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الهارمونیک
تعلم التداول التوافقى بأسلوب بسیط

اعداد

شادى عبده
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مقدمۀ

التناغم, التوافق , الهارمونیک 

و لکنه یظل دائماً بعید عن أعین , مفردات تدل على شئ مرن و رائع لمن یعمل به 
المبتدئین النهم یعتقدون انه معقد و لکنى ادعو من یتهم هذا الفن الرائع 

بعیداً عن اى تعقیدات بأذن اهللا !! عقید ان یحاول الخوض فى أسراره الواضحۀ بالت
أخیراً اتمنى من , تعالى ستجد ان الهارمونیک فن قبل ان یکون طریقۀ للمتاجرة 

اهللا ان اوفق فى سرد بعض ما تعلمته من مراجع أجنبیۀ تهتم بهذا الفن حیث 
على کتاب الرائع سکوت کارنى و أعتمدت بشکل أساسى فى تجمیع المادة العلمیۀ 

.حاولت تبسیط المفاهیم حتى یستطیع الجمیع أستیعابها بسهولۀ بأذن اهللا تعالى 

الهدف من طرح المادة العلمیۀ
ستجد بأذن اهللا فى الکتاب شرح مبسط لمفهوم الهارموینک و کیفیۀ قیاس 

بالنماذج و کیفیۀ المتاجرة . و کیف تستطیع رسم النماذجأضالع الهارمونیک
تحدید االهداف بسهولۀ بطریقۀ مبسطۀ جداً فقط تحتاج الى بعض الترکیز و 

.االنتباه و هذا کل ما أطلبه منک قبل البدء فى أکتشاف هذا العالم الشیق 

شادى عبده
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شرح بسیط لمفهوم کلمۀ هارمونیک أو التداول 
التوافقى

ریقۀ تعتمد على نماذج و أشکال سعریۀ الهارمونیک أو التداول التوافقى عبارة عن ط
مناطق االنعکاس "معینۀ بنسب و أرقام فیبوناتشى لتحدید نقاط تصحیح السعر 

و || التاریخ یعید نفسه|| و هو فى االصل معتمد على مبدأ مهم جداً "المحتمل 
أذن –أحتمال وصول السعر الى نقطۀ معینۀ بنسبۀ عالیۀ نتیجۀ لحرکتها مسبقاً 

ة العمل هنا ربط التاریخ بنسب الفیبوناتشى و النماذج لتوقع االنعکاس المحتمل فکر
أکتشاف مناطق .حیث أظهرت مصداقیۀ عالیۀ جداً فى تحقیق االهداف 

االنعکاس المحتمل یحتاج الى الوقت و الخبرة و سوف نکتشف معاً بأذن اهللا تعالى 
الجانب الفنى یشیر لنا صحۀ هذه االمکان و مدى أحترام السعر لها اما على

الفریم المستخدم فى المتاجرة انه کلما کان الفریم أکبر کلما کان النموذج أکثر 
مصداقیۀ و صحت مناطق االنعکاس المحتمل بشکل کبیر و أیضاً اذا وجد نموذج 

أصغر داخل نموذج أکبر فأنه أقوى من االصغر و أکثر مصداقیۀ منه و من الجدیر 
ۀ وصول السعر الى منطقۀ االنعکاس المحتمل و لم ینعکس السعر بالذکر أنه فى حال

فى هذه المنطقۀ فسوف یکون لذلک داللۀ کبیرة على قوة االتجاه العام السائد 
"للسعر و لکن هذا ال یعنى فشل أحتمال أنعکاس السعر و لکنه یصبح أکثر صعوبۀ 

الدخول أذن یجب قبل Trend Is Your Friend"االتجاه العام للسعر 
فى صفقۀ نتیجۀ وصول السعر الى منطقۀ االنعکاس المحتمل ینبغى ان نجمع بعض 
االدوات القویۀ فى المتاجرة لتأکید هذه المنطقۀ و زیادة نسبۀ االنعکاس بشکل 
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ترندات و ,أخبار قویۀ ,تشبعات أستوکاستیک .دایفرجنس .شموع یابانیۀ .أکبر 
عوامل قویۀ فعالً اذا أجتمع بعض منها فى ,دعوم و مقاومات فى طریق السعر 

منطقۀ االنعکاس المحتمل فسوق یصدق االنعکاس بنسبۀ کبیرة بأذن اهللا تعالى 
لذلک سأذکر بنهایۀ الموضوع أهم الشموع العاکسۀ لالتجاه و کیفیۀ أستنباط 
الدعوم و المقاومات القویۀ و الترندات الداخلیۀ و الدیفرجنس و تشبعات 

ک االستوکاستی

||أذن بأذن اهللا تعالى سوف سنستخدم أکثر من طریقۀ تحلیل ببساطۀ شدیدة 
التحلیل التوافقى و دمجه مع الکالسیکى و مع عالم المؤشرات و بعض من التحلیل 

لن نتعمق فیما ال نرید و لکن سنأخذ حاجتنا فقط بأذن اهللا تعالى||االساسى
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نبذة عن نماذج الهارمونیک

یرافقنا بأذن اهللا تعالى خمس نماذج توافقیۀ من أصل سبع نماذج حیث أستهدفت س
الخمس نماذج فقط لتشابهم و کثرة ظهورهم و سهولۀ التداول علیهم بأذن اهللا 

تعالى و فیما یلى ستجد سرد بسیط لنماذج الهارمونیک الخمس

التعرف على أنماط الهارمونیک و تقسیم النماذج 

::مس نماذج أسماء الخ:: 
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AB=CDو ینقسم الى

Bullish AB=CDنموذج صاعد 

Bearish AB=CDنموذج هابط 
..
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و ینقسم الى–Gartleyالجارتلى 

Bullish Gartleyنموذج صاعد 

Bearish Gartleyنموذج هابط 
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و ینقسم الىButterfly–الفراشۀ 

Bullish Butterflyنموذج صاعد 

Bearish Butterflyنموذج هابط 
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و ینقسم الىCarb–الکابوریا 

Bullish Crabنموذج صاعد 

Bearish Crabنموذج هابط 
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و ینقسم الىBat–الخفاش 

Bullish Batنموذج صاعد 

Bearish Batنموذج هابط 
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یتکون کل نموذج من حالتین 

الشراءاو نموذج ایجابى و الهدف منه صاعد. 
البیعاو نموذج سلبى و الهدف منه هابط. 

و التى سوف أذکرها بأذن الفیبوناتشىو یختلفون فقط فى نسب تصحیح 
اهللا تعالى فى شرح کل نموذج بأستفاضۀ 
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کیفیۀ قیاس أضالع نماذج الهارمونیک بنسب الفیبوناتشى 
اء النماذج لتحدید أسم

::مقدمۀ عن حرکۀ النماذج :: 

کیف یتکون النموذج ؟

AB=CDمثال على نموذج 
Aیبدأ السعر بتکوین نقطۀ االنطالق للنموذج عند نقطۀ . 
Bثم ینطلق الى النقطۀ الثانیۀ و هى نقطۀ . 
ABو یتکون لدینا الضلع االول و هو . 
مکوناً بذلک الضلع Cنقطۀ الى الBینطلق السعر هبوطاً من النقطۀ . 

BC
BCو ABاذن تکون ضلعین الى االن وهما . 
و بذلک یکون قد تکون لنا Dالى النقطۀ Cثم ینطلق السعر من النقطۀ . 

النموذج المثالى لنستطیع المتاجرة علیه
صاعدةأو هابطهو تختلف النقاط فقط فى کونها 
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فى النموذج الصاعد تکون بالشکل االتى

Bullish Pattern
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فى النموذج الهابط

Bearish Pattern
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أو کیف ینمو تخیلو معى کیف یتحرك نموذج الهارمونیک
کیف ینمو کل نموذج و "جارتلى–کابوریا –خفاش –فراشۀ "لدینا 

؟کیف یتکون
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رمونیک جمیع نماذج الها"عندما یکون النموذج ایجابى
االیجابیۀ التى ذکرتها بالموضوع تأخد نفس الدورة فى التکوین ما عدا 

أضالع اما النماذج االخر 3النه یتکون فقط من AB=CDنموذج 
"أضالع4فتتکون من 

و هـى القـاع المنطلـق منـه الـسعر صـعوداً الـى           Xفأنه یبـدأ مـن النقطـۀ        -
.XAلیکون لنا بذلک الضلع الصاعد Aالنقطۀ 
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یمر السعر بتصحیح هبوطى من النقطۀ XAو بعد أن یتکون لنا الضلع -
A لیصحح عند النقطۀB بنسب معینۀ سیتم ذکرها الحقاً بأذن اهللا تعالى
.
تنطلق || ABو هابط XAصاعد || بعد ان تکون لدینا االن ضلعین -

و لهـا أیـضاً   Cو تنتهـى عنـد النقطـۀ    Bموجۀ أخرى صـاعدة مـن النقطـۀ         
.ABسبۀ تصحیح معینۀ من النقطۀ ن
صاعد و   XA||أضالع و هما على الترتیب       3اذن تکون لدینا االن      -

AB    هابط وBC   االن نأتى الى الموجۀ االخیرة فـى النمـوذج         ||صاعد
موجۀ هابطۀ و تنتهى Cلیکتمل لنا بذلک النموذج حیث تنطلق من النقطۀ 

و الثـانى  BCلعین االول و هذا الضلع له تـصحیح مـن ضـ   Dعند النقطۀ   
XA و سیتم ذکرها باستفاضۀ بأذن اهللا تعالى.
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جمیع نماذج الهارمونیک السلبیۀ "النموذج سلبىو عندما یکون 
التى ذکرتها بالموضوع تأخد نفس الدورة فى التکوین ما عدا نموذج 

AB=CD أضالع اما النماذج االخرى فتتکون 3النه یتکون فقط من
"أضالع4من 

و هى القمۀ المنطلق منها السعر هبوطاً الى Xفأنه یبدأ من النقطۀ -
.XAلیکون لنا بذلک الضلع الهابط Aالنقطۀ 

یمر السعر بتصحیح صعودى من النقطۀ XAو بعد أن یتکون لنا الضلع -
A لیصحح عند النقطۀB بنسب معینۀ سیتم ذکرها الحقاً بأذن اهللا تعالى
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تنطلق ||ABو صاعد XAهابط ||د ان تکون لدینا االن ضلعینبع-
و لها أیضاً Cو تنتهى عند النقطۀ Bموجۀ أخرى هابطۀ من النقطۀ 
.ABنسبۀ تصحیح معینۀ من النقطۀ 

هابط و XA||أضالع و هما على الترتیب 3اذن تکون لدینا االن -
ABصاعد وBC یرة فى النموذج االن نأتى الى الموجۀ االخ||هابط

موجۀ صاعدة و Cلیکتمل لنا بذلک النموذج حیث تنطلق من النقطۀ 
و BCو هذا الضلع له تصحیح من ضلعین االول Dتنتهى عند النقطۀ 

و سیتم ذکرها باستفاضۀ بأذن اهللاXAالثانى 
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تى االن و بعد ان تعرفنا على حرکۀ النماذج نأتى الى النقطۀ الهامۀ ال
المقیاس لالضالعذکرتها ببدایۀ الشرح و هى 

مقیاس االضالع لتحدید النماذج و االهداف

لکل شئ مقیاس و حدود معینۀ و من هذا المنطلق وإذا کان لکل شئ 
؟مقیاس نماذج الهارمونیکمقیاس فما هو 

یستخدمها الجمیع فى متاجرته , مقیاس نماذج الهارمونیک اداة رائعۀ جداً 
هى االداة القادرة –لها شعبیۀ کبیرة لدقتها و قوة مستویاتها ,باً تقری

على أظهار مناطق االنعکاس المحتمل بتقارب مستویاتها عند حدود 
نماذج الهارمونیک 
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فما هى هذه االداة ؟

سوف ترافقنا هذه االداة بأذن , التصحیحى الساحرة الفیبوناتشىانها اداة
.لتعلم الهارمونیک فبدونها لن یکتمل الموضوع اهللا تعالى فى رحلتنا 

ریقۀ سهلۀ جداً بأذن اهللا أرفقت فیدیو یشرح طریقۀ قیاس االضالع بط
تعالى 

:تابع شرح الفیدیو و أربطه بالقواعد االتیۀ 

نقاط مهمۀ3الهدف من القیاس لمعرفۀ 

XAمن الضلع Bتصحیح النقطۀ 
ABمن الضلع Cتصحیح النقطۀ 

BCمن الضلع Dالنقطۀ تصحیح



-22-

خطوات العمل

سلبىالعمل على نموذج هارمونیک 

نبدأ برسم الفیبوناتشى XAمن الضلع Bلتحدید نسبۀ تصحیح النقطۀ . 
Aالى القاع Xمن القمۀ 

نبدأ برسم الفیبوناتشى ABمن الضلع Cلتحدید نسبۀ تصحیح النقطۀ . 
Bالى القمۀ Aمن القاع 

نبدأ برسم الفیبوناتشى BCمن الضلع Dصحیح النقطۀ لتحدید نسبۀ ت
.Cى القاعالBمن القمۀ 
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ایجابىالعمل على نموذج هارمونیک 

نبدأ برسم الفیبوناتشى XAمن الضلع Bلتحدید نسبۀ تصحیح النقطۀ 
Aالى القمۀ Xمن القاع 

شى نبدأ برسم الفیبوناتABمن الضلع Cلتحدید نسبۀ تصحیح النقطۀ 
Bالى القاع Aمن القمۀ 

نبدأ برسم الفیبوناتشى BCمن الضلع Dلتحدید نسبۀ تصحیح النقطۀ 
Cالى القمۀ Bمن القاع 
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مثال على نموذج صاعد و العکس فى الهابط

XAمن Bتصحیح 

ABمن Cتصحیح 
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BCمن Dتصحیح 

زء السابق من الموضوع قبل االنتقال الى النماذج یرجى االهتمام بالج
النه العمود الفقرى و االساس لکل ما سوف یذکر الحقاً
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AB=CDنموذج 

Bثم ینطلق السعر الى النقطۀ Aیبدأ النموذج من نقطۀ البدایۀ من نقطۀ 
Cینطلق السعر الى النقطۀ Bو من النقطۀ ABلیکون لنا بذلک الضلع 
Cأخیراً لیکتمل ینطلق السعر من النقطۀ و BCلیکون لنا السعر الضلع 

منطقۀ االنعکاس المحتملو هى Dلیصل بنا الى النقطۀ 
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حرکۀ النموذج بسیطۀ بأذن اهللا فقط یتبقى لنا معرفۀ أنواعه حیث ینقسم 
الى نموذج سلبى و نموذج أیجابىAB=CDنموذج 

؟النموذج االیجابىکیف یتکون 

:التى کاالنموذج االیجابىیتکون 

لیکون لنا بذلک الضلع Bهبوطاً الى النقطۀ Aینطلق السعر من القمۀ -
.ABالهابطۀ "الموجۀ االولى للسعر "

و هى نقطۀ Cصعوداً یأخذنا السعر الى النقطۀ Bو انطالقاً من النقطۀ -
.BCو یکون کون لنا بذلک الضلع الصاعد ABالتصحیح للضلع 



-28-

لیکون لنا بذلک Dهبوطاً الى النقطۀ Cمن النقطۀ أخیراً یأخذنا السعر -
.حیث منقطۀ االنعکاس المحتمل Dو یکتمل النموذج بالنقطۀ CDالضلع 

؟النموذج السلبىکیف یتکون 

:کاالتى النموذج السلبىیتکون 

لیکون لنا بذلک الضلع Bصعوداً الى النقطۀ Aینطلق السعر من القاع -
.ABالصاعدة "لسعر الموجۀ االولى ل"

و هى نقطۀ Cهبوطاً یأخذنا السعر الى النقطۀ Bو انطالقاً من النقطۀ -
.BCو یکون کون لنا بذلک الضلع الهابط ABالتصحیح للضلع 
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لیکون لنا بذلک Dصعوداًً الى النقطۀ Cأخیراً یأخذنا السعر من النقطۀ -
.ۀ االنعکاس المحتمل حیث منقطDو یکتمل النموذج بالنقطۀ CDالضلع 

"صاعد و هابط "نسب تصحیح الفیبوناتشى للنموذج 

عند Dأذن تکون النقطۀ 38.2عند النسبۀ Cعندما تکون النقطۀ .1
224. %

عند Dأذن تکون النقطۀ 50%عند النسبۀ Cعندما تکون النقطۀ .2
200. %

عند Dأذن تکون النقطۀ% 61.8عند Cعندما تکون النقطۀ .3
161.8. %

عند Dأذن تکون النقطۀ % 70.7عند Cعندما تکون النقطۀ .4
141.4. %

% .127عند Dأذن تکون النقطۀ 78.6عند Cعندما تکون النقطۀ .5
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الدخول بیع أو شراء

حالۀ البیع
فى النموذج السلبى
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د ظهور أى بع"منقطۀ االنعکاس المحتمل"Dندخل بیع من النقطۀ 
.لالتجاه الصاعداشارة عاکسۀ 

حالۀ الشراء

فى النموذج االیجابى

"السلبى و االیجابى "أهدافنا من النموذج 
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CDللضلع "مستوى التصحیح الحاد "38.2التصحیح بنسبۀ . 

:على النموذجمالحظات هامۀ
ت السابقۀ فقط یوجد حاالت أخرى للبیع و الشراء و لکنى أفضل الحاال.

و 61.8للمبتدئین فسوف تکتشف بعـد ذلـک بنفـسک مـدى قـوة مـستوى              
Cبالتحدید و قوة االنعکاس من هذه المناطق التى تمثلها النقطۀ 78.6

.

یجب ان یکونو متساویین تقریبـاً وال  CDو الضلع ABطول الضلع    .
.یهم العامل الزمنى بشکل کبیر 

ق هــــى المکونــــۀ مــــن نــــسب علــــى االطــــالAB=CDأقــــوى نمــــاذج .
أو 61.8الفیبوناتــشى االساســیۀ نــسبۀ التــصحیح بثلثــى الحرکــۀ الــسابقۀ       

.و هى المنطقۀ التى تحمل الفرصۀ االخیرة فى االنعکاس 78.6
عندما یدخل السعر فى منقطۀ االنعکـاس المحتمـل سـتجد ان حرکـۀ الـسعر            .

فى االتجاه و غیر طبیعیۀ و هى االشاراة االولى ألحتمال حدوث أنعکاس 
ارتــداد مــن –دایفــرجنس –شــموع عاکــسۀ "فقــط ننتظــر اى اشــارة فنیــۀ  

"خطوط دعم و مقاومۀ المتحرکۀ منها و الثابته 
ــستوى  . ــسعر مـ ــاوز الـ ــدما یتجـ ــذا  , 161.8عنـ ــراق هـ ــتم أختـ ــدما یـ فعنـ

و من الممکن أن یکون .فإن حرکۀ السعر تکون سریعۀ فى التغیر , المستوى 
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االرقام مفاجئ تماماً حیث تنعکس سریعاً بعد اصطدامها االنعکاس عن هذه
یجب ان تحذر مـن      161.8بمستوى التصحیح بمعنى انه بعد االختراق ل        

و % 224المستویات التى تلیه حیـث تزیـد نـسبۀ االنعکـاس الـسریع مـن                
% .161.8هو أول مستوى ثانوى بعد 

||مرفق فیدیو لطریقة قیاس النسب|| 

http://www.mediafire.com/?nfmmnaqyjej
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||نموذج الجارتلى||

سوف تستمتع عندما تبدأ , هو نموذج قوى و رائع فعالً الجارتلىنموذج 
.برسمه و تراه یحقق أهدافک بدقۀ عالیۀ بأذن اهللا تعالى

کیف یتکون النموذج ؟
XAلیکون لنا بذلک الضلع Aطۀ الى النقXیبدأ االنطالق من النقطۀ 

و بـذلک  Bو ینتهـى عنـد النقطـۀ    Aو من ثم ینطلق الـسعر مـن النقطـۀ      
و یقوم السعر بـدورة أخـرى حیـث یاخـد مـن     ABیکون قد کون الضلع     
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و أخیـراً وبعـد رحلـۀ رائعـۀ     BCلتکـوین الـضلع   Cالى النقطـۀ     Bالنقطۀ  
.حیث منطقۀ االنعکاس المحتمل Dینتهى بناء النموذج الى النقطۀ 

أنواع الجارتلى

Bearish Gartleyنموذج سلبى 

--
Bullish Gartleyنموذج ایجابى 
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کیف یتکون النموذج السلبى ؟

و هى القمۀ المنطلق منها السعر هبوطاً الى النقطۀ Xیبدأ من النقطۀ .
A لیکون لنا بذلک الضلع الهابطXA.
یمر السعر بتصحیح صعودى من النقطۀ XAیتکون لنا الضلع و بعد أن .

A لیصحح عند النقطۀB بنسب معینۀ سیتم ذکرها الحقاً بأذن اهللا تعالى
تنطلق ||ABو صاعد XAهابط ||بعد ان تکون لدینا االن ضلعین .

و لها أیضاً Cو تنتهى عند النقطۀ Bموجۀ أخرى هابطۀ من النقطۀ 
.ABۀ من النقطۀ نسبۀ تصحیح معین

هابط و XA||أضالع و هما على الترتیب3اذن تکون لدینا االن .
AB صاعد وBC االن نأتى الى الموجۀ االخیرة فى النموذج ||هابط

موجۀ صاعدة و Cلیکتمل لنا بذلک النموذج حیث تنطلق من النقطۀ 
وBCو هذا الضلع له تصحیح من ضلعین االول Dتنتهى عند النقطۀ 

.و سیتم ذکرها باستفاضۀ بأذن اهللا تعالى XAالثانى 
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کیف یتکون النموذج االیجابى ؟

Aو هى القاع المنطلق منه السعر صعوداً الى النقطۀ Xیبدأ من النقطۀ .
.XAلیکون لنا بذلک الضلع الصاعد 

یمر السعر بتصحیح هبوطى من النقطۀ XAو بعد أن یتکون لنا الضلع .
Aند النقطۀ لیصحح عB بنسب معینۀ سیتم ذکرها الحقاً بأذن اهللا تعالى
تنطلق ||ABو هابط XAصاعد ||بعد ان تکون لدینا االن ضلعین .

و لها أیضاً Cو تنتهى عند النقطۀ Bموجۀ أخرى صاعدة من النقطۀ 
.ABنسبۀ تصحیح معینۀ من النقطۀ 

صاعد و XA||تیب أضالع و هما على التر3اذن تکون لدینا االن .
AB هابط وBC االن نأتى الى الموجۀ االخیرة فى النموذج ||صاعد

موجۀ هابطۀ و تنتهى Cلیکتمل لنا بذلک النموذج حیث تنطلق من النقطۀ 
و الثانى BCو هذا الضلع له تصحیح من ضلعین االول Dعند النقطۀ 

XA و سیتم ذکرها باستفاضۀ بأذن اهللا تعالى.
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"صاعد و هابط "الفیبوناتشى للنموذج نسب تصحیح

نقاط هامۀ3یهمنا من النموذج معرفۀ

XAمن الضلع Bتصحیح النقطۀ 

ABمن الضلع Cتصحیح النقطۀ 

BCمن الضلع Dتصحیح النقطۀ 
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خطوات العمل 
ایجابىهارمونیک العمل على نموذج 

نبدأ برسم الفیبوناتشى XAمن الضلع Bلتحدید نسبۀ تصحیح النقطۀ . 
Aالى القمۀ Xمن القاع 

نبدأ برسم الفیبوناتشى ABمن الضلع Cلتحدید نسبۀ تصحیح النقطۀ . 
Bالى القاع Aمن القمۀ 

نبدأ برسم الفیبوناتشى BCمن الضلع Dلتحدید نسبۀ تصحیح النقطۀ . 
.Cالى القمۀ Bمن القاع 
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هارمونیک سلبىالعمل على نموذج 

نبدأ برسم الفیبوناتشى XAمن الضلع Bلتحدید نسبۀ تصحیح النقطۀ . 
Aالى القاع Xمن القمۀ 

نبدأ برسم الفیبوناتشى ABمن الضلع Cلتحدید نسبۀ تصحیح النقطۀ . 
Bالى القمۀ Aمن القاع 

نبدأ برسم الفیبوناتشى BCمن الضلع Dلتحدید نسبۀ تصحیح النقطۀ . 
.Cالى القاعBمن القمۀ 
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||النسب الخاصۀ بالنموذج ||

الى % 38.2تکون محصورة بین XAمن الضلع Bنسبۀ تصحیح النقطۀ .
61.8. %

الى % 38.2تکون محصورة بین ABمن الضلعCنسبۀ تصحیح النقطۀ .
88.6. %

الى % 127تکون محصورة بین BCمن الضلع Dنسبۀ تصحیح النقطۀ .
161.8. %

الى % 61.8تکون محصورة بین XAمن الضلع Dنقطۀ نسبۀ تصحیح ال.
78.6. %
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الدخول بیع أو شراء

حالۀ البیع

النموذج السلبىفى 

بعد ظهور أى "منقطۀ االنعکاس المحتمل "Dندخل بیع من النقطۀ 
.اشارة عاکسۀ لالتجاه الصاعد 

حالۀ الشراء

النموذج االیجابىفى 

بعد ظهور أى "منقطۀ االنعکاس المحتمل "Dطۀ ندخل شراء من النق
.اشارة عاکسۀ لالتجاه الهابط 

"السلبى و االیجابى "أهدافنا من النموذج 

CDللضلع "مستوى التصحیح الحاد "38.2التصحیح بنسبۀ 
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:على الجارتلى مالحظات هامۀ 
أذا ظهر سبب قوى Cمن النقطۀ )) شراء (( یمکن أن تدخل بیع .

.نعکاس السعر فى هذه المنطقۀ أل
–78.6–61.8االقوى دائماً على االطالق نسب التصحیح االساسیۀ .

.راقبهم جیداً 161.8–127
هو المکون للنصف االخر من نموذج الجارتلى AB=CDنموذج . 

AB=CDلذلک ینطبق علیه شروط 
ى النقطۀ غالیاً متساویان وال یجوز ان تتعدCDو الضلع ABالضلع . 
C النقطۀA باى حال من االحوال.
فعندما یتم أختراق هذا , 161.8عندما یتجاوز السعر مستوى .

و من الممکن أن یکون .فإن حرکۀ السعر تکون سریعۀ فى التغیر , المستوى 
االنعکاس عن هذه االرقام مفاجئ تماماً حیث تنعکس سریعاً بعد اصطدامها 

یجب ان تحذر من 161.8بعد االختراق ل بمستوى التصحیح بمعنى انه
و % 224المستویات التى تلیه حیث تزید نسبۀ االنعکاس السریع من 

% .161.8هو أول مستوى ثانوى بعد 

||مرفق فیدیو لكیفیة قیاس النسب || 
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||نموذج الفراشۀ||

کیف یتکون النموذج ؟
XAلیکون لنا بذلک الضلع Aالى النقطۀ Xیبدأ االنطالق من النقطۀ 

و بذلک Bو ینتهى عند النقطۀ Aو من ثم ینطلق السعر من النقطۀ 
و یقوم السعر بدورة أخرى حیث یاخد من ABیکون قد کون الضلع 

و أخیراً وبعد رحلۀ رائعۀ BCلتکوین الضلع Cالى النقطۀ Bالنقطۀ 
.لمحتملمنطقۀ االنعکاس احیث Dینتهى بناء النموذج الى النقطۀ 
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أنواع الفراشۀ

Bearish Butterflyنموذج سلبى 

Bullish Butterflyایجابىنموذج 
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؟النموذج السلبىکیف یتکون 

لیکون Aو هى القمۀ المنطلق منها السعر هبوطاً الى النقطۀ Xیبدأ من النقطۀ .
.XAلنا بذلک الضلع الهابط 

Aیمر السعر بتصحیح صعودى من النقطۀ XAلع و بعد أن یتکون لنا الض.
بنسب معینۀ سیتم ذکرها الحقاً بأذن اهللا تعالى Bلیصحح عند النقطۀ 

تنطلق موجۀ |ABو صاعد XAهابط |بعد ان تکون لدینا االن ضلعین .
و لها أیضاً نسبۀ تصحیح معینۀ Cو تنتهى عند النقطۀ Bأخرى هابطۀ من النقطۀ 

.ABمن النقطۀ 
صاعد ABهابط و XA|أضالع و هما على الترتیب 3اذن تکون لدینا االن .

االن نأتى الى الموجۀ االخیرة فى النموذج لیکتمل لنا بذلک |هابط BCو 
و هذا Dموجۀ صاعدة و تنتهى عند النقطۀ Cالنموذج حیث تنطلق من النقطۀ 

م ذکرها باستفاضۀ و سیتXAو الثانى BCالضلع له تصحیح من ضلعین االول 
.بأذن اهللا تعالى 
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؟النموذج االیجابىکیف یتکون 

لیکون Aو هى القاع المنطلق منه السعر صعوداً الى النقطۀ Xیبدأ من النقطۀ .
.XAلنا بذلک الضلع الصاعد 

Aیمر السعر بتصحیح هبوطى من النقطۀ XAو بعد أن یتکون لنا الضلع .
.معینۀ سیتم ذکرها الحقاً بأذن اهللا تعالى بنسبBلیصحح عند النقطۀ 

تنطلق موجۀ |ABو هابط XAصاعد |بعد ان تکون لدینا االن ضلعین .
و لها أیضاً نسبۀ تصحیح معینۀ Cو تنتهى عند النقطۀ Bأخرى صاعدة من النقطۀ 

.ABمن النقطۀ 
هابط ABصاعد و XA|أضالع و هما على الترتیب 3اذن تکون لدینا االن .

االن نأتى الى الموجۀ االخیرة فى النموذج لیکتمل لنا بذلک |صاعد BCو 
و هذا Dموجۀ هابطۀ و تنتهى عند النقطۀ Cالنموذج حیث تنطلق من النقطۀ 

و سیتم ذکرها باستفاضۀ XAو الثانى BCالضلع له تصحیح من ضلعین االول 
.بأذن اهللا تعالى 
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"صاعد و هابط "ج نسب تصحیح الفیبوناتشى للنموذ

نقاط هامۀ 3یهمنا من النموذج معرفۀ 

XAمن الضلع Bتصحیح النقطۀ 

ABمن الضلع Cتصحیح النقطۀ 

BCمن الضلع Dتصحیح النقطۀ 
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خطوات العمل

هارمونیک سلبىالعمل على نموذج 

بوناتشى من القمۀ نبدأ برسم الفیXAمن الضلع Bلتحدید نسبۀ تصحیح النقطۀ . 
X الى القاعA.
نبدأ برسم الفیبوناتشى من ABمن الضلع Cلتحدید نسبۀ تصحیح النقطۀ . 

.Bالى القمۀ Aالقاع 
نبدأ برسم الفیبوناتشى من القمۀ BCمن الضلع Dلتحدید نسبۀ تصحیح النقطۀ . 
B الى القاعC.
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هارمونیک ایجابىالعمل على نموذج 

نبدأ برسم الفیبوناتشى من XAمن الضلع Bنسبۀ تصحیح النقطۀ لتحدید . 
Aالى القمۀ Xالقاع 

نبدأ برسم الفیبوناتشى من القمۀ ABمن الضلع Cلتحدید نسبۀ تصحیح النقطۀ . 
A الى القاعB
نبدأ برسم الفیبوناتشى من BCمن الضلع Dلتحدید نسبۀ تصحیح النقطۀ . 

Cالى القمۀ Bالقاع 
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||النسب الخاصۀ بالنموذج ||

الى % 61.8تکون محصورة بین XAمن الضلع Bنسبۀ تصحیح النقطۀ .
88.6. %

% 88.6الى % 38.2تکون محصورة بین ABمن الضