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Foreign Exchange Market 
 مفهوم سوق العمالت

 وهو (Foreign Exchange) ل اختصار هي (Forex) فوركس وكلمة األجنبية، العمالت تداول  سوق  هو•
 بناء   العمالت أسعار تتغير حيث العمالت، وبيع شراء طريق عن الربح تحقيق إلى فيه املتاجرون يهدف سوق 
 .والطلب العرض على

 

ا الُفوِرْكس ليس•  بين يجمع معين مكان له ليس أن أي المركزي، سوق  فالفوركس التقليدي، باملعنى سوق 
 طريق عن فيها التداول  يتم التي األسواق نوعية هو إنما والشراء، البيع علميات فيه تتم أو واملشترين البائعين
 ما وهو ،(OTC Over The Counter) باسم يعرف ما وهو والهاتف اآللي كالحاسب الحديثة االتصال شبكات

 .الجغرافي موقعك عن النظر بغض فيه تتداول  أن تستطيع أنك يعني
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Foreign Exchange Market 
 مفهوم سوق العمالت

ا تختلف ال السوق  في العمالت تداول  عملية أن ونالحظ•  شركات في بها تقوم التي العمالت تبادل عن كثير 
 فإنه بريطانيا، إلى السفر يريد األميركية املتحدة الواليات في شخصا هناك أن مثال فرضنا إذا ف الصرافة،

ا  األمريكي الدوالر ببيع سيقوم آخر بمعني أو األمريكي،  بالدوالر اإلسترليني الجنيه استبدال إلى سيحتاج حتم 
 .العمالت سوق  في التداول  آلية أساس هو وهذا نفسه، الوقت في البريطاني الجنيه وشراء

 

  (BIS ) الدولية التسويات مصرف لدراسة فطبقا العالم، في نموا واألسرع األكبر السوق  هو والفوركس•
 يفوق  ما أي أمريكي دوالر تريليون  5.1 العمالت سوق  في اليومي التداول  حجم سجل فقد 2016 ابريل لشهر
   .العالم في األسهم أسواق كل في التداول  حجم أمثال ثالثة

 :التالي الشكل في مبين هو كما•
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Foreign Exchange Market 
 مفهوم سوق العمالت
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Foreign Exchange Market 
 مميزات سوق العمالت

 تلك أهم ومن املتاجرين، من للكثير جاذبية األكثر السوق  جعلته التي املميزات من العديد العمالت لسوق •
 :املميزات

افعة•  بأضعاف املتاجرة لك تتيح الوساطة شركات توفرها أداة هي (leverage) املالية الرافعة :املالية الر
ا الوساطة شركات وتوفر مالك، رأس  في تحقيقها يصعب كبيرة أرباح تحقيق ذلك ويعني منها، مختلفة أحجام 
 استخدامها وينبغي عالية مخاطرة ذات الكبيرة املالية الروافع أن العلم مع املال، رأس بنفس آخر سوق  أي

 .وتعقل بحكمة

ا، ساعة 24 مدار على الُفوِرْكس سوق  يعمل :ساعة ٢٤ مدار على العمل•  في عمل أيام خمسة خالل يوميًّ
ا كنت سواء   يناسبك الذي الوقت في العمل لك يتيح ما وهو األسبوع،  .متفرغ غير أو متفرغ 
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Foreign Exchange Market 
 مميزات سوق العمالت

ا بسيطة رسوم العمالت سوق  في الفوركس شركات تتقاض ى : العمليات تكلفة قلة•  تنفيذها مقابل جد 
ا للصفقات  بسيط بمقدار Spread األسعار فروق زيادة :التاليتين الطريقتين إحدى ب الرسوم ماتكون  وغالب 

 الطريقتين بكال أو Commission  شكل على إضافية عموالت فرض أو البنوك من تتلقاها التي الفروق عن
 .معا

 والتالعب العمالت أسعار على السيطرة معينة لفئة يمكن ال :قالسو على معينة فئة سيطرة استحالة•
ا بها ا صعود  ا وذلك األسهم؛ أسواق في يحدث كما أوهبوط   التالعب واستحالة للسوق، الضخمة للسيولة نظر 
 ولكن وجيزة، لفترة األسعار حركة في تؤثر الكبرى  واملحافظ البنوك تحركات أن والشك .الدول  اقتصاديات في
 .فيها التحكم تستطيع ال

 صغيرة، بمبالغ حسابات فتح إمكانية للعمالء الوساطة شركات توفر  :صغيرة بمبالغ املتاجرة إمكانية•
 كبار على قاصرة السوق  في املتاجرة تصبح ال وبذلك ، السوق  في املتاجرة من املستثمرين صغار ُيّكن ما وهو

 .املستثمرين
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Foreign Exchange Market 
 مميزات سوق العمالت

 :هي رئيسية، أزواج أربعة يوجد الُفوِرْكس في :والتحليل املتابعة سهولة•

•(EUR/USD – GBP/USD – USD/JPY – USD/CHF) 

 تستغرق  التي األسهم من املئات فيوجد األسهم أسواق عكس على والتحليل، املتابعة عملية يسهل ما وهو •
 .للتداول  منها الصالح واختيار لتحليلها والجهد الوقت من الكثير

 

 فشركات العمالت، سوق  في فيه كنت مكان أي من املتاجرة يمكنك :مكان أي من التداول  إمكانية•
 متصل كمبيوتر جهاز أي من املتاجرة فيمكنك .املجانية التداول  برامج من مختلفة أشكال   توفر الوساطة
 ملكان للذهاب الحاجة دون  العمل في أو املنزل  في كنت سواء الجوال هاتفك خالل من أو مكان، أي في باإلنترنت

 .للتداول  معين
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Foreign Exchange Market 
 أوقات عمل سوق العمالت

 و أهم من اليوم مدار على فيه التداول  إمكانية و للسوق  جغرافية حدود وجود عدم أن قبل من ذكرنا كما•
 ساعة 24 مدار على يعمل العمالت فسوق  العالم، حول  املتاجرين من الكثير إليه جذبت التي املميزات أقوي 
ا، أيام خمسة وملدة  PM 10:00) جرينتش بتوقيت مساء   10 الساعة األحد يوم التداول  يبدأ حيث أسبوعي 

GMT)، جرينتش بتوقيت مساء   10 الساعة الجمعة يوم وينتهي (10:00 PM GMT). 

 وتستمر واألميركية، واألوربية واألسيوية األسترالية :هي إقليمية، أسواق أربعة بين العمالت سوق  ويجمع•
 .واألحد السبت يومي السوق  ويغلق الجمعة يوم إلى اإلثنين يوم من العمل أيام خالل فيه املتاجرة عمليات

  صباحا   8 الساعة ) جرینتش بتوقیت لیال   12 الساعة الیابان في أبوابھا تفتح املالیة واملؤسسات فالبنوك•
 بتوقیت صباحا   9 الساعة إال الیابان مؤسسات تغلق وال والشراء البیع عملیات فتبدأ ( الیابان بتوقیت
 .( الیابان بتوقیت مساءا   5 ) جرینتش
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Foreign Exchange Market 
 أوقات عمل سوق العمالت

 كونج ھونج و طوكیو في وأھمھا واآلسیویة الیابانیة املؤسسات تغلق أن ما ألنه یتوقف لن العمل ولكن•
 .أبوابھا فتحت قد وباریس وفرانكفورت لندن في وأھمھا األوروبیة املؤسسات تكون  حتى وسنغافورة

  في وأھمھا العمل بدأت قد األمریكیة املؤسسات تكون  حتى اإلغالق على األوروبیة املؤسسات تقارب أن وما•
 . شیكاغو و نیویورك

 أن وقبل , التداول  في ونیوزیالندا استرالیا في املؤسسات تبدأ حتى أبوابھا األمریكیة املؤسسات تغلق أن وما •
 .العمل في جدیدا   یوما   بدأت قد الیابانیة املؤسسات تكون  أبوابھا األخيرة تغلق

 

 :سابقا ماذكر فهم في يساعد التالي الشكل•
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Foreign Exchange Market 
 أوقات عمل سوق العمالت
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Foreign Exchange Market 
 أوقات عمل سوق العمالت

 السبت یومي عدا فیما .ساعة 24 طوال مستمر التعامل سیكون  دولة كل توقیت حسب وعلى وھكذا•
 . الدول  كل في عطلة ألنھما واألحد

 سیكون  تقریبا   جرینتش بتوقیت مساءا   10 الساعة الجمعة یوم أبوابھا األمریكیة املؤسسات تغلق فعندما•
 األحد یوم مساء إلى العمل یتوقف لذا تعلم كما عطلة یوم وھو ونیوزیلندا استرالیا في السبت صباح ذلك

 لألسبوع الكَرة لتعود ونیوزیلندا استرالیا في األثنين صباح یكون  حیث جرینتش بتوقیت مساءا   10 الساعة
 . وھكذا .. التالي األسبوع نھایة إلى توقیتھا حسب وعلى دولة كل في یوم وراء یوما    یلیه الذي
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Foreign Exchange Market 
 العمالت التي يتم تداولها

إجمالي من %80 قرابة تشكل حيث األكثرتداولً  هي التالية العمالت وتعد العمالت، سوق في تداولها يتم العالم دول عمالت كل 
 :العمالت سوق في التعامل
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Foreign Exchange Market 
 العمالت التي يتم تداولها

 

ا أنه  نالحظ وكما•  أحرف، بثالثة عملة كل تمثيل يتم (ISO) والقياس للتعريف الدولية للمنظمة طبق 
 .العملة أسم إلى فيرمز الثالث الحرف أما الدولة، ألسم والثاني األول  الحرفان يرمز بحيث

 مثال•

•United States Dollar= USD 

•Great Britain Pound= GBP   

•New-Zealand Dollar= NZD 
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Foreign Exchange Market 
 Currencies Pairsأزواج العمالت 

 مكان عملة تبادل أو أخرى  مقابل عملة شراء يعني ما وهو األزواج، بنظام تتم العمالت سوق  في فاملتاجرة•
 .أخرى 

 .األمريكي بالدوالر اليورو مبادلة يعني ( EUR/USD) العمالت فزوج•

    (Base Currency) األساس بعملة  (EUR) األولى العملة وتسمى•

  .(Counter Currency)املقابلة العملة عليها فيطلق (USD )الثانية العملة أما•

 على للحصول  (املقابلة العملة) من دفعة املطلوب املقدار يمثل صرف سعر العمالت أزواج من زوج ولكل•
 .(األساس عملة) من واحدة وحدة

 (USD/JPY) = 82.585 ين /الدوالر كان إذا•

 .دوالر 1 لشراء ين 82.585 دفع علينا أنه أي ين 82.585 يساوي  الواحد الدوالر أن يعني فهذا•
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Foreign Exchange Market 
 Currencies Pairsأزواج العمالت 

 : وھي عمالت أربع وشراء ببیع أساسا   یتركز  العمالت بسوق  املتاجرة ولكن•
  السابقة العمالت وشراء ببیع فالتعامل ،السويسري  الفرنك االسترليني، الجنيه الياباني، الين اليورو، •

 .األمریكي الدوالر مقابل هكل یكون 
 ستشتري  الیورو تبیع وعندما , األمریكي الدوالر مقابله ستبیع الیورو تشتري  عندما العمالت سوق  ففي•

 . األمریكي الدوالر مقابله
  للجنیة وھكذا . الدوالر مقابله ستشتري  الين تبیع وعندما , الدوالر مقابله ستبیع الين تشتري  وعندما•

 . السویسري  والفرنك اإلسترلیني
 :أنواع ثالثة إلى العمالت أزواج وتصنف•

 رئيسية (Pairs) أزواج•
 ثانوية (Pairs) أزواج•
 (Crosses )التقاطعات.•
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Foreign Exchange Market 
 Currencies Pairsأزواج العمالت 

رئيسية أزواج( Major): 
ا األمريكي الدوالر يكون  التي العمالت أزواج وهي   أزواج أربعة وهم رئيسية، عملة األخر الطرف ويكون  بها، طرف 

 :  فقط
GBP/USD       EUR/USD                  USD/JPY      USD/CHF 

ثانوية أزواج (Minors): 
ا األميركي الدوالر يكون  التي األزواج هي  :وأشهرها ثانوية، عملة اآلخر الطرف ويكون  بها طرف 

AUD/USD               NZD/USD                 USD/CAD   
التقاطعات( Crosses): 

ا األمريكي الدوالر يكون  ال التي العمالت أزواج وهي   :أمثلتها ومن بها، طرف 
EUR/JPY             GBP/CHF                  GBP/JPY 
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Foreign Exchange Market 
 Ratesأسعار العمالت 

أخرى  عملة على للحصول  دفعة الواجب العملة مقدار ھو العملة سعر أن 
بالصیغة عنھ التعبير یمكن ما أو 1.5 ھو الدوالر مقابل الجنیة سعر كان وإذا 

GBP / USD =1,5   
 .واحد استرليني جنیةدوالر للحصول على  1.5فمعنى ذلك إنك البد أن تدفع 

 مقابل األساس العمالت ھما اإلسترلیني والجنیة الیورو یكون  أن على العمالت سوق  في اإلصطالح تم 
 أوال   رمزیھما یوضع من ھما وبالتالي , الدوالر

 EUR / USD و GBP / USD التالي بالشكل
 الدوالر من دفعه املطلوب املبلغ ھو السابقتين الصیغتين من أي أمام یوضع الذي السعر ویكون 

 . واحد جنیة أو واحد یورو على للحصول 
املباشرة بالعمالت األمریكي الدوالر مقابل األساس العمالت ھي تكون  التي العمالت تسمى . 
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Foreign Exchange Market 
 العمالت املباشرة والعمالت غير املباشرة

املباشرة العمالت: 

  السوق  في العمالت ھذة وأھم األساس العملة ھي وتكون  الدوالر رمز قبل رمزھا یوضع التي العمالت ھي
 :ھي للعمالت الدولیة

EUR/USD الیوروGBP/USD      اإلسترلیني الجنیة  AUD/USD    األسترالي الدوالر 

املباشرة غير  العمالت: 

 في العمالت ھذة وأھم األساس العملة ھو الدوالر ویكون  قبلھا األمریكي الدوالر رمز یوضع التي العمالت ھي
 :ھي للعمالت الدولیة السوق 

USD/JPY الیاباني الين USD/CHF السویسري  الفرنك  USD/CAD الكندي الدوالر 
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Foreign Exchange Market 
 :أمثلة
1 مثال: 

 EUR/USD = 1,01 وأصبح EUR/USD = 1 كان الدوالر مقابل الیورو
 ؟ انخفض أم الیورو ارتفع فھل

 یورو على للحصول  الدوالر من أكبر كم بدفع مطالبين صرنا ألننا الدوالر وانخفض الیورو ارتفع : الجواب
 . واحد
 :2 مثال

  EUR/USD = 0,95 كان الدوالر مقابل الیورو
 EUR/USD = 0,90 أصبح
 ؟ انخفض أم الیورو ارتفع فھل

