعلى.

احسب مبلغ االستثمار لتحقيق هدفك

بعد تحديد االهداف والمخطط الزمني جاء وقت حساب المبلغ المطلوب 

استثماره في تداول االسهم لكي تصل إلى هدفك.

في هذه الخطوة يتوجب عليك حساب معدل العائد الذي من المفترض أن 

في فترة زمنية مدتها عام  فلنفترض أنك تريد توفير عائد قيمته $5000

واحد، والمبلغ المتوفر معك الستثماره هو 1000.$

في هذه الحالة البد أن يكون معدل الربح الذي تجنيه لكي تصل إلى الهدف 

هو 20.%

الربح هذا فالبد من تعديل  فإذا أحسست بأنك لن تستطيع الوصول إلى معدل

المخطط الزمني أو زيادة المبلغ المستثمر.

ًتكسبه لكي تحقق أهدافك  سابقا حددته الذي للوقت .وفقا

"BFL"البورصة وتعلم الفوركس أكاديمية
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للمبتدئين أمر سهل إذا درست األمر بهدوء وانتظام،  تعلم تجارة االسهم

ونحن هنا في مدونة تجارة الفوركس نسعى إلى توفير دروس عالية الجودة 

خاصة بمجال تعلم تداول االسهم للمبتدئين.

االسواق لتتعرف  شئ مهم في تبادل االسهم وهو متابعة مؤشر االسهم في
جيداً السوق .على

"BFL"البورصة وتعلم الفوركس أكاديمية
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معالمال علية تتعرف سوف ما وهذا قليالً مختلف للتجارة األمر LFB أكاديمية 
االلكترونية ما سوف تقدمه لك من بعض

على سؤال كيف أبدأ تداول. لإلجابة المفاهيم المهمة

كيف ابدأ تداول في أسواق المال؟

ارتفاع أو انخفاض سعر األسهم يعتمد على العرض والطلب، فكلما زاد 

الطلب على سلعة معينة زاد سعرها لتبسيط

االمر لك ان تتخيل أنك ذهبت لشراء برتقال من السوق وهناك 10

برتقاالت باقية في المتجر وهذا هو المكان الوحيد

شخص يريد شراء البرتقال يتأكد  الذي يبيع البرتقال لنفترض أن هناك 15

االخرين من بدالً البرتقال على حصوله من

أكثر من المال لحصولهم عليه وبالتالي يمكن  وهم علي استعداد ليدفعوا

لصاحب المتجر رفع السعر لوجود زيادة في

الطلب على البرتقال أكثر من المعروض في المتجر.

يعتقد عنده الزبائن أنه اصبح  وعند وصول سعر البرتقال إلى الحد الذي

عندما شرائه. عن يتوقفون سوف للغاية ً مكلفا

يدرك صاحب المتجر أنه لن يبيع المزيد من البرتقال الن سعره أصبح 

يعود ربما السعر رفع عن يتوقف سوف باهظاً

الى المستوى الذي بدأ عنده الزبائن بشراء البرتقال مرة أخري.

كيف ابدأ تداول - أفضل طريقة لبدء التداول ٢٠٢٣



الزيادة في العرض تعني هبوط في السعر. لنفترض أن صاحب متجر آخر 

دخل السوق وعرض مزيد من البرتقال

وبذلك يزيد المعروض في السوق بشكل كبير ومن المنطقي ان  للبيع

صاحب المتجر اآلخر قد يبيع البرتقال بسعر

أقل من صاحب المتجر االول إلغراء الزبائن.

عند حدوث ذلك فإن صاحب المتجر االول سوف يقوم بتخفيض أسعاره 

وبالتالي فإن الزيادة المفاجئة في المعروض

أدت الى انخفاض السعر ويسمي السعر الذي يلتقي عنده الطلب مع العرض 

بسعر السوق وهو السعر و الكمية المتفق

عليها بين صاحب المتجر والزبون .

مفهوم العرض والطلب هو نفسة في العالم المالي بحيث اذا سجلت شركة 

نتائج مرتفعة ودفعت أرباح جيدة سوف

يكون هناك المزيد ممن يرغبون في شراء أسهمها مما يؤدي إلى زيادة 

سعر أسهم هذه الشركة.



أونالين؟ ما هو التداول عبر االنترنت و كيف ابدأ تداول

للتو فإن األمر قد يبدو صعب  عالم التداول عبر االنترنت إذا كنت قد دخلت

أساسيات تقدم لك أف أكس أم للوهلة األولى

لفترة طويلة  التداول وتساعدك خطوة بخطوة حتى تصبح متداول محترف.
ً الكترونيا يتم المالي التداول كان الوقت من

يقتصر على البنوك والمؤسسات المالية. ومع تطور اإلنترنت فائق السرعة 

أصبح من الممكن ألي شخص القيام بالتداول

المالي من خارج المؤسسات المالية من أي مكان وفي أي وقت.

ولكي تتمكن من التداول عبر االنترنت يجب عليك التمكن من الفهم الواضح 

سلوك السوق للعوامل االساسية التي تؤثر علي

وأسعار العرض والطلب.

سوف تجد العديد من المقاالت  LFB مك بفتح حساب تجريبي لدي عند قيا
التي تمكنك من فهم ما هو التداول.

كيف ابدأ تداول الفوركس؟

بحيث يمكنك التداول من بين  تداول العمالت االجنبية الفوركس هو سوق

واشهرها اليورو/دوالر األزواج العمالت العديد من

والجانب البسيط في الموضوع هو ان سعر صرف العملة هو التعادل بين 

العملة األساسية مع العملة الثانوية بحيث يتم تحويل

العمالت إلى أزواج.

هناك عوامل أساسية تؤثر على سعر العمالت مثل األحداث السياسية 

واالنتاج الصناعي والتضخم وهذه العوامل هي المؤثرات

األساسية على سعر صرف هذه العمالت.



لماذا تداول العمالت؟ كيف أبدأ تداول –

يعتبر سوق تجارة العمالت االجنبية هو أكبر سوق تجاري الكتروني في 

ساعة وقت على مدار 24 العالم ويمكنك التداول في أي

مجانا وتعلم المزيد! لديك  بمدرسة الفوركس ومن أي مكان في العالم. التحق

أسئلة؟        

هو السوق األكبر من حيث السيولة.  FX يعتبر سوق الفوركس العمالت

يمكنك متابعة القراءة وتعلم المزيد عبر مدونتنا. ويمكنك

  



شرح طرق تداول االسهم للمبتدئين

به وكيف يتم؟ االسهم أو تداول االسهم ما المقصود

الكثير منا قد جرب التداول في االسهم، ونعلم أن هناك العديد من المتداولين 
جيداً ً ربحا حققووا ممن

و أيضا هناك العديد ممن خسر تجربة التداول في االسهم. سنتكلم اليوم عن 

نصيحة مهمة نشرح

كيف يمكنهم تحقيق نسبة ربح تتعدى مجال تداول االسهم بها للمبتدئين في

.شهريا٩٠ً٪

تربح من الفوركس ًتعلم معنا كيف مجانا أكاديمية الفوركس!والتحق

فالموضوع يتطلب توافر شركة تداول مع توافر توصيات ومدير حساب 

شخصي.

أكان سواء به، سنبدأ الذي المال رأس مقدار قيمة نحدد لاير او اواًل: ٤٠٠٠

لاير. ١٠٠٠٠

الصفقات هو شيء أهم التداول! عملية به نبدأ و محدداً ً مبلغا نختار ثم

وحجم الصفقات.

نعمعزيزي المبتدأ عليك بالصفقات وحجم ا الوقت عنصر وأيضاً لصفقات،

الوقت و من ثم الوقت…

هو شيء وأقل الوقت من حقها نعطيها و صفقة نفتح ان جداً المهم فمن

أيام عمل )تداول( .



ً أيضا حقها الصفقات وأعطي حقه السوق أعطي و الصبر .تعلمو

سوق تداول  هذه أحد اهم النصائح واألسس واالستراتيجيات الناجحة في

و تجارة الفوركس  . العمالت االجنبية

         

           

  

األجنبية؟

 

العمالت

 

في

 

والتداول

 

الفوركس

 

مشروعية

 

تعرف

 

هل

في األسهم،

متداولوسريعة ويتخللها عنصر النصيحة واالف أو مضارب لكل ً أيضا ادة

الصبر، الصبر و االنتظار

أيام خالل إجراء عملية التداول ومن بعدها نفتح الحساب ونشاهد  لمدة ٧

الصفقات والنتائج

المترتبة على الخيارات التى قد قمنا بتجربتها. بعد مرور أسبوع علينا االن 

فتح صفقات جديدة

مثل الصفقات الربحانه فنحن يجب أن نسير مع التيار و ليس عكس 

هذه فكرة بسيطة التيار.

فقط علينا المال لرأس ً مالئما التداول حجم كان و الصفقات فتحنا أن بعد



تداول األسهم عبر اإلنترنت والفرق بينه وبين واالكتتاب

إن عملية تداول االسهم واالكتتاب الفرق بينهما بسيط حيث أن في بداية 

تأسيس الشركة تتم عملية االكتتاب أو في حالة رفع

رأس المال لشركة قائمة حاليا، بمعنى آخر يكون االكتتاب ألول مرة على 

أسهمها، وتجارة هذه األسهم بعد االكتتاب

ألول مرة من عمليات بيع وشراء األسهم تدعى تداول األسهم.

ولهذا السبب فمن الذكاء أن يقوم المتداول في إستثمار أمواله في شركات 

االستثمار الرقمي( قائمة )اعرف أكثر عن فرص

وفيسبوك وغيرها من الشركات  وأبل ولها اسمها وتاريخها مثل كوكاكوال

العمالقة التي لها سمعتها ويقوم بشراء

وبيع وتداول أسهم هذه الشركات بهدف الربح.

تداول األسهم عبر اإلنترنت في كبرى الشركات مثل

أمازون 

كوكاكوال 

تسال 

فيسبوك 

باركليز 

جوجل 

يمكنك من خالل موقعنا التعرف على المزيد من الشركات الكبرى 

اإلنترنت لألسهم عبر األسهم  تداول  بدء  من  تمكنك  والتي  والعمالقة 

بها.     الخاصة

   



كيفية تداول االسهم عبر  ما هو التداول عبر االنترنت –

االنترنت

التداول عبر االنترنت هو إجراء عملية بيع وشراء االسهم والفوركس عبر 

االنترنت من خالل منصات التداول او وسيط تداول.

من افضل وسطاء التداول عبر االنترنت ،   LFB وتعد شركة أكاديمية

حيث توفر العديد من المنتجات المتاحة للتداول مثل:

تداول النفط 

تداول الذهب 

تداول الفضة 

تداول عقود الفروقات 

تداول السلع 

تداول مؤشرات االسهم 

      



كيفية تداول االسهم عبر  حقيقة التداول عبر االنترنت –

االنترنت

يكون في مقر البورصة فقط ولكن مع تقدم  في الماضي كان التداول

التكنولوجيا واستفادة الكل منها، ظهرت منصات متعددة لتداول االسهم عبر 

االنترنت من أشهرها ميتاتريد 4، وبذلك أصبح تداول االسهم عبر االنترنت 

ً يوميا الدوالرات مليارات فيها االستثمار حجم يبلغ واقعية .حقيقة

كان المستثمر في الماضي يبحث عن كيفية تداول االسهم عبر االنترنت 

دون وجود من يفيده ولكن مع التطور انتشرت المواد التعليمية على شبكة 

االنترنت ومن بينها دروس تداول االسهم التي نقدمها لك عبر مدونتنا تجارة 

الفوركس.

كيفية شراء االسهم عن طريق االنترنت

هناك عدة طرق لشراء االسهم عبر االنترنت بعضها مناسب للمبتدئين في 

سوق االسهم وبعضها غير مناسب لذلك يجب عليك اختيار ما يناسبك 

عبر االسهم تداول كيفية معرفة عليك ويجب مبتدئ، كنت إذا خاصةً

االنترنت قبل أن تبدأ في التداول.

سمسار البورصة

وهو وسيط مالي يقوم بمساعدتك في الحصول على صفقة جيدة ويقدم لك 

بعض الخدمات واالستشارات أثناء إجراء عملية التداول ويستمر معك حتى 

شراء االسهم التي تريدها ويقوم بأخذ عمولة منك مقابل هذه الخدمات 

وتختلف نسبة العمولة حسب حجم الخدمات التي يقدمها لك.

إذا أردت أن تدفع عمولة منخفضة في سوق االسهم فعليك بشركة سمسرة 

اونالين.



توجد العديد من شركات السمسرة بطريقة الوساطة الكاملة بين المشتري 

والبائع وتتنافس هذه الشركات في تقديم الدعم الكامل للعميل.

الكامل للمتداول وتقوم بإنهاء اإلجراءات الورقية  توفر هذه الشركات الدعم

نيابة عنه.

إذا كنت تفكر في ربح مضمون وعدم مخاطرة في خسارتك في سوق 

االسهم والبورصة فأنصحك بالتعامل مع إحدى شركات السمسرة الموثوقة، 

والتي تقدم توصيات لك بالشراء أو البيع او التوقف وذلك حسب مدى 

رؤيتهم لتحملك للمخاطرة.

الشراء المباشر لألسهم التداول المباشر على االنترنت –

إذا كنت على دراية بسوق االسهم والبورصة يمكنك شراء االسهم مباشرة 

عبر االنترنت من الشركة نفسها، وبذلك يكون لك نسبة ملكية في الشركة، 

ويمكنك تداول االسهم عبر االنترنت بكل ثقة.

والتداول المباشر له شكلين وهما خطط إعادة استثمار االرباح وخطط 

االستثمار المباشر.

خطط االستثمار المباشر تقوم فيها بشراء االسهم من بعض الشركات، أما 

خطط إعادة استثمار األرباح فهي شراء أسهم جديدة بأرباحك وبذلك 

يتضاعف ربحك.

هو حاجتك إلنهاء بعض األعمال  من عيوب التداول المباشر لألسهم

واإلجراءات الورقية والتي تأخذ بعض الوقت.

وسيط الخدمة الكاملة

تعتبر استعانتك بوسيط خدمة كاملة أكثر طرق الوساطة تكلفة، ولكنها 

كمبتدئ لك ً غالبا الربح مضمونة



أشهر الشركات التي يمكنك الربح من شراء االسهم الخاصة 

بها

شركة ألفابت “جوجل” 

شركة آبل 

شركة ميكروسوفت 

شركة أمازون 

شركة فايزر 

شركة ماكدونالدز 

شركة جونسون آند جونسون 

الخطوة التالية هي فتح حساب تداول وسوف نتعرف عليه في الدرس القادم 

FXM.بالتفصيل على موقع

إذا كنت تريد معرفة كيفية تداول االسهم عبر االنترنت فكل ما عليك هو 

متابعة مدونتنا تجارة الفوركس واالسهم وستجد مرادك.



أهم دروس تداول األسهم  كيفية تداول األسهم أونالين –

تعلم ما هو التداول وأفضل  كيفية تداول األسهم أونالين وكيفية إجراؤه –

الين    أون  األسهم  لتداول الطرق  .

 

معرفته

 

تريد

 

ما

 

كل

 

على

 

ستتعرف

 

اونالين

 

األسهم

 

تداول

 

كيفية

 

مقالة

 

في

ستتعرف

 

و

 

األسهم،

 

تجارة

 

سوق

 

في

 

قدميك

 

لوضع

 

األسهم

 

تجارة

 

احتراف

 

بداية

 

في

 

تضعك

 

التي

 

واإلرشادات

 

النصائح

 

أهم

 

على

     

األرباح.

 

أكبر

 

تحقيق

     

 

هو

 

ما اإللكتروني

 

التداول بإسم

 

يعرف

 

ما

 

أو

 

اإلنترنت

 

عبر

 

األسهم

 

تداول

 

إن

اإلنترنت

 

شبكة

 

عبر

 

مالية

 

منتجات

 

وشراء

 

بيع

 

عملية

 

إال

 

توفير

 

يتم

 

مستمر،

 

تزايد

 

في

 

عددها

 

أصبح

 

التي

 

التداول

 

منصات

 

خالل

 

من

لكل

 

متاحة

 

تكون

 

بحيث

 

وسطاء

 

عبر

 

المنصات

 

هذه

 

من

 

وغيرها

 

األسهم

 

تداول

 

كيفية

 

تعلم

 

في

 

يرغبون

 

الذين

 

المستثمرين

تعرف

 

ما

 

أو األجنبية

 

العمالت

 

سوق مثل

 

المالية

 

المنتجات

األرباح.

            

      

    

ويمكنك أن وتحققبسوق الفوركس المنصات هذه عبر تستثمر أن ً أيضا ت

2023



ما هو التداول كيفية تداول األسهم اونالين –

جميعنا قمنا بالتداول بل يمكننا القول أن التداول يعتبر جزء من حياتنا 

اليومية، ذهابك إلى السوبر ماركت لتبديل نقودك بسلعة

يعتبر تداول. التداول بكل بساطة هو تبديل شئ بشئ آخر. في مقالة كيفية 

تداول األسهم اونالين سوف نشرح لك أكثر

عن أهم مبادئ التداول.    

التداول في األسواق المالية ما هو إال عملية تبادل حيث إنك تقوم بشراء 

جزء شراء يمكنك مثالً الشركة(، )أسهم شركة جزء

من جوجل أو يمكنك شراء جزء من ابل او فيسبوك عن طريق شراء أسهم 

هذه الشركات عبر منصات التداول على شبكة اإلنترنت.

هدفك عند شراء سهم ما هو أن تبيعه في المستقبل بسعر أعلى عندما يرتفع 

سعره لتحقيق الربح. ولكن عليك أن تفهم مبادئ

التداول ولماذا تتغير األسعار. اإلجابة في كلمتين هما العرض والطلب. فعند 

زيادة الطلب ينعكس ذلك على إرتفاع األسعار.

لنعطي مثال للتوضيح تخيل معي إنك دخلت محل لبيع البرتقال وكان ثمن 

البرتقال حينها دوالر وكان هناك عدد محدود من

وهو التاجر الوحيد في المدينة الذي يبيع البرتقال ثم دخل 15 البرتقال

شخص آخر يريدون شراء برتقال ومستعدين أن يدفعوا

على البرتقال ألنه محدود ولن يكفي الجميع. حينها يقوم  أكثر للحصول

التاجر برفع ثمن البرتقال أكثر فأكثر ألن الطلب كثير

ويستمر التاجر في رفع سعر البرتقال  والعرض )عدد البرتقال( محدود.

حتى مرحلة معينة ألن عندها يكون السعر مبالغ فيه

الطلب يهبط سعر البرتقال  والناس تتوقف عن طلب البرتقال وعندما يقل

وقد يعود إلى سعره األولي.



الزيادة في العرض تعني هبوط في سعر السلعة، لنعطي  المبدأ الثاني هو أن

آخر يوضح ذلك أكثر: مثالً

البرتقال ببيع ً أيضا وقام المدينة سوق دخل آخر تاجر هناك أن لنتخيل
ً أيضا الممكن ومن البرتقال من المعروض زاد وبالتالي

أن يقلل التاجر الثاني السعر عن التاجر األول ليجذب الزبائن. ثم يقوم 

نقطة إلى يصال حتى السعر بتخفيض ً أيضا األول التاجر

يتفق فيها التاجر األول مع التاجر الثاني مع الزبائن على سعر معين يعرف 

بسعر السوق.

في مقالة كيفية تداول األسهم اونالين سنقوم بتطبيق مثال البرتقال الذي 

شرحناه لتوضيح فكرة العرض والطلب على

األسواق المالية. بمنتهى البساطة إذا حققت شركة ما أرباح عالية ونتائج 

جيدة، يزيد ذلك من الطلب على شراء أسهمها

وبالتالي ترتفع قيمة األسهم الرتفاع الطلب عليها.



التداول أون الين كيفية تداول األسهم اونالين –

فقط يتم األسواق هذه في التداول كان ً بين البنوك والمؤسسات المالية قديما

يعد لم اإلنترنت شبكة تطور بعد ولكن إليكترونياً،
الماضي. في كان كما مغلق السوق ذلك

    

المقا باقي قراءة تنسى وال مجاناً. تجريبي

وكيفية تداول األسهم اونالين.

الت لمعرفة المزيد عن التداول 



تقلبات سوق االسهم و القلق الناجم عنها

أّنتقلبات سوق االسهم واآلثار المترتبة عليها للجميع المعروف من ؛

لالهتمام، وإثارة ً تقلبا األسواق أكثر أحد هو االسهم سوق

وهو األمر الذي يدفع البعض إلى محاولة فهمه وتوظيفه للربح.

هذا المقال الشيق والمشتمل على  االلكترونية LFB مدونة نعرض على

االسهم. سوق تقلبات و اضطرابات قلق تجنب في المتّبعة الطرق بعض

كما أنه يحتوي على بعض المبادئ والعالمات المعبرة عن حالة 

إضافة إلى ذلك، االضطرابات في حركة و تقلبات سوق االسهم.

لتجنب القلق الناتج عنها! المفيدة النصائح هناك بعض

و االستثمار على المقبلين المتداولين من كثيراً أن التداول في سوقنجد

يبقون في حالة قلق لفترة ليست بالقصيرة، االسهم

تذبذب أسعار األسهم في هذا السوق والذي ينتج عنه ظهور  وذلك بسبب

السوق وتقلبات سوق االسهم اضطرابات في حركة

الخبرة للتعامل معه بحذر ولتفادي الوقوع في أي  يحتاج إلى مزيد من

مخاطر محتملة.

**إذا كنت ترغب في تعلم المزيد عن الفوركس يمكنك االلتحاق بـأكاديمية 

الفوركس التعليمية**

وفي الحقيقة هناك ما يبرر قلقهم حيال هذا األمر، حيث أن تذبذب أسعار 

سوق الفوركس األسهم في

وقد يستمر ذلك لفترات طويلة  هو أمر واقع وملموس في أسواق األسهم، بل



اكاديمية الفوركس و اكاديمية األسهم خطوة إجبارية لنجاحك.

تعلم التداول حتى لو ما عندك تجربة في الماضي.

تداول حالل بدون عموالت على تبييت الصفقات.  

 

األسهم جداً تشبه الفوركس تجارة

والمعلومات واألرقام المرتبطة بأسهمه وبالسوق ككل.

وسنتحدث في هذا المقال عن العوامل التي يمكن أن تساعد المستثمرين على 

فهم هذا القلق،

خسارة. ال  ربح  عامل  إلى  وتحويله  وتوظيفه  تجنبه  ومحاولة 

           

ً أيضا اآلخرين لربح .قوي

لخسارة الكثير من المستثمرين المبتدئين،

حظ عامل ذلك يكون قد آخر، حين وفي أحياناً، سواء حد على والخبراء

قوية،

تقوم على التوقعات الصحيحة والمعلومات والبيانات المؤكدة.

