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 خطة متاجرة مثالية 

. هناك العديد من العوامل التي يمكن ان يكون عشوائيا ومربكا السوق
  .المتداوالين فيهالسوق وعلى يمكن أن تؤثر على 

فان مهمتك الرئيسية هي ان ، انت كمتداول ومتاجر يومي في االسهم
 .منظمه وفاعله قدر االمكانعملية تجعل عملية التداول والمتاجره 

 القرار عملية صنعأكثر اعتداال، فإن  في التداول  طريقتكوكلما كانت 
  .هذا هو الفن الحقيقي للتداولأبسط.  تصبح

 
 ترشيح ب قوم نومن ثم ، السوق نستقبل كم هائل من المعلومات والبياناتنحن في 

بيع   اوشراء عملية ونعمل فلتره عليها لتطلق شرارة فكرة تداول حول سهم ما )
 .المشاعروالعواطف للمتداول تقوم بتشتيت الرؤيه الواضحه للسوق. احتفاظ(  او

طريقة تداول متبعه )نسميها منهجية التداول(  وجودهو  االساسي للمتاجرالهدف 
هذا هو السبب وراء استخدام ادوات تكنولوجيه تساعدنا في اتخاذ القرار . 

األسهم فاحص . )كبرامج الرسومات التاريخية لالسهم والمؤشرات الفنية(
انها  .فكر مرتين في نوعية االسهم التى يظهرها لكيستطيع ان يال بك  الخاص

النتائج على أساس مجموعة من المعايير. هذه العملية تتسم بالمرونة  ببساطة توفر
لخاص للتداول ا انفسه المنهجيةوالكفاءة. اآلن، تخيل ما إذا كان بإمكانك تقديم هذا 

 .بك

 
 

ليس سهالً دائًما. ال يمكننا أبدا أن  مراقبتهااختيار التداوالت المراد 
ان  ممكن. السوق فيما بعدالذي سيفعله نعرف على وجه اليقين ما 

نضمن اغلب المدخالت )كاالخبار واالحداث ( في عملية انتقاء 
 .االسهم ولكن نجاح عملية المتاجره يعتمد على وجود خطه للتداول
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 خطة التداول ببساطه

رأسك قبل أن تتاجر، القرار في  فىفكرة تندفع  1000بينما لديك  
. حالة انتظارأو امر )شراء او بيع( الواقع بسيط جدا. إما إدخال 

ما  حددتمعايير الكمية التي الإلى  انت بحاجة، االشكاليةلتبسيط هذا 
 .أم ال بادخال أمر متاجره تبدأإذا كان ينبغي أن 

 

 خطة التداول ببساطه
 

فكرة تندفع  1000بينما لديك 
رأسك قبل أن تتاجر،  فى

القرار في الواقع بسيط جدا. 
 امر )شراء او بيع( إما إدخال 

. لتبسيط هذا انتظارأو 
إلى  انت بحاجةمعضلة، ال
ا م تحددمعايير الكمية التي ال

 بادخال تبدأإذا كان ينبغي أن 
 .أم ال أمر متاجره
 الشرارة : 

فيما يتعلق بخطة المتاجره، 
فت تلفإن "الشراره" هو ما 

 انتباهك في البداية إلى سهم ما.
شرارة االهتمام بسهم ما تعتمد 

على ظهور احد العوامل 
 التالية:

 

 بيانات صحفية 

 أرباح 

 األنماط الفنية 

  / ضعف قوة السوق
  السوق

  .بالسهمجعلك مهتما ي المحفزظهور 
خطوة التالية هي تقرير ال

نت ستقوم بعملية ما إذا ك
متاجره وادخال أمر سوق 

 ام ال
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 األسس المنطقية للمتاجره
H 

كللل مللا نقوم بلله في التللداول أمر 
نات وال  بذل تخمي هادف. نحن ال ن

دالً . باو العشوائيه الحظى نعتمد عل
من ذلك، نسللللتخدم البيانات المتاحة 

 ال :مث. متاجرهلنا لتشكيل فرضية 
 السللللهم سللللتفعل بأن هذا"أنا أؤمن 

 X بب نا أؤمن Y بسللللللل هذا  ا أن 
 ألنه سييييييرتفا في السييييي رالسلللللهم 
  .له نتائج ايجابية ظهرت

 
ا قللللدر  من المهم أن تكون دقيقللللً
المسلللللتطاّ. قييم جميع البيانات وال 

 ةتصلللبح متحيزبأن  عقليتكتسلللمح 
. المبرر المنطقي الخاص التجاه ما
 ضفيخأو  يضخميمكن أن  بالسهم 

. على الخاصللللله بك محفظة تداولك
قد أن  يل المثال، إذا كنت تعت سلللللللب

سهم مبالغ فيه  ( )مرتفع جداسعر ال
أخذ الزخم عليه ولكنك تفشلللللللل في 

والطلب الهائل فإنك سللللتجد نفسللللك 
سبب مشاهدتك  تحت ضغط هائل ب
الرتفاّ السللهم رغم تضللغم سللعره 

.   
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 تحليل المخاطر

 سيئة. ال عن المتاجره الجيدههو ما يفصل تحليل المخاطر
يمكن ان يكون لديك خطة تداول رائعه ولكن فجأة تظهر عوامل 

ى معينة علاخري لم تأخذها في الحسبان )كاخبار سياسية او احداث 
 .السهم( ف تقع في خسائر فادحه رغم الخطة الجيده للتداول

 
اهتم المتاجر بادارة   اذا

 االمر  هذاالمخاطر فان 
بمحفظته المالية، سيعتني 

في ذلك  ت فشل اذا أما 
فسيؤول االمر الى ان يعتني 

 أهل المتاجر به
 

 أهمية وضع هدف للسهم

 (tfipro)ربح أول شيء يتعين عليك القيام به هو تعيين نطاق 

فماهو ، المتاجره في سهم ما لصالحك  تمستهدف. إذا تحرك
 المركز؟هذا الثمن الذي سينتهي به 

قد  إذا فشلت في التخطيط الستهداف نطاق الربح الخاص بك،
. تذكر أن الهدف هو التخلص من العواطف للطمعتستسلم 

الربح . قد يكون نطاق هدف منضبطه معايير صلبةب واستبدالها
(tfipro) حدث عند أو  وصول سعر الى حد معينالخاص بك هو

ح ااألرب. على سبيل المثال، يمكنك التخطيط لجني ما
(tfipro) عندما يبدأ السهم في التسارّ مقارنة بسلوك االسعار

يجب في معظم الحاالت  .مقاومة سابقهالسابقة او كانت قريبة من 
 ان يكون هدف السهم محدد وليس اختياري او غير محدد.
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 حجم المركز )عدد االسهم(
/  رالمخاط(نسبة  حجم المركزسوف يترجم 

، إذا مبلغ بالدوالر. على سبيل المثال إلى )(risk/reward ال ائد(

)$  3: 1لديك هي )(risk/rewardال ائد(المخاطر / (كانت نسبة 

المحتملة  مخاطركسهم يجعل  1000( ، فإن حجم مركز 3: $ 1

 دوالر. 3000محتملة دوالر ومكافأة  1000
 

 stop loss))وقف الخسارة 
تريد ان تمضى المتاجره حول سهم ما لصالحك الواضح أنك  من

لكن ماذا لو عاكس سلوك السوق ما رسمته من خطط وبدا السهم 
من المهم على المتاجر المحترف ان يضع . يعاكس توقعاتك؟

 .لوقف الخساره في حال ظهور مثل هذا السيناريوخطة 
 :هذه امثله لطرق وضع وقف الخساره

 15السهم إلى  ينخفض سعر)أي عندما  محدد للسهمسعر • 
 (مثال دوالًرا

 
بحد أقصى )أي عندما تنخفض مبلغ محدد في السهم خسارة • 

 دوالر( 500بمقدار المحفظه 
 
)أي عندما يخترق السهم الدعم أو  شرارة فنية او حدث محدد• 

 باالنعكاس Trendاتجاه السهم ويبدأ  يتقلص الزخم على السهم 
 (او الضعف

 
، يجب عليك حساب نطاق  )stop loss)وقف الخسارة عند تحديد 

 هدف الربح الخاص بك. سيسمح لك هذا بتوليد نسبة مخاطرة /
 16بسعر  ا، إذا أدخلت أسهم. على سبيل المثالمناسبهمكافأة 
ا ، فقد تقرر خفض دوالر 20-18ولديك هدف ربح قدره  ادوالر
ا. هذا يمنحك نسبة دوالر 15ئر إذا انخفض السهم إلى الخسا

. يمكنك استخدام هذه النسبة 3: 1حوالي  مناسبهخطر / مكافأة 
 .المركزالختيار حجم 

 

وقف الخسارة يحافظ 
عليك من االفالس 
 والخروج من اللعبه
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أفضل من   rewardتوفر مكافأة محتملة  اسهم ا من المهم أن تجد دائم

 .( عليهاrisk)المخاطر

 
متاجره القد يكون من المفيد أن تقرر المبلغ الذي ترغب في إنفاقه على 

 500، إذا كنت ترغب في خسارة وإلغاء العملية. على سبيل المثال
 ال ائدمخاطر/ النسبة  دوالر كحد أقصى في صفقة مع

(risk/reward) سهم  500، يجب أال تشتري أكثر من 3: 1بمقدار
 دوالر مكافأة(. 1500دوالر مخاطرة /  500)
 

بك. ، لديك الكثير من السيطرة على رأس المال الخاص ذا النهجمع ه
 ، فأنت تتحكم بالكامل في الصفقة.إذا كنت تتبع خطتك بشكل صحيح

 .تنفيذ هذا االمرهذا يؤدي إلى أهمية 

 

 تنفيذ عملية متاجره ما
د أنشأت إذا كنت ق، النظرية والتنفيذ ليست دائما متطابقة. حتى كما نعلم 

سة. تصبح النتائج ملمو ، فستحتاج إلى تنفيذها قبل أنالخطة المثالية
، أنت فقط بحاجة لشراء لحسن الحظ، لقد قمت بالتخطيط السليم. اآلن

 وبيع األسهم.
 

 

  س ر الدخول

يجب أن  .السهم )شراء او بيع(  به تتاجرسعر دخولك هو السعر الذي 
هذا  .مسبقا يسمح لك سعر الدخول بتنفيذ الخطة التي حددتها بالفعل

خطة ووضع  (risk/reward) ال ائدمخاطر/ الحساب نسبة يتطلب 
 .التداول

 
/ مخاطرالإذا لم تعد نسبة و . قاوم، إذا أصبح تنفيذ خطتك أمرا صعبا

، ففكر في المثالي الخاصة بك عملية فعاله (risk/reward) ال ائد
ينخفض . إذا كان السهم )تقليل عدد االسهم(  تخفيض حجم مركزك

، قم بإعادة تقييم فكرة التداول الخاص بكبشده قبل أن يتم ملء الطلب 
. ضع في اعتبارك أن التحلي بالصبر حول هذا السهم الخاصة بك
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وانتظار اإلدخاالت الصحيحة يقلل من العواطف التي ستواجهها في 
 .المتاجره

 

 س ر الخروج

اء تحليل سعر الخروج عند إجر فرصلقد قمت بالفعل بتخطيط 
و التمسك ، كل ما عليك القيام به هاآلنالخاص بك. (riskالمخاطر )

 كما خططت. (cut losses)وقف الخسارةبالخطة. جني األرباح أو 

ة طلخليم تميز بالتنفيذ السالتجارة الناجحة دائما بالربحية وانما تال تتميز 
 .المتاجره

 

 (ABCDمثال على ذلك )نمط 
  في االسهم واحدة من االعدادات الشائعة التي نستخدمها في المتاجره 

 هذا ما يبدو عليه النمط:.ABCDنمط  هو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في ما يلي تحليل لخطة المتاجره:
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 (The Triggerالمحفز  )
في وضع خطة متاجره ا. هذا هو عندما نبدأ تعطينا محفز Bو  Aالنقاط  

 .حول هذا السهم
 

استخدمنا هذا النمط مرارا  (The Rationale)األساس المنطقي

لما  الحاالت واالحتماالت، فإننا نحسب جميع ومع ذلكوتكرارا 
 .سيتصرف السوق فعليا

 

" Bنحن نقيم خططنا عند " (Risk Analysis)تحليل المخاطر

 مناسبه هي". هذا يترك لنا نسبة مكافأة Dونخطط لجني األرباح عند "
1 :3. 
 

" Cتم تخطيط سعر الدخول عند النقطة " (The Execution)التنفيذ

 "Dويخطط سعر الخروج عند النقطة "
 

هي آلية بالكامل ألنه ال توجد عوامل  للمتاجره في االسهمهذه الخطة 
 (risk)الخطرمجهولة. نحن نعلم بالضبط متى نشتري ونبيع ونعرف 

 يضع مفاجآت، يمكن للسوق أن ذي ينطوي عليه ذلك. بطبيعة الحالال
، فإن هذا يوفر لنا المعايير التي طريقنا، ولكن بالنسبة للجزء األكبر
 نحتاجها التخاذ قرارات تداول ذكية.

 

 

 الملخص
 

 هو إزالة الغموض عن بعض االسلوب في المتاجرهالتركيز الرئيسي لهذا 
ن الهدف ، لكختيار تعديل النهج لتناسب أسلوبكعناصر التداول. يمكنك ا

النهائي يجب أن يكون استبدال المشاعر والمتغيرات غير المعروفة 
بمقاييس واحتماالت قابلة للقياس. سيساعدك هذا على تضييق نطاق 
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الخالى من العواطف  النتائج المحتملة واتخاذ قرارات التداول اآللي
 .البشرية

 
 

 all)المخاطرجميا غم من أنه ال يمكنك التخلص نهائيا من على الر

risk) .فكر في عملية المتاجره مثل رمي نرد ، يمكنك تجنب المفاجآت
، فأنت تعلم أن لديك احتماالت. اذا رميت نردا على االرض 6مكعب من 

بالنتيجة ا صائباَ. أنت ال تفاجئ أبدلتكون  6فرصة واحدة من أصل 
ألنك قد استوعبت جميع  النرد ميرالحاصله بعد 
. (6الى  1احتمال من فقط )هي  السيناريوهات

( 6الى  1االن تخيل انك ترمى نردا )ليس من 
ولكن ال تعلم اي االرقام التى على اوجه المكعب 

طة خ هنا تصبح؟ هل تستطيع توقع ما سيحدث . 
 . تداول كارثية

 
وقعه المتالسيناريوهات  كل واعمل تخطيط ل تصور ما سيحدثركز على 

ه في في المتاجراءة استراتيجيتك تحسين كف عندها يمكنفي التداول ، 
 كبير. االسهم بشكل

 
 

 المتداول المحترف يتميز  بـ 
 

 االنضباط: -
التداول عملية احتماالت طويلة المدي، قد تكسب في صفقات  

وقد تخسر في اخرى، ركز على عملية اتخاذ القرار، هل تتبع 
ير )تطوخاصه؟ اهتم بالرحلة  آليهالتوصيات هنا وهناك؟ ام لديك 

 .وليس التركيز على الربح(في المتاجره اداءك 
 

يوفر لك انضباطا في الدخول والخروج  برنامج آلي )برنامج سوبر ترند
 (بعيدا عن العواطف 
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 االحتراف: -
ماهي استراتيجيتك في التداول؟ وهل تقوم بتطويرها يوميا؟  

يجب ان تكون مقتنص، متى ما اتفقت شروط السوق مع 
 معاييرك، ادخل مباشرة في السهم بال تردد.

سيتم تدريب كل مشتركي البرنامج حتى الوصول برنامج سوبر ترند في )
 (لالحتراف

 
 ادارة المخاطر: -

ان تهتم بادارة المخاطر في كل صفقه وتضبط النسبة التى  يجب 
تقبلها كمخاطره. الهدف ان تبقي في حلبة السوق الطول مدة 

 ممكنه.
 ومتقدمه وكيفيوجد حاسبة ادارة المخاطر مبسطة برنامج سوبر ترند في )

 (تضبط هذه العملية

 
 الخطة: -

البد ان يكون لديك خطة للتداول وتحسن هذه الخطة باستمرار  
 حتى تصل لالحتراف. سجل تداوالتك وراجعها دائما.

 
آلية لحفظ سجل التداوالت وكل اشارة فنية تم  في برنامج سوبر ترند )يوجد

 (يمكن حفظها لمراجعتها واالستفادة منها مستقبال الدخول او الخروج عليها

 
 

 : هذا الكتيب برعاية برنامج سوبر ترند
 

 
 



 
 

برنامج سوبر ترند هذا الكتيب برعاية  

 وأكاديمة سوبر ترند لالسهم

 تعلم.اربح.احترف

برنامج سوبر ترند  

 خبير الكتروني الي عالي الدقة
 يساعدك في اتخاذ القرار
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