
 15 من ١ صفحة                                                ترجمه أخوآم شامي المحمودي                                                         آتيب في إدارة المال ..  لقد خسرت آل أموالي 

  !!يا للمصيبة 
  

  ..لقد خسرت آل أموالي 
  
  

 __________________________________________  
  
  

  
  .خمسة أسباب أدت إلى حدوثها

  
  .خمسة أمور تساعدك على إرجاعها لمسارها الصحيح

  
  
  

  وتمت الترجمة بواسطة أخوآم W.R.Bookerحقوق الكتاب األصلية لمؤسسة 
  شامي المحمودي

  )بن يعقوب(
  

  اهللا له ولوالديهغفر 

com.saudifx@shami                                                                                                     trader_forex_arabic/group/com.yahoo.groups.finance://http/   



 15 من ٢ صفحة                                                ترجمه أخوآم شامي المحمودي                                                         آتيب في إدارة المال ..  لقد خسرت آل أموالي 

  
  
  
  

_________________________________________  
  
  

  في الغالب انك اآلن تمر بثالث حاالت. ال تقلق فلدينا إن شاء اهللا الحل . إذا فقد خسرت بعض أو آل أموالك في الفورآس 
  

  خوف من المستقبل
  الرغبة في االستسالم
  و الرغبة العنيفة لالنتقام
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  .ال تقلق
  . تستسلمال

  .ال حاول األخذ بالثأر
  

 ___________________________________________  
  
  
  

حاول أال تستمع إلى ، رجاء . وسنحاول إعادتك إلى طريق النجاح. في هذه المقالة سنشرح لك لماذا حدث لك هذا. بإذن اهللا سوف نساعدك 
خسارة المال تعتبر أسهل و أصعب . ئة هذه األفكار لكن ليس بالمقدار الذي تتصوره إنها فعال سي. مخاوفك الداخلية والى رغبتك في االستسالم

  .الطرق آذلك لتتعلم الطريق الناجح في الفورآس
  

  .في الغالب فان أآثر المضاربين الناجحين الذين قابلناهم تعلموا بهذه الطريقة
  

  .نت بها اآلنإن المضاربين الناجحين قد توقفوا قبل ذلك في ذات النقطة التي أ
  

وفي الفصل القادم سيكون الحديث عن سبب وقوعك في . فإذا أردت االنضمام إلى قافلة الناجحين اقرأ المقال اآلن و اعزم على عدم االستسالم 
  .هذه الخسارة وماذا عليك إن تفعل آخطوة قادمة
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  السبب األول:  هذا ثلماذا حد

  
  ه أو أآثرالبد انك غامرت أو جازفت آثيرا في صفق

  
 ___________________________________________  

  
  

وبما إن هذا الهدف هو األهم و الذي . البد انك بدأت تجارة العمالت لنفس السبب الذي دفعنا جميعنا لبدء أال وهو إيجاد مدخول مادي أفضل
  !ليه واحدهتحب إن تحققه فانه ليس من الحكمة إن تحاول تحقيق ربح سنوي مجزي من خالل عم

  
 على حساب ديمو ومن ثم يبدأ اإلحساس ئمن حسابه في عملية واحده اغلبنا يقوم بهذا العمل السي% ٥٠طر ب ااغلبنا في بعض األوقات يخ

 هو عف حسابه في أسبوع واحد وهذا الشيءبالغبطة والشعور انه في حالة آانت هذه العملية على حساب حقيقي فان بمقدور الشخص إن يضا
  !!.ته على حساب حقيقي ومن المؤآد إن هذه فكره سيئة الغالب انك تعرفها اآلن يقودك إلى تجربيالذ

  
  

  .!!من حسابك في عمليه واحده و األفضل اقل من ذلك % ١٠ال تغامر أو تضارب بأآثر من : الحل 
  

 هذا طاعتك إن تجنب الكثير من أموالكلمقامرة فان باستإذا لم تضيع الكثير من المال على طاولة ا. هذا الحل من حلول إدارة المال والمخاطر 
  .الخطر 
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  السبب الثاني: لماذا حدث هذا 
  

  . لوز في المكان المالئمستوباإلعدم وضع : السبب الثاني 
  

 __________________________________________  
  

لست مضطرا إلى ربطه لكنك ستشعر بالحرج سريعا لو لم . لصباحنستطيع تشبيه وضع حد الخسارة في صفقتك مثل ربطك لحزام بنطالك في ا
ألني أطعت المبدأ .  نقاط١٠أحيانا أضع حد الخسارة مائة نقطه عن مكان الدخول فقط ألحصل على هدف ، ألآون صريحا معك . تفعل ذلك 

عليك :  الخالصة هنا للحرآة في اتجاه الصفقة؟ل أخاطر في عملية عندما استطيع إن أضارب للمدى البعيد ولدي مجالَم. رقم واحد السابق
  .بحيث إن السوق إذا تحرك بمدى أوسع فانك تكون بمأمن إن تخسر أموالك وتؤمن على حد الخسارةلوضع بعض حد الخسارة 
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  السبب الثالث: لماذا حدث هذا 
  

  المضاربة بالعواطف وليس بالحقائق: السبب الثالث 
  

_______________________ ____________________  
  
  

يها أقول انك طالما  احد عظماء الفورآس أو المؤثرين ففي بعض األحيان تكون أمور المضارب جدا ممتازة ولكن في لحظة ما يصف نفسه انه
تأآد انك .  عمليهحاول إن ال تحلم وان تعود إلى األرض قبل آل. احتفظت بهذا الموقف أو تملكك فسوف تنتهي بك األمور إلى مأساة الخسارة

  .من رأس مالك وانم تضع الستوب لوز في المكان المناسب% ١٠عليك إن ال تخاطر بأآثر من . أخذت الوقت الكافي قبل أي دخول في السوق
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  السبب الرابع: لماذا حدث هذا 
  

  لقد فتحت للتو حساب حقيقي: السبب الرابع
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
بعد أسبوع واحد من فتحك لحسابك الحقيقي . الغالب يحدث معه ذلك . تعتبر أول صفقه تفتحها في حسابك الحقيقي من أفضل الفرص لفقد مالك 

عليك إن تدرك انه مهما . حساب حقيقي أال وتخسر أموالك ما إن تفتح ، انه آالسحر. أحسست بخيبة أمل آبرى . من رأس مالك % ٧٥خسرت 
انك ستكون : الغالب . آنت جيدا في الحساب التجريبي وملتزما بقواعدك فانك ستتحول إلى مضارب بالعواطف متى ما فتحت حساب حقيقي 

ط تساعد على اهنا اطرح عليك خمس نق  أو طريقتك في المضاربة التي مارستها على حسابك الديمو ستراتيجيةمتخوف من إتباع نفس اإل
  :التغلب على هذه المشكلة 

  
  .افتح حسابك الحقيقي بحساب مصغر بألفين دوالر أو اقل فبهذا سوف تتخلص من بعض مخاوفك -١
 .إذا آنت قد بنيت استراتيجيه على الديمو استخدمها نفسها على الحساب الحقيقي -٢
 .ك أنتي لك استراتيجيه أو طريقه خاصة بالحالي لتبنإذا لم تبني استراتيجيه استخدم حسابك المصغر  -٣
 .بل عليك إن تخاف من القيام بالصفقات الغبية، ال تخف من خسارة المال -٤
 . إذا آنت من النوع الذي تتغلب عليك العواطف وال تتاجر إذا آنت تحت أي ضغطال تتاجر -٥
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  السبب الخامس: لماذا حدث هذا 
  

  شيء غريب قد حدث
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
  

في بعض المرات تحدث أشياء لم يكن من المفترض حدوثها مثل تدخل البنك المرآزي الياباني في الين فانه ال يجب حدوث هذا . هذا حقيقي 
  .ة بيع آانت جدا رائعة هذه األحداث غير ممكن تفاديها وال تحدث عندما تتوقعها الشيء لكنه يحدث مما قد يفسد عليك صفق

  
هل أنت خاطرت فقط بملغ صغير من حسابك ؟؟ هل وضعت حد ، عندما تطغى حرآه غير متوقعه في السوق فقط استرخي واسأل نفسك

  ا األول؟؟هالخسارة ؟؟ هل من الممكن إن تعود العملية مره أخرى إلى اتجاه
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ال تقلق ستكون األمور إن شاء اهللا 

  .بخير 
  

  سنقول لك آيف ؟
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  السبب األول: آيف تكون األمور بخير 

  
  سوف تتعلم لماذا خسرت أموالك

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
خذ . ال باس فقط ال تعيد الخطأ مره أخرى. إذا لقد أخطأت. فستكون حتما هذه الخسارة بسببك . عمليه واحدهمن حسابك في % ١٠إذا خسرت 

  .يوم إجازة من المضاربة وتراجع قليال
  .اآتب لماذا دخلت في هذه الصفقة -١
 اآتب لماذا خرجت من الصفقة -٢
 .اآتب ماذا آان ينبغي عليك إن تفعل غير ما قمت بفعله -٣

  
فالكثير من المضاربين الذين يعيدون . بل عليك إن تكون منطقيا أآثر. ئك ال يعني فقط انك اآتشفت شي وينتهي األمر عند هذااآتشافك ألخطا

  نفس أخطائهم يتسببون في إغالق حساباتهم أآثر من مره قبل إن يصبحوا محترفين؟
  . بجني األرباحإن فعلت فسوف تبدأ إن شاء اهللا. عليك إن تدرس أخطائك وعليك إن تتعلم منها 
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  السبب الثاني: آيف تكون األمور بخير 
  

  اآتب لماذا دخلت الصفقة
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

إذا آان آل ما قمت به صحيح فقد دخلت الصفقة ، دخولك الصفقة أدت إلى بب عاطفي ؟ اآتب آل األسباب التيهل دخلت الصفقة بناء على س
إذا لم تكن لديك فكره لماذا دخلت الصفقة فاستعن بمن هو اخبر منك ليعلمك بما آان .  الصفقة الوقت الكافيمنبشكل ممتاز لكن ربما لم يتبقى 

  .عليك إن تقوم به
  :حيث يجب إن تشتمل صحيفتك على التالي. ..عليك إن تجعل تجاربك مثل الصحيفة واحتفظ بهذه العادة 

  .الهدف وحد الخسارة، اتجاه العملية، حجم العقود ، اسم الزوج ، وقت الدخول -١
 .لماذا دخلت الصفقة -٢
  .وقت الخروج وسعر الخروج والمحصلة النهائية للصفقة -٣
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  .السبب الثالث : آيف تكون األمور بخير 
  

  اآتب لماذا خرجت من الصفقة
  

___________________________________________  
  

أهم أسباب الخروج من الصفقة ربحيتها و . الكثير من المضاربين الذين  يضعون أهمية ألسباب الدخول ال يعيرون أسباب الخروج أي اهتمام
  . ير الخروج من الصفقةواسوا األسباب هو إن الصفقة تسير عكسك وال تعلم ماذا تفعل غ. انك تريد السيولة إن ترجع إلى محفظتك

يجب عليك إن تملك خطة للعقود والصفقات التي تسير ضدك وهذه الخطة يجب إن تكون معلومة لديك قبل إن تخوض غمار هذا السوق هنا 
  :بعض األسئلة التي تحتاج إلى أجوبة منك

  
دا أو قريب وهذا ما يجعلهم يندمون في آال آم تستطيع إن تتحمل انعكاس اتجاه الصفقة؟ فبعض المضاربين يضعون حد الخسارة بعيد ج -١

  .الحالتين
 الضوابط التي تجعلك تعرف إن الصفقة آانت قرار سيء؟ ليس من المفيد إن تقول أني بدأت اخسر بمعنى إذا دخلت الصفقة بناء ةماهي -٢

  اإلشارات التي تستخدمها للخروج؟هي ماعلى مؤشر أو إشارة هل تخرج أيضا بناء عليهما؟ 
 لظروف التي تجعلك تغير أو تعدل من وضع حد الخسارة أو الهدف في العملية؟هي ا ما -٣
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  السبب الرابع: آيف تكون األمور بخير
  

  ما الشيء المختلف هذه المرة؟
___________________________________________  

  
ان عليك إن              تحدث عن أخطائ  ، عندما تقوم باختيار سيء فانك تصمم على عدم القيام به مره أخرى            اذا آ م لتعرف م شها معه ك مع زمالئك وناق

سنعلم إن     . مثال هل آان من الممكن تجنب الدخول في الصفقة أو االنتظار لفترة أطول قبل الدخول              . تفعل   ربح ف فول آانت الصفقة اتجهت إلى ال
د        هل آان ينبغي عليك إن تتأآد أآثر من       . الذي يحول بينك وبين الربح هو مسالة الوقت فقط          مره من المؤشرات؟ هل آان من المفترض إن تتأآ

  ؟ اسأل الخبراء واسأل زمالئك المضاربين؟السعرية من األنماط 
زام واالنضباط         . عندما تجد انه آان بإمكانك إن تؤدي بشكل أفضل ومغاير فحاول إن تجد من يساعدك ويراجع معك                 ى االلت اج إل المضاربة تحت

  .كفحاول إن تجد من يساعدك على ذل
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  السبب الخامس: آيف تكون األمور بخير
  

  اثأر لهزيمتك
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

ن ال أ(  هذه الجملة احدها اجعلها مختصر قدر اإلمكان لكن على األقل اجعل) العمالت( اآلن عليك إن تعد قائمه بأهدافك في تجارة الفورآس 
بعد آتابة أهدافك يجب إن تأخذ في الحسبان وضع خطة للمتاجرة يجب إن تشمل على قوانين الدخول والخروج من ) . اآرر أخطائي السابقة

      ك للعمل آما يجب إن تضع طريقه مراجعت. و المؤشرات التي تراقبها ومقدار ما تستطيع تحمل خسارته قبل خروجك من الصفقة، الصفقة
  )متضمنة صحيفة عملك ( 

  
. وظف هذا الغضب واجعله حافزا لك لالنضباط في عملك وتحقيق أهدافك . اآلن خذ هذه األهداف و وظفها في عملك اغضب من اجل أخطائك

  .م قبل إن يهاجمال تخف من االنتقام لكن آقائد محنك في معرآة خطط لها بإحكا. اجعله حافزا لك لتغير من عاداتك في المضاربة
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 15 من ١٥ صفحة                                                ترجمه أخوآم شامي المحمودي                                                         آتيب في إدارة المال ..  لقد خسرت آل أموالي 

  

  
  

  الخالصة
  

  قلتها من قبل وأعيدها مرة أخرى
  

_________________________________________  
  
  

ال                   . بإمكانك إن تكون مضاربا محققا ألعلى العوائد         ر من الم غ آبي . بإمكانك أيضا إن تكون صاحب دخل جيد لك ولعائلتك بدون الحاجة إلى مبل
رأس             ..ت من الدوالرات    بإمكانك إن تبدأ ببضع مئا     ام ب ستطيع المحافظة واالهتم ل آيف ت دأ ؟؟؟ ب فقط األهم من ذلك آله ليس بكم تستطيع إن تب

  مالك الحالي؟
  

  . التسليموأتم الصالة أفضلهذا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه 
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