عامالًلكن بالرغم من امتالك عامل الخبرة، فإن هذا العنصر يكون قد

ربح نقاط إلى وتحويله التذبذب هذا ماهية فهم في مؤثراً عامالً وتعد بل

القلق. من واق درع ٍإلى

وحتي بالرغم من ذلك، فإن الخبرة التي يكتسبها المستثمر مع الوقت تتحول 



بدون مخاطرة في  وسيط تداول محترف يمكنك تجارة االسهم مع مرشد أو

البداية.

تقلبات سوق االسهم وتأثرها بحركة االسعار

سيرافقك هذا المصطلح كعنصر أساسي  السوق منذ لحظة دخولك إلى هذا

في دفتر يوميات سوق األسهم، الشيء الذي لن

سواء.يرافق كل المستثمرين القدامى وال حّد على مستجدين

فقد أصبحت هناك مؤشرات خاصة تقوم بتخمين واستشعار هذه التقلبات قبل 

حدوثها.

ويعتبر أحد أهم هذه المؤشرات هو مؤشر فيكس )VIX Index( أو مؤشر 

الخوف )Fear Index( ومهمته الرئيسية

هي متابعة حركة أسواق األسهم.

وبالخصوص أسهم الشركات المدرجة في قائمة P 500&S، والذي يرتفع 

السياسية األحداث على بناًء األحيان من كثير في

أو االجتماعية أو حتى الطبيعية.

فإن ذلك يؤدي في المقابل إلى  ومن المعلوم أنه كلما ارتفع سعر السهم،

زيادة القلق بخصوص أسهم الشركات

التي يتابعها المؤشر، مما ينتج عنه تأثر قرارات المستثمرين به.

لكن األمر ليس بهذه البساطة، حيث أن ارتفاع المؤشر وانخفاضه 

باستمرار، قد يثير ذلك أعصاب المستثمرين ويوترهم،

إذ أنه من الصعب أن يهدأ للمستثمر بال أو يطمأن في حال انخفاضه 

ارتفاعه. حال في ً أيضا وسيقلق



لدخول عنصر اإلشاعات االعتماد عليه أعلى،

في التأثير على المستثمرين.

فيباالستثمار في هذا السوق، المخاطرة نسبة تكون الذي العامل ّنه أ إال

ً أيضا الخاصة وتنبؤاتهم الطويلة خبراتهم على بناًء .وذلك

ويتأثر سوق األسهم بالعديد من العوامل بشكل اعتيادي، ومن أبرزها عامل 

العرض والطلب،

فكلما زاد الطلب انخفض مؤشر القلق وارتفعت نسبة األمل في تحقيق 

األرباح.

بدوره يؤثر الذي األمر وهو للشركات، المالية بالنتائج ً أيضا األسهم تتأثر

على حجم الطلب على أسهمها بالمقابل،

فيما تشكل توقعات السوق عامل التأثر األبرز بالنسبة 

المستجدين أو حديثي العهد. للمستثمرين

حيث أنهم ينتظرون توقعات المحللين وتحليالت الفنيين، والتي ال يستطيعون 

توقعها لقصر خبراتهم وحداثة عهدهم

كما أن هناك الكثيرين ممن يراهنون على هذه التقلبات، ويجنون األرباح 

حتى في أوقات زيادة القلق،

كما أن هناك الكثيرين ممن يراهنون على هذه التقلبات، ويجنون األرباح 

حتى في أوقات زيادة القلق،



تقلبات سوق االسهم وطرق تالفي اآلثار المترتبة عليها

إن االنتقال من التداول البدائي في سوق األسهم إلى التداول االحترافي ليس 

باألمر الهين. حيث أن القيام بهذا األمر سيحتاج إلى بعض الوقت.

ومن المتوقع اختالف كمية الوقت المستغرقة إلتمام ذلك من شخص إلى 

االستثمار الرقمي! آخر. تعرف على ماهية

المبادئأضف إلى ذلك أن القيام  لتعلم كبيراً جهداً سيتطلب األمر هذا بمثل

األساسية لهذا السوق وتحليل أرقامه وأخباره.

ذي مستثمراً فيها تصبح التي المرحلة تلك إلى لالنتقال يهدف هذا كل

أهداف محددة ودوافع واضحة وتركيز أكبر وثقة عالية بالقدرة على 

اتباع بعض المبادئ األساسية  وإلى أن تحين تلك اللحظة، فإن عليك الربح،

لتجنب الخسارات الكبيرة بسبب تقلبات أسعار األسهم.

مثال لتفادي تقلبات سوق االسهم

فعلى سبيل المثل، عليك تجنب جعل كل استثماراتك في نوع واحد من 

األسهم، أو في مجال استثماري وتجاري واحد،

ولكن األفضل أن تجعل أسهمك متنوعة األصول وأن يكون
ً أيضا رافعة مالية مختلفة.عبراألساليب

حا في ً معا تملك ما بكل تخاطر ال كي قدراتك. مع يتناسب بما و

األسهم، لهذه ساّرة غير تقلبات

ل حصول

متنّوع تداولك



وحتى بمرور الوقت، ومهما كانت ثقتك بحدسك كبيرة، إال أنه عليك تقليل 
كثيراً عليها االعتماد

واالطالع على األخبار  واالهتمام أكثر بتعلم قراءة بيانات أسعار السوق،

لتجنب الوقوع في فخ الشائعات. من مصادر مختلفة وموثوقة، وذلك

تحدد افضل شركة وساطة لتداول العمالت في  كيف

السعودية حاليا

تجارة العمالت الخياراتعند الدخول في عالم في جيداً النظر تدقق أن البد

المتاحة أمامك قبل التعامل مع أي شركة وساطة مالية بالسعودية.

ولكي تحدد افضل شركات الفوركس في السعودية البد أن تتحقق من عدة 

أشياء في هذه الشركة وسوف أشرحها لك بالتفصيل.

الفوركس شركات إحدى في أموالك تُضيع ال حتى جيداً وركز معي تابع

افضل شركة وساطة لتداول العمالت في السعودية  النصابة وتستطيع معرفة

حالياً.

افضل شركة وساطة لتداول  تأكد من صحة التراخيص –

العمالت في السعودية

أهم معايير تحديد افضل شركات التداول هو وجود تراخيص تعمل على 

أساسها الشركة من عدمه، عند امتالك الشركة لترخيص لتجارة العمالت 

من أي جهة موثوقة فهذا يجعل أموالك في مأمن من الكثير من المخاطر 

التي قد تحدث لها إن كانت الشركة غير مرخصة.

كما يساعدك امتالك شركة تجارة العمالت لترخيص في التأكد من سير هذه 

بالفوركس الخاصة للسياسة ً وفقا الصحيح االتجاه في بالفوركسالشركة الخاصة للسياسة ً وفقا الصحيح االتجاه في الشركة



توجد العديد من الجهات التي تمنح تراخيص لشركات تداول 

العمالت منها:

ومصدره هيئة رقابة األموال البريطانية بالمملكة  FCA ترخيص 

المتحدة.

ومصدره هيئة رقابة األموال النيوزلندية. FMA ترخيص 

ومصدره هيئة رقابة األموال األمريكية لشركات تداول  NFA ترخيص 

المال عبر االنترنت.

ومصدره هيئة رقابة األموال السويسرية. FINMA ترخيص 

ومصدره هيئة رقابة األموال والفوركس االسترالية. ASIC ترخيص 

ومصدره هيئة دولة اإلمارات لألسواق واألوراق  SCA ترخيص 

المالية وتداول العمالت.

ومصدره الترخيص األمريكي لشركات التداول عبر  CTFC ترخيص 

االنترنت.

ترخيص مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لشركات تداول  

العمالت والفوركس.

يمكنك فحص الشركة التي تتعامل معها وما الترخيص الذي تمتلكه من هذه 

التراخيص حتى تطمئم على استثماراتك.

توجد بعض شركات التداول المرخصة في السعودية يمكنك التعامل معها 

بأمان حاول تحدي أحدهم والتعامل معها.
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البح يجب لذلك الشبهات، في وقع ث عن افضل شركة تداول عمالت جيداً

اسالمية.

يتميز حساب الفوركس االسالمي بالعديد من الخاصائص والتي سوف 

نتعرض لها ونتعرف عليها في درس الحق.

بعض شركات تداول العمالت توفر هذا النوع من الحسابات والبعض ال 

هي التي توفر كل انواع الحسابات. forex يوفره وتعتبر افضل شركة

الدعم الفني للمتداولين

أن تقديم الدعم افضل شركات التداول قائمة ذكرت في درس سابق بعنوان

الفني للمتداول بصورة مستمرة ولحظية يعتبر أحد معايير تحديد افضل 

شركة فوركس.

اسالمية.

يتميز حساب الفوركس االسالمي بالعديد من الخاصائص والتي سوف 

نتعرض لها ونتعرف عليها في درس الحق.

بعض شركات تداول العمالت توفر هذا النوع من الحسابات والبعض ال 

هي التي توفر كل انواع الحسابات. forex يوفره وتعتبر افضل شركة

الدعم الفني للمتداولين

أن تقديم الدعم افضل شركات التداول قائمة ذكرت في درس سابق بعنوان

الفني للمتداول بصورة مستمرة ولحظية يعتبر أحد معايير تحديد افضل 

شركة فوركس.



غير موثوقة.

