
 نم  هننأ ئدتبملا رجاتلل ةبسنلاب ىتح ةفورعملا قئاقحلا نم
 لوصحلاو ،ريبكلا يليلحتلا لمعلا وه ةحجانلا ةراجتلا طورش

نكمم ريغ ر مأ طقف سدحلا لضفب حابرلا ىلع

 عيمج رابتعلا نيعب ذخؤت -يساسلا ليلحتلا
 ةردق اهل يتلاو ،يملاعلا دعبلا تاذ لماوعلا

تلمعلا راعسأ ضفخ وأ عفر ىلع ب ريثأتلا

 ديدحتل كيتكتلا لثملا ةيفيكل صتلا ف رن
 -ينقتلا ةعباتم تافرصت قوسلا اهليلحتو

ليلحتلا

 لاح يف يساسلا ليلحتلا نع ءانغتسلا نكمي ل
ينقتلا ليلحتلا امن أ لجلا ةليوط تارامثتسلا

 ةيراجت تاقفص ذيفنتب مايقلا دنع يرورض وهف
ب مادختسا ديجي نأ حجانلا رجاتلا ىلع بجي .ةيموي

امهنيب قفاوي نأو ،ليلحتلا نم نيعونلا نيذه

 نسحن نأ بجي ديج يليلحت لمعب مايقلل
 اذهب مايقلا نكميو ،ةينايبلا طوطخلا ةءارق

يلاتلا ويديفلا ةدعاسمب :رملا

http://www.forexstart.org/education/analysis

 ىلع ينقتلا ليلحتلا دمتعي
:ةيساسأ تاملسم  ثلث

 نودب رابتعلا نيعب ةينايبلا طوطخلا ذخؤت 
ءانثتسلا

ةهجوم ةكرح يه ةينايبلا طوطخلا يف ةكرحلا نإ 
رضاحلا يف يضاملا سكعني

اهذخأ من ت دق تاقفصلا دقع ىلع رثؤت يتلاو ،ةيلاعفنلاو ،ةيسايسلاو ،ةيداصتقلا لماوعلا عيمج ن أ
ي ةينايبلا طوطخلا ةسارد يفكيو ،تاريغتملا بابسأ نع ثحبلل يعاد ل اذل ،رابتعلا نيعب

 يف ا امئاد دجوي كلذل ،ام ةةرتفل رمتسي يذلاو هاجتا اهلف راعسلا ةكرح امن أ ،ةلاطع اهلو ةكرحتم راعسلا ن إ
ةماع تاهجوت قوسلا

:تاهاجتلا نم عاونا ةثلث زاربا نكمي ينقتلا ليلحتلا لاح يف

)ناريثلا هاجتا( ىلعلا وحن

)ةببدلا هاجتا( لفسلا وحن

)حطستم( يبناج

 يف لمعت تناك دقل .تقولا رورم عم ريغتت ل داصتقلاو ،سفنلا ملعو ،ءايزيفلا يف ةيساسلا نيناوقلا
 ةددحم نيناوقل عضخت راعسلا تافرصت ن إف يلاتلابو ،لبقتسملا يف لمعتسو ،رضاحلا يف لمعتو ،يضاملا

ةلثامم لاكشأ ىلع ةينايبلا طوطخلا يف روثعلا عيطتسنو

ليلحتلا نم نيعون زيمن نأ نكمي

؟اذه ينعي اذام

 ليلحتلا فادهأ
ينقتلا

قوسلا ليلحت 48 49 قوسلا ليلحت

فادهلا عضي نأ ينقتلا ليلحتلا ءارجإبو ،ةربخلا وذ رجاتلا عيطتسي

قوسلا هاجتا ديدحت

هاجتلا ةلحرمو قوسلا ةيكيمانيد ديدحت

راعسلا تابذبذت ةعس وأ لاطم ديدحت

ةقفصلا دقع لوح رارقلا ذاختا نكمي ةثالثلا ةلئسألا هذه نع ةباجالابو
تراتس سكروف ىدتنم يف ًالثم .ينقتلا ليلحتلا ءارجإ ةيلمع ةّصتخملا تايدتنملا يف راجتلا شقاني ام ًةداع

www.fxstart-forum.org
 ثيح ،"ليلحتلا قرطو ةيراجتلا تاموظنملا ةشقانم .قاوسألا يف يساسألاو ينقتلا ليلحتلا" لماك مسق دجوي

ةديدجلاو ةديفملا تامولعملا نم ريثكلا ىلع روثعلا نكمي

ريغت لامتحا ن إ .ةطشنلا قوسلا ةلاح ىلإ ريشبي اذه ناك املك هاجتلا وأ حطستلا روطت املك
ةلاح ىلإ لصيو هاجتلا فعضي نأ ىلإ هاجتلا سفنب zكرحتلا ةعباتم لامتحا نم لقأ هاجتلا

فقوتلا