 یورو على للحصول  الدوالر من أقل كم بدفع مطالبين صرنا ألننا ارتفع والدوالر انخفض الیورو : الجواب
 . واحد
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Foreign Exchange Market 
 :أمثلة
3 مثال: 

 USD/JPY=125 كان الين مقابل الدوالر
 USD/JPY=130 وأصبح

 انخفض؟ أو الين ارتفع فهل
 الدوالر أن أي واحد دوالر على للحصول  منھ أكبر كم بدفع مطالبين صرنا ألننا الين انخفض لقد  :الجواب
 .انخفض قد الين یكون  و ارتفع أنه أي أثمن أصبح الدوالر أن وطاملا وأغلى أثمن أصبح
 :4 مثال
 USD/CHF = 1,42 :كان الفرنك مقابل الدوالر سعر

 USD/CHF =1,40 : وأصبح
 فأصبحنا اآلن أما , دوالر على للحصول  فرنك 1.42 بدفع مطالبين كنا ألننا الفرنك ارتفع لقد :الجواب
 قد والدوالر وارتفع أثمن أصبح الفرنك أن یعني فھذا دوالر على للحصول  فرنك 1.4 أقل كم بدفع مطالبين
 . انخفض
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Foreign Exchange Market 
 تداول أزواج العمالت

 :إلى العمالت أزواج تداول  ينقسم 

   (Buying)شراء عمليات

 (Selling  )بيع عمليات

 :(Buy ) :الشراء عمليات (1

 .(املقابلة العملة) وبيع (س األسا عملة) شراء فيها ويتم العمالت، لزوج شراء عملية هي

ا نتخذ عندما :مثال ا قرار   سنقوم فإننا (USD )الدوالر أمام يرتفع سوف  (EUR )اليورو أن ب يفيد استثماريًّ
 .(املقابلة العملة) الدوالر ونبيع (األساس عملة) اليورو نشتري  سوف وبالتالي (EUR/USD )لزوج شراء بعملية
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Foreign Exchange Market 
 تداول أزواج العمالت

 (Sell ) البيع عمليات (2

 .املقابلة العملة وشراء األساس عملة بيع فيها ويتم العمالت، لزوج بيع عملية هي

 مثال

ا نتخذ عندما ا قرار   بعملية سنقوم فإننا (USD )الدوالر أمام ينخفض سوف  (EUR )اليورو بأن يفيد استثماريًّ
 .(املقابلة العملة) الدوالر ونشتري  (األساس عملة) اليورو تبيع أننا وبالتالي (EUR/USD )لزوج بيع

ا تأخذ األسعار كانت حيث األسهم أسواق إلى التسمية تلك وترجع (Long )مصطلح الشراء على يطلق  وقت 
 .الصعود في (Long Term ) طويل

ا تأخذ األسهم كانت حيث األسهم أسواق إلى التسمية تلك وترجع (Short )مصطلح البيع على يطلق كما •  وقت 
ا  .الهبوط في (Short Term )قصير 

https://manara.edu.sy/ 

https://manara.edu.sy/


23 

Foreign Exchange Market 
 تداول أزواج العمالت

 وسبب ألعلى، السعر دفع هو غرضهم ويكون  (Bulls )الثيران عليهم يطلق املشترين جماعة أن بالذكر وجدير
 .األعلى إلى األسفل من يهاجمون  الثيران أن التسمية هذه

 أن التسمية هذه وسبب ألسفل، السعر دفع غرضهم ويكون  (Bears )بالدببة البائعين جماعة تسمى حين في
 .األسفل إلى األعلى من يهاجمون  الدببة

ا تتحرك فاألسواق املعركة لتلك نتيجة هي السوق  وحركة ا صعود   .دائم بكل وهبوط 

 وذلك (Bears )البائعين صف إلى يتحول  ثم (Bulls )املشترين صف في نفسه املستثمر يكون  أن املمكن ومن 
 .املستقبل في سعر ال لحركة وتوقعاته االستثمارية قرارته على بناء  
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