والعكس صحيح إذا وجدت الوسيط ال يحسب فروق أسعار فهذا أمر مريب 

إذ البد من فرق بسيط في السعر.

سمعة شركة الوساطة المالية

افضل شركة وساطة لتداول العمالت  سمعة شركة الوساطة المالية تحدد

حيث أن السمعة هي كل شئ.

كلما اشتكى المتداولون من شركة وحذروا منها كلما انتشر صيت هذه 

موثوقة ونصابة. الشركة بأنها غير

من أهم عناصر تحديد مدى موثوقية شركات تداول العمالت هو السمعة 

ولكن كيف تعرف سمعة شركة وساطة؟

المالية الوساطة شركة كانت ً عاليا كان يعرفه المتداولون “السبريد” كلما

وألوضح لك الفكرة، إذا كنت تتعامل مع أحد شركات االتصاالت وكلما 

واجهتك مشكلة تتصل بالدعم الفني فال يجيبوك أو ال يقوموا بحلها لك، في 

هذه الحالة هل ستستمر معهم أم تقوم بالتحويل لشركة أخرى؟

هكذا بالضبط ما سيحدث إذا استثمرت أموالك لدى شركة فوركس ال تمتلك 

الدعم الفني المالئم واألمر أصعب ألنه في هذه الحالة فاألمر متعلق بأموال 

واستثمار واحتمالية الخسارة إذا لم يسعفك الدعم.

العموالت وفروق االسعار

الحكمة تقول “ما زاد عن الحد ينقلب للضد” وهذا ما يصف حالتنا هنا 

بالضبط.

فإذا وجدت شركة وساطة التداول التي تتعامل معها تحسب فروق اسعار 

العمالت بين البيع والشراء بنسبة عالية بحيث يكون فرق السعر أو ما 



يمكنك معرفة سمعة الشركة عبر البحث عبر االنترنت عن اسماء شركات 

الفوركس النصابة.

ويفضل أن تبحث في هذا األمر داخل المنتديات ألن المتداولون يقوموا 

بشرح تجاربهم مع شركات التداول.

افضل شركات التداول 2023| قائمة بأفضل شركات 

الفوركس

في البداية يمكن القول بأن افضل شركة فوركس هي التي تمتلك الشفافية 

الكاملة في التعامل مع المتداولين والتي تقدم لهم الدعم الكامل 

الذين ينضمون إليها. تداول العمالت للمبتدئين بتعليم وتقوم

ً افضل شركة فوركس، دعنا نتعرف سويا قبل أن نخوض في كيفية اختيار

على قائمة بأفضل شركات التداول الموجدوة على الساحة.

افضل شركات التداول

1- Evest

:”أقل إيداع “الحد األدنى لإليداع 450$

: MFSA, FINRA, CNMV, AMF, FCA, BaFin

2- Exness
أقل إيداع “الحد األدنى لإليداع

الترخيص

”: 100$

:البنك المركزي األيرلندي FSC, ASIC, BVIFSC, MiFID, الترخيص

:يصل إلى $5000 بونص اإليداع

:الرافعة القصوى 1:400



:ميتا تريدر 4, المنصة  االنترنتنوع المنصة شبكة على الَملكية,

3- AvaTrade
:”أقل إيداع “الحد األدنى لإليداع 100$

: CySEC, ASIC, MiFIDالترخيص

:حتى 2000$بونص اإليداع 50% 

:الرافعة القصوى 1:400

:ميتا تريدر 4 الَملكيةنوع المنصة المنصة ,

4-
 eToro

:”أقل إيداع “الحد األدنى لإليداع 250$

:هيئة أسواق المال الكويت الترخيص

:بونص اإليداع 20%

:الرافعة القصوى 1:400

:ميتا تريدر 4, على شبكة االنترنت نوع المنصة

5- XM 

:”أقل إيداع “الحد األدنى لإليداع 500$

: FCA, SCB, DFSA, CySECالترخيص



6- Binance

”: أقل إيداع “الحد األدنى لإليداع5$

:الترخيص CySEC, IFSC

:عند التسجيلبونص اإليداع 20% 

:الرافعة القصوى 1:1000

, MetaTrader 5, Sirix4 ميتا تريدر: نوع المنصة

7- CMTrading

:”أقل إيداع “الحد األدنى لإليداع 100$

:الترخيص CySEC

:حتى $2000 بونص اإليداع

:الرافعة القصوى 1:300

:ميتا تريدر 4 الٌملكينوع المنصة المنصة ,

8- XTB

:”أقل إيداع “الحد األدنى لإليداع 100$

MiFID:الترخيص

:جوائز حتى $5000 بونص اإليداع

:الرافعة القصوى 1:400

:ميتا تريدر 4 الٌملكيةنوع المنصة المنصة ,




