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ي
مقدمة إىل فيبونات�ش

 M4Markets ي من
و�ن كتاب إلك�ت

ن معنا بالموارد التعليمية الرفيعة المستوى، يرسنا بشدة أن نقدم ن المتعامل�ي ويد جميع المتداول�ي ن امنا ب�ت ن  استمراًرا الل�ت

ي
ي “مقدمة إىل فيبونات�ش

و�ن لك�ت هذا الكتاب االإ

ي أوساط
ي تحظى بشعبية جارفة �ن

ي وال�ت
ي تعت�ب من أشهر طرق التحليل الف�ن

 مما ال شك فيه أن مستويات فيبونات�ش
ن الذين يستخدموها للبحث عن فرص التداول المتاحة ولممارسة إدارة المخاطر وللوصول إىل المستويات  المتداول�ي

ي يستهدفوها
السعرية ال�ت

ي حقيقة االأمر
ي بوصفها معقدة وصعبة التنفيذ، ولكن �ن

ن قد ينظرون إىل مستويات فيبونات�ش  وصحيح إن بعض المتداول�ي
ن عىل حد سواء، يستخدموها بشكل ناجح م�ي ن والمخ�ن ، المبتدئ�ي ن ًا من المتداول�ي فإن كث�ي

ي
ي وكيف يمكنك استخدامها بكفاءة �ن

ي فهم ما هي مستويات فيبونات�ش
ي إىل مساعدتك �ن

و�ن لك�ت  ويهدف هذا الكتاب االإ
رحلتك إىل عالم التداول

نتم�ن لك تعلًما سعيًدا

مقدمة
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ي هو عالم رياضيات إيطاىلي
ا والذي عرف الحًقا باسم فيبونات�ش ن ي أو ليوناردو المنتمي إىل مدينة ب�ي

 ليوناردو بونات�ش
ي هو من ابتكر

ين لديهم انطباع بأن ليوناردو بونات�ش ي عرسش الميالدي. وعىل الرغم من أن الكث�ي
ي القرن الثا�ن

 ظهر �ن
ي كتابه

” بها �ن ي ي الحقيقة لم يفعل ذلك. وإنما ما فعله هو قيامه بتعريف “العالم الغر�ب
ي ولكنه �ن

 متتالية فيبونات�ش
ي عام 1202

” أي باللغة العربية “كتاب الحساب” �ن ي
المنشور باللغة الالتينية تحت عنوان “لي�ب أبات�ش

ي التاريخ
ون أحد أعظم علماء الرياضيات �ن ه الكث�ي ي يعيش بيننا ح�ت اليوم حيث يعت�ب

 وما يزال إرث ليوناردو بونات�ش
، يستخدمون هذا العمل الفريد ن ون، والسيما المتداول�ي .وما يزال الكث�ي

ي
 ما وراء فيبونات�ش
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ي الكون.
ء �ن ي

ي تصف بنسبة متساوية أي �ش
ي هي معادلة رياضية تش�ي إىل سلسلة من االأرقام ال�ت

 متتالية فيبونات�ش

ي هذه المتتالية مجموع العددين اللذان يسبقانه. وهي كالتاىلي
:ويساوي كل عدد �ن

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377…

 وهي تبدو رياضًيا هكذا
1+1=2 
2+1=3 
3+2=5 
5+3=8 

8+5=13    
            

ن سيعطي نفس النتيجة تقريًبا ن متتالي�ي .االأمر المث�ي جًدا للدهشة هو أن حاصل قسمة أي رقم�ي

عىل سبيل المثال
ن 21 و 34 ونقسهما. وستبدو النتيجة هكذا  ن المتتالي�ي  لنأخذ الرقم�ي

21 / 34 = 0.6176

ن 34 و 55 ونقسمهما. فيما يىلي ما سنحصل عليه ن التالي�ي ن المتتالي�ي االآن لنأخذ الرقم�ي
 -34 / 55 = 0,618

ن 55 و 89 وفيما يىلي ما سنحصل عليه ن التالي�ي ن المتتالي�ي  - لنفعل االأمر نفسه مع الرقم�ي
55 / 89 = 0,6179 

 كل مثال من هذه االأمثلة يؤدي إىل النتيجة 0.618 نفسها تقريًبا. وباالإضافة إىل ذلك،  هناك تأث�ي مماثل أيًضا عند

.قسمة الرقم المتتاىلي التاىلي

عىل سبيل المثال
21 / 55 = 0.3818 
34 / 89 = 0.382 

55 / 144 = 0.3819 

.سنجد أن النتيجة مرة أخرى دائًما متطابقة تقريًبا

، فإنه عند ارتداده للخلف سيعود إىل نفس  وخالصة القول، فما يتضح من االأمثلة السابقة هو أن أي رقم متتاىلي تاىلي
 مستوى االرتداد: 61.8. وبالمثل، فعند تحريك عدد إىل االأمام للرقم المتتاىلي التاىلي وارتداده، سيعطي دائًما نفس

النتيجة: 38.2

ي نهاية المطاف تراجع/ ارتداد/
ي بيان حقيقة أن كل اتجاه سيتبعه �ن

ي التداول الأنه بساعد �ن
ة �ن  يحظى ذلك بأهمية كب�ي

اجع والتنبؤ ن من توقع مستويات ال�ت ن المتداول�ي ي هذه إىل تمك�ي
 تصحيح. ويؤدي فهم نسب وتحركات فيبونات�ش

.بمنطقة التداول والمستويات السعرية المستهدفة

ي
متتالية فيبونات�ش
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ي أو تخصيص وقت لحفظ
ي متتالية فيبونات�ش

ن بمعرفة جميع االأرقام �ن ن غ�ي مطالب�ي ي الحقيقة فإن المتداول�ي
 �ن

ي تحديد MT5 المتتالية أو ح�ت القلق بخصوص إجراء الحسابات بشكل صحيح. فمنصة
 مجهزة بأدوات رائعة تساعد �ن

.هذه المستويات بدفة

ي مختلفة ويعتمدون عىل بعض المستويات بشكل أك�ب
ن يستخدمون أرقام فيبونات�ش  كما رأينا من قبل فإن المتداول�ي
:من المستويات االأخرى. فيما يىلي االأرقام االأك�ش استخداًما

ي
ي ارتدادات فيبونات�ش

�ن

61.8%
50%

38.2%
23.6%

ي
ي ارتدادات فيبونات�ش

�ن

161.8%
100%
61.8%

( مصطلح ي
( ونسبة 161.8 )مستوى امتداد فيبونات�ش ي

ي 38.2 و 61.8 )مستويان ارتداد فيبونات�ش
 يطلق عىل نسب�ت

ون أن هذه المستويات هي المستويات االأك�ش موثوقية عند العمل بها .“النسب الذهبية” ويرى الكث�ي

ن يقومون بتعديل هذه االأرقام بما يتناسب مع احتياجاتهم ًا من المتداول�ي  من المهم أيًضا توضيح أن كث�ي
ن أن أرقاًما مختلفة تحظى بفرص أفضل من أرقام أخرى. ولكن يمكن القول إن  ومتطلباتهم، ويرى كث�ي من المتداول�ي

.االأرقام التقليدية ستظل هي االأرقام االأك�ش موثوقية

ي المهمة
يمستويات فيبونات�ش

ي ارتدادات فيبونات�ش
�ن

ي
ي امتدادات فيبونات�ش

و�ن
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 التداول يتمحور حول االأرقام. االأسعار والموجات واالتجاهات كلها تتمحور حول االأرقام، وهذه االأرقام ترتبط
دائًما ببعضها البعض

ي اتجاه محدد مما
اجع عندما تالحظ حركة �ن ي عىل تسهيل العثور عىل مستوى االرتداد أو ال�ت

 وتعمل فيبونات�ش
ي السوق

يجعل بالتاىلي من السهل تحديد توقيت االنضمام لالتجاهات المختلفة �ن

ن التنبؤ بمستويات التصحيح/االرتداد ي للمتداول�ي
، تتيح مستويات فيبونات�ش ي

 ومن منظور التحليل الف�ن
واستخدامها بما يتفق مع فرص التداول المتاحة

؟ ي
لماذا يستخدم المتداولون فيبونات�ش

ي تحديد MT5 كما ذكرنا من قبل، تحتوي منصة
ي يمكنها المساعدة �ن

 عىل مجموعة من االأدوات المدمجة ال�ت
ي بكفاءة، يجب عليهم أن يتعلموا

، فح�ت يستطيع المتداولون استخدام فيبونات�ش . وبالتاىلي ي
 مستويات فيبونات�ش

طريقة استخدام هذه االأدوات

ي المتاحة عىل منصة
 ولكن الطريقتان االأساسيتان اللتان .MT5 صحيح أنه توجد العديد من أدوات فيبونات�ش

ي التداول هما ما يىلي
ي �ن

يستخدم بها المتداولون فيبونات�ش
ي •

ارتدادات فيبونات�ش
ي •

امتدادات فيبونات�ش

ي الصورة أدناه
يمكن الوصول إليهم عىل منصة التداول، كما هو موضح �ن

يط االأدوات” الستخدامهم ي “�ش
أو بالنقر عىل هذه االأيقونات �ن

MT5 ي عىل منصة
فيبونات�ش
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، كما يوحي اسمها، عندما يقوم السعر باالرتداد )التصحيح( لنفسه خالل ي
 يتم استخدام أداة ارتداد فيبونات�ش

، ولكن االأك�ش استخداًما ي
 اتجاه ما. توجد العديد من المستويات المختلفة المستخدمة عىل أداة ارتداد فيبونات�ش

ي النهاية %76.4. ويتم استخدام هذه المستويات بشكل أسا�ي
 هم %23.6 و %38.2 و %50 و %61.8 و�ن

. والطريقة اجع قبل العودة إىل االتجاه االأصىلي  لقياس مدى “العمق” الذي يمكن أن يصل إليه التصحيح/ال�ت
ي هي البحث عن نقطة التحول من القمة

 ـــــ وهي النقطة “Swing High” الصحيحة لوضع ارتداد فيبونات�ش
ي تحول مسار السعر عندها من الصعود إىل الهبوط، ونقطة التحول من القاع

 ـــــ  وهي “Swing Low” ال�ت
ي عىل

ي تحول مسار السعر عندها من الهبوط إىل الصعود، وقم برسم مستويات ارتداد فيبونات�ش
 النقطة ال�ت

.نقاط التحول هذه. وبعد أن ترى تحرًكا عكسًيا، فهذا هو المستوى الذي يتم عنده تحديد النقطة التالية

ي
ارتداد فيبونات�ش
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ي عىل الرسم
 كيفية رسم ارتداد فيبونات�ش

ي
البيا�ن

. أوالً، ابحث عن نقطة التحول من القمة ي
ي عىل الرسم البيا�ن

 Swing” من السهل جًدا استخدام أداة ارتداد فيبونات�ش
High“ ي تحول مسار السعر عندها من الصعود إىل الهبوط، ونقطة التحول من القاع

 Swing” ـــــ  وهي النقطة ال�ت
Low“ ي تحول مسار السعر عندها من الهبوط إىل الصعود، اللذان تريد قياسهما. يمكنك بعد

 ـــــ  وهي النقطة ال�ت
يط االأدوات أو ي من “�ش

ة أو يمكنك االنتقال إىل عالمة التبويب “إدراج “toolbar ذلك اختيار أداة ارتداد فيبونات�ش  مبا�ش
ي أو “Objects ثم “كائنات أو– “Insert أو

 Fibonacci ومن القائمة المنسدلة يمكنك اختيار أداة “ارتداد فيبونات�ش
retracement“.  بعد اختيار االأداة قم بوضعها عىل “الساق أو leg“ أو “الموجة أو wave“ ) ي

 و swing high نقط�ت
swing low( ي

.للبحث عن مستويات ارتداد فيبونات�ش

ي
مقدمة إىل فيبونات�ش

 M4Markets ي من
و�ن كتاب إلك�ت
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ي هذا المثال،
 فيما يىلي مثال عىل وجود تحرك صعودي أعقبه تصحيح قبل أن يستأنف السعر ارتفاعه مرة أخرى. �ن

ي 61.8%
.وجد السعر منطقة دعم بالقرب من مستوى ارتداد فيبونات�ش

ي أنه يجب علينا رسم
ي اتجاه صعودي ومن المتوقع حدوث تصحيح لالأسفل. هذا يع�ن

ي المثال أعاله ، السعر �ن
 �ن

ي من النقطة
 من أجل إيجاد مستويات B منخفضة( باتجاه آخر قمة تأرجح عند النقطة( A أداة تصحيح فيبونات�ش

ي ومعرفة مدى “العمق” الذي يمكن أن يصل إليه هذا التصحيح
.فيبونات�ش

اتجاه صعودي
ي االتجاه الصعودي، ينبغي عليك دائًما أن تضع نقطة البداية عند القاع/أد�ن مستوى )البداية( للتحرك، بينما يجب

 �ن
.)وضع نقطة النهاية عند أعىل مستوى )القمة

اضية محددة مسبًقا وهي %23.6 و %38,2 و %50 و %61.8. بعد ي عىل مستويات اف�ت
 تحتوي أداة ارتداد فيبونات�ش

.بدء التصحيح، من المتوقع أن يع�ش السعر عىل منطقة دعم بالقرب من المستويات سالفة الذكر

 سوق صعودي
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اتجاه هبوطي
ي االتجاه الصعودي. عندما يكون االتجاه هبوطًيا، يجب عليك وضع

 هذا هو السيناريو العك�ي تماًما لما يحدث �ن
ي اتجاه المستوى االأد�ن )القاع

ي عند أعىل مستوى )القمة(، �ن
)نقطة البداية الأداة ارتداد فيبونات�ش

ي وكيف وجد السعر منطقة مقاومة حول مستوى
 يوضح المثال السابق كيف تم وضع مستويات ارتداد فيبونات�ش

ن ي بصفتها منطقة دعم أو مقاومة ويضع كث�ي من المتداول�ي
ي %50. تعمل مستويات ارتداد فيبونات�ش

 ارتداد فيبونات�ش
اء/للبيع. يمكن أيًضا استخدام هذه المستويات لتحديد المستويات السعرية  أوامرهم عند هذه المستويات للرسش

المستهدفة ومستويات إيقاف الخسارة

، ي ذلك أنه من المحتمل حدوث تصحيح صعودي. وبالتاىلي
ي اتجاه هبوطي. ويع�ن

ي المثال أدناه، يتحرك السعر �ن
 �ن

ي من القمة )ب( إىل القاع
.)A( فمن الممكن رسم أداة ارتداد فيبونات�ش

ي
ة بالمستطيل االأزرق �ن ن ي )المم�ي

اق مستويات ارتداد فيبونات�ش ي اخ�ت
، وجد السعر صعوبة �ن ن ن السابق�ي ي كال المثال�ي

 �ن
.الصور( وإنشاء منطقة دعم/مقاومة جيدة. ويمكن أن تتيح هذه المستويات فرص تداول ممتازة

سوق هبوطي

https://www.m4markets.com/ar?utm_source=fibonacci&utm_medium=ebook&utm_campaign=fibonacci-ebook&utm_term=website&utm_content=m4markets
https://secure.m4markets.com/ar/register/?sl=1&utm_source=fibonacci&utm_medium=ebook&utm_campaign=fibonacci-ebook&utm_term=demo-account&utm_content=register
https://secure.m4markets.com/ar/register/?sl=1&utm_source=fibonacci&utm_medium=ebook&utm_campaign=fibonacci-ebook&utm_term=live-account&utm_content=register


 M4Markets ي من
و�ن كتاب إلك�ت

11 M4markets افتح حساب مع

ي
مقدمة إىل فيبونات�ش

نقطة التحول من القمة
:SWING HIGH

 تش�ي القمة إىل تحرك صعودي مهم. ويطلق عىل المستوى المرتفع مصطلح “قمة” إذا حدث تحرك تصحيحي
ي الصورة أدناه

:هبوطي من هذه النقطة، ويكون ذلك بشكل مثاىلي تحت القاع السابق، مثلما يظهر �ن

 نقطة التحول من القاع
:SWING LOW

ي
 يتم إنشاء نقطة التحول من القاع بعد تحرك هبوطي واضح. ويبدأ رسم النقطة من إحدى القمم وهي تس�ي �ن

 تحرك هبوطي ملحوظ. ويطلق عىل المستوى المنخفض مصطلح “القاع” إذا حدث تحرك تصحيحي صعودي من
ي الصورة أدناه

:هذه النقطة، ويكون ذلك بشكل مثاىلي أعىل من القمة السابقة، مثلما يظهر �ن

ي التحول
كيفية العثور عىل نقط�ت

SWING HIGH/SWING LOW
ي عن أحدث نقطة تحول من القمة

، فمن المهم البحث عىل الرسم البيا�ن ي
 ح�ت يمكنك رسم ارتداد فيبونات�ش

”SWING HIGH“   ي تحول مسار السعر عندها من الصعود إىل الهبوط، وأحدث نقطة تحول من القاع
  وهي النقطة ال�ت

”SWING LOW“   ي تحول مسار السعر عندها من الهبوط إىل الصعود
.وهي النقطة ال�ت
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ارتداد صعودي:
ي ورسم ارتداد

 من خالل توصيل أحدث نقطة تحول من القاع بأحدث نقطة تحول من القمة عىل الرسم البيا�ن
ي نستخدمها لفهم مدى العمق الذي يمكن أن يصل إليه

ي وال�ت
، يمكن أن نرى مستويات فيبونات�ش ي

 فيبونات�ش
اء المحتملة بعد اكتمال التصحيح .التصحيح وما هي مناطق الرسش

ارتداد هبوطي:
ي ورسم ارتداد

 من خالل توصيل أحدث نقطة تحول من القمة بأحدث نقطة تحول من القاع عىل الرسم البيا�ن
ي نستخدمها لفهم مدى العمق الذي يمكن أن يصل إليه

ي وال�ت
، يمكن أن نرى مستويات فيبونات�ش ي

 فيبونات�ش
ي الصورة أدناه

:التصحيح وما هي مناطق البيع المحتملة بعد اكتمال التصحيح مثلما يظهر �ن
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ي حسب الرغبة MT5 من أروع مزايا استخدام منصة
 أن هذه المنصة تتيح لك إمكانية تعديل مستويات فيبونات�ش

ح�ت يمكنك تلبية متطلباتك

، يجب عليك تنشيط االأداة أوالً. وح�ت تقوم بذلك، ي
 ح�ت يمكنك حذف أو تعديل أو نقل أداة ارتداد فيبونات�ش

. وعندما يصبح نشًطا، ستظهر 3 نقاط أو دوائر عىل خط ارتداد ي
 انقر نقًرا مزدوًجا عىل خط ارتداد فيبونات�ش

ي الصورة أدناه
ي مثلما يظهر �ن

فيبونات�ش

 كيفية تعديل أو حذف أداة ارتداد

ي
ي عىل الرسم البيا�ن

ى أمامك الخيارات المتاحة لك. يمكنك هنا اختيار خيار “حذف أوفيبونات�ش  االآن، انقر بزر الماوس االأيمن عىل الخط وس�ت
delete“ ي

ي وعندئذ سيختفي الخط من الرسم البيا�ن
.إذا كنت تريد حذف خط فيبونات�ش

، فانقر بزر الماوس االأيمن عليه عندما يكون الخط نشًطا واخ�ت خيار ي
 أما إذا كنت تريد تعديل خط فيبونات�ش

.“Properties “خصائص أو

M4Markets ebook

Fibonacci
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 ستجد خيارات لتغي�ي لون ونمط الخط كما يمكنك إضافة وصف ،“Common أسفل عالمة التبويب “عام أو
ي ذلك

له إذا كنت ترغب �ن

ي الصورة أدناه، وبالتاىلي تغ�ي خط
 أنا االآن قد قمت، عىل سبيل المثال، باختيار اللون االأصفر مثلما ترى �ن
ه إىل أي لون تريده ي إىل اللون االأصفر. وبالمثل، يمكنك تغي�ي

.قيبونات�ش

 وبالمثل أيًضا يمكنك تغي�ي نمط الخط إىل خط متقطع أو خط منقط أو خط سميك أو خط رفيع، وذلك باستخدام
ي الصور أدناه

.الخيارات الموضحة �ن
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ي ستجدها هنا هي عالمة التبويب “المستويات أو
 يمكنك استخدام عالمة التبويب .“Levels عالمة التبويب التالية ال�ت

ي االأمور التالية
.هذه �ن

• ”Add ي جديدة من خالل النقر عىل زر “إضافة أو
 إضافة مستويات فيبونات�ش

• ”Delete“ ي من خالل النقر عىل زر “حذف أو
 حذف مستويات فيبونات�ش

• ”Defaults”اضية أو عدادات االف�ت عدادات من خالل النقر عىل أزرار “االإ  إعادة ضبط االإ
عدادات والمستويات الحالية )المستوى والوصف • .)تغي�ي االإ

ي  •
.تغي�ي نمط الخط الفعىلي لمستويات فيبونات�ش

ي باستخدام الخيار الموضح أدناه
.يمكنك أيًضا تغي�ي لون خط مستويات ارتداد فيبونات�ش

ي الصورة أدناه. وبالمثل،
ي إىل اللون االأخ�ن كما هو موضح �ن

 يمكنك أيًضا تغي�ي لون خط مستويات ارتداد فيبونات�ش
ه إىل أي لون تريده .يمكنك تغي�ي
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وهي نادًرا ما يتم استخدامها وبالتاىلي فإننا لن نقوم بتحليلها “Parameters عالمة التبويب التالية هي  “المعاي�ي أو

ي أو
 عالمة التبويب هذه رائعة ومفيدة فيما يتعلق .“Visualization سننتقل االآن إىل عالمة التبويب “العرض المر�أ

بتحليل االأطر الزمنية المتعددة

نك ي مزدحًما إىل حد ما وقد يكون من الصعب عليك المحافظة عىل ترك�ي
ي بعض االأوقات سيكون الرسم البيا�ن

 �ن

ي
ي دور خيار العرض المر�أ

ي بسيًطا وواضًحا. وهنا يأ�ت
 وأنت تنظر إليه، ولذلك فإنه من االأفضل إبقاء الرسم البيا�ن

”Visualization“ )ي منصة
ي MT5 والذي يرسي عىل أي كائن أو مؤ�ش �ن

)وليس فقط مستويات فيبونات�ش

ي سيكون فيها الكائن مرئًيا. يكون خيار “العرض عىل جميع االأطر الزمنية
 وتتيح هذه االأداة تحديد أي االأطر الزمنية ال�ت

سمه سيكون “Show on all the time frames أو ي الذي س�ت
ي – أن خط فيبونات�ش

ي مما يع�ن
ا�ن  محدًدا بشكل اف�ت

ي تختاره. ومع ذلك، فإذا قمت بإلغاء تحديد هذا الخيار، ستصبح المناطق الرمادية نشطة
 مرئًيا عىل أي إطار زم�ن

وتستطيع تحديد المناطق المفضلة

ي وكيفية استخدامها عىل منصة
.االآن، دعونا نخطو خطوة لالأمام .MT5 حسًنا، كانت هذه مستويات ارتداد فيبونات�ش
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(A) (C)

(B)

امتداد 0%

امتداد 50%

امتداد 100%

امتداد 150%

 تستخدم االمتدادات 3 نقاط

ي
.سعرية عىل الرسم البيا�ن

ي
امتداد فيبونات�ش

ي للتنبؤ بالمستويات
، يتم استخدام مستويات امتداد فيبونات�ش ي

 عىل النقيض من مستويات ارتداد فيبونات�ش
. وبعبارة أخرى، فإذا كانت مستويات االرتداد ي سيتجه إليها السعر فيما يتعلق بمسار االتجاه الحاىلي

 المحتملة ال�ت
. ك مستويات االمتداد أين قد ينتهي االتجاه الحاىلي ي من المحتمل أن ينتهي فيها التصحيح، تخ�ب

 تش�ي إىل المناطق ال�ت
 ويمكن أن تكون هذه المعلومات مفيدة بشدة للمتداول الأنه من الممكن استخدامها باعتبارها نقطة خروج/مستوى

سعري مستهدف

ي معرفة أين ينتهي االتجاه الكامل/الدورة الكاملة ومن أين قد
  ومن االستخدامات االأخرى لمستويات امتداد فيبونات�ش

يبدأ التصحيح العميق

ي
ي مستويات مختلفة. وأشهر هذه المستويات هي %61.8 و %100 و %161.8 و�ن

 تستخدم أداة امتداد فيبونات�ش
ون إىل نسبة %61.8 ومستوى %161 باعتبارهما “مستويان ذهبيان .“النهاية %261.8. وينظر الكث�ي

ي
مقدمة إىل فيبونات�ش

 M4Markets ي من
و�ن كتاب إلك�ت
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ي عىل الرسم
 كيفية رسم امتداد فيبونات�ش

؟ ي
البيا�ن

اتجاه صعودي
ي االتجاه الصعودي

 ،�ن

ي بدأ منها االتجاه )A( ابحث عن نقطة التحول من القاع .1
.ال�ت

ي توقف السوق عندها وهبط من أجل التصحيح )B( ابحث عن نقطة التحول من القمة .2
.ال�ت

ي توقف عندها التصحيح )C( ابحث عن نقطة التحول من القاع .3
)للتصحيح )ال�ت

ي والذي تم رسمه عىل اتجاه صعودي قائم. النقطة
ي الصورة )A( فيما يىلي مثال عىل امتداد فيبونات�ش

 الموضحة �ن
ي بدأ منها االتجاه. النقطة

ي توقف السوق )B( أدناه هي نقطة التحول من القاع وال�ت
 هي نقطة التحول من القمة  ال�ت

هي نقطة التحول من القاع للتصحيح )C( عندها وهبط من أجل التصحيح. النقطة

اتجاه هبوطي
ي االتجاه الصعودي

.هذا هو السيناريو العك�ي تماًما لما يحدث �ن

ي بدأ منها االتجاه )A( ابحث عن نقطة التحول من القمة .1
.ال�ت

ي توقف السوق عندها وصعد من أجل التصحيح )B( ابحث عن نقطة التحول من القاع .2
ال�ت

ي توقف عندها التصحيح )C( ابحث عن نقطة التحول من القمة .3
)للتصحيح )ال�ت

ي والذي تم رسمه عىل اتجاه هبوطي قائم. النقطة
ي الصورة )A( فيما يىلي مثال عىل امتداد فيبونات�ش

 الموضحة �ن
ي بدأ منها االتجاه. النقطة

ي توقف السوق )B( أدناه هي نقطة التحول من القمة وال�ت
 هي نقطة التحول من القاع وال�ت

.هي نقطة التحول من القمة للتصحيح )C( عندها وصعد من أجل التصحيح. النقطة

ي التداول
نصيحة �ن

اسمح دائًما بانحراف فوق/تحت مستوى االمتداد. ففي بعض االأحيان، يبتعد السعر عن
قه ويواصل مساره قليالً. فنحن نبحث عن   المستوى ببضع نقاط قليلة فقط وأحيانًا يخ�ت

ي توجد فيها هذه المستويات وليس عن المستوى المحدد بالضبط
.المنطقة ال�ت
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ي أن أداة امتداد
يط االأدوات، مما يع�ن ي �ش

ي فقط �ن
، سنجد عىل االأرجح أداة ارتداد فيبونات�ش ي

ا�ن  بشكل اف�ت
ي ليست مدرجة

:فيبونات�ش

يط أدواتك، قم باتباع الخطوات التالية ي إىل �ش
:ح�ت يتس�ن لك إدراج أداة امتداد فيبونات�ش

يط االأدوات واخ�ت خيار “تخصيص أو  .1 ي �ش
ي �ن

 انقر بزر الماوس االأيمن عىل أداة ارتداد فيبونات�ش
Customize“

ي عىل
 أين توجد أداة امتداد فيبونات�ش

ي أو  منصة MT5؟
ي النافذة المنبثقة، عىل الجانب االأيرس، ابحث عن “امتداد فيبونات�ش

 انقر عليه ثم ،“Fibonacci Expansion �ن
.“Insert انقر عىل زر “إدراج أو

“Selected ي االآن عىل الجانب االأيمن تحت “تم اختياره أو
ض أن يظهر امتداد فيبونات�ش .من المف�ت
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يط أدواتك، وها هي االأيقونة الخاصة به ي �ش
” �ن ي

ض أن يظهر زر “امتداد فيبونات�ش  االآن، وبعد إغالق النافذة المنبثقة، من المف�ت

 “Objects ثم “كائنات أو– “Insert أو بخالف ذلك، يمكنك االنتقال إىل عالمة التبويب “إدراج أو
ي أو

.“Fibonacci expansion ومن القائمة المنسدلة يمكنك اختيار أداة “امتداد فيبونات�ش

، يجب عليك القيام بما يىلي ي
، فح�ت يمكنك رسمه عىل الرسم البيا�ن ي

:بعد اختيار زر امتداد فيبونات�ش

.)A( انقر بزر الماوس مع االستمرار بدًءا من النقطة .1
.)B( حرر زر الماوس بمجرد الوصول إىل النقطة .2

.)C( يجب عليك االآن أن تحدد بدقة النقطة .3
ي عن طريق النقر المزدوج عليه .4

 .للقيام بذلك، يجب علينا تنشيط امتداد فيبونات�ش
.)C( بعد تنشيطه، يمكنك تحريكه من خالل سحبه واختيار النقطة .5
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مثال هبوطي مثال صعودي

ي التنبؤ بالمستويات السعرية المستهدفة المحتملة
ي �ن

، يمكنك أن ترى بوضوح كيف يمكن أن تساعدنا مستويات امتداد فيبونات�ش ن ن السابق�ي ي المثال�ي
 �ن

ي صفقاتنا
ي الربح �ن

ي وضع مستويات ج�ن
.وكذلك �ن

ي
مقدمة إىل فيبونات�ش
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ي االأك�ش استخداًما :
فيما يىلي مستويات امتدادات فيبونات�ش

61.8%, 100%, 138.2%, 161.8%, 200%, 238.2%, 261.8% 

ن الفعىلي ينصب عىل المستويات التالية: ك�ي ومع ذلك، فال�ت
61.8%, 100%, 161.8%, 261.8% 

ون أن نسبة %61.8 ومستوى %161 “مستويان ذهبيان.“ كما ذكرنا من قبل، يعت�ب الكث�ي

 مستويات امتدادات
ي المهمة

فيبونات�ش
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ي غ�ي النشط
مثال عىل امتداد فيبونات�ش

، يجب عليك أوالً تنشيطها من خالل النقر المزدوج ي
 ح�ت يمكنك تعديل أو حذف أداة امتداد فيبونات�ش

.عليها ح�ت ترى الدوائر/النقاط تظهر

ي النشط 
مثال عىل امتداد فيبونات�ش

 كيف يمكنك تعديل أو حذف أداة امتداد
؟ ي

فيبونات�ش
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“.Properties عندما يكون االمتداد نشًطا، انقر عليه بزر الماوس االأيمن وستظهر أمامك خيارات لتعديله أو لحذفه. ح�ت ح�ت تقوم بتعديله، اذهب إىل “خصائص أو 
ي الصورة أدناه “Delete تحذفه، ليس عليك إال النقر عىل خيار “حذف أو

.كما هو موضح �ن
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ي عالمة التبويب
” أعاله. �ن ي

ي أداة “ارتداد فيبونات�ش
ي رأيناها �ن

 ستجد أن الخيارات العامة هنا هي نفس الخيارات ال�ت
ي يمكننا من خاللها تغي�ي لون ونمط ونوع الخطوط ،“Common “عام أو

عدادات ال�ت .نجد االإ
ي عالمة التبويب “المستويات أو

ي الفعلية. يمكنك استخدامها ،“Levels �ن
 نجد إعدادات مستويات امتداد فيبونات�ش

فيما يىلي

إضافة/حذف المستويات •
اضية  • عدادات إىل المستويات االف�ت إعادة ضبط االإ

ي تم إدراجها بالفعل •
تعديل المستويات ال�ت

ي رسم المستويات •
تعديل لون ونمط الخطوط المستخدمة �ن
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ي
أمثلة عىل امتدادات فيبونات�ش

اتجاه هبوطي
م تماًما مستوى االمتداد %100. وبعد التصحيح، واصل الهبوط ح�ت وصل إىل ي هذا المثال، ارتد السعر واح�ت

 �ن
ام المستوى وعاد السعر للتحرك بشكل صعودي. وكما ترى هنا فإن  مستوى %161.8 حيث تم مرة أخرى اح�ت

ي تعمل بوصفها مناطق دعم للسعر وكذلك كمستويات إسقاط لالأسعار المستهدفة
 مستويات امتدادات فيبونات�ش

.المحتملة

اتجاه صعودي
ي هذا المثال، كرس السعر مستوى %61.8 وتحرك صاعًدا إىل مستوى %100. وعند ذلك المستوى وجد السعر

 �ن
ي تعمل بحق بوصفها مناطق مقاومة

 مقاومة وتراجع منخفًضا. وكما ترى هنا فإن مستويات امتدادات فيبونات�ش
.للسعر
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أمن االأموال

ي حسابات منفصلة كما أننا
 يتم االحتفاظ بأموال عمالئنا �ن

ي .نوفر الحماية من الرصيد السل�ب

مجموعة واسعة من طرق التمويل

 عمليات إيداع فورية وعمليات سحب �يعة مع أك�ب البنوك
ي جميع أنحاء العالم

.ومقدمي خدمات الدفع �ن

ي السوق
أفضل دعم العمالء �ن

 دعم لحظي مبا�ش عىل مدار 24 ساعة يومًيا/5 أيام
ًا جيًدا ن  أسبوعًيا بعدد 10 لغات، ومركز دعم مجهز تجه�ي

.باالأسئلة المتكررة

التداول بتكلفة منخفضة

 ابدأ  التداول باستخدام فروق أسعار تبدأ من 0.0 وعموالت
ن حسابات  صفر دوالر. اخ�ت الحساب الذي تفضله من ب�ي

Standard و Raw Spread و Premium وابدأ التداول مع 
يداع مقداره 5 دوالر فقط .حد أد�ن لالإ

وط تداول ليس لها مثيل �ش

، ودون  تنفيذ فائق الرسعة دون انزالق، ودون إعادة تسع�ي
رفض لالأوامر

مجموعة واسعة من االأسواق

ات  استمتع بتداول أزواج الفوركس والسلع االأساسية والمؤ�ش
.واالأسهم بنقرة زر واحدة

 M4Markets لماذا
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   خطوات لبدء
التداول 3

اتصل بنا

Connect with us

لطرح أي أسئلة أو للحصول عىل أي توضيحات

تحميل المنصة والبدء

 اخ�ت عالمة التبويب “التحميالت” أسفل “قائمة
 المتداول” وتفضل بتحميل منصتك المفضلة. قم

.بتشغيل منصتك وابدأ التداول

التسجيل وتأكيد
ملفك الشخصي 

 استكمال نموذج التسجيل والوصول إىل بوابة
،  العمالء استكمال ملفك االقتصادي الشخصي

.وتحميل الوثائق المطلوبة، وتأكيد ملفك الشخصي

 فتح حساب
حقيقي وتمويله

 اخ�ت “فتح حساب حقيقي” أسفل عالمة التبويب
 “الحسابات” وحدد حساب. انقر عىل “إيداع

 االأموال” أسفل عالمة التبويب “االأموال” الختيار
ي ستستخدمها

.طريقة التمويل ال�ت

123

ي
و�ن لك�ت يد االإ ال�ب

support@m4markets.com
اتصل بنا هاتفًيا

+442035197268
ي
و�ن لك�ت زر موقعنا االإ

m4markets.com

ينطوي تداول عقود الفروقات عىل قدر كب�ي من مخاطر تكبد الخسارة

ي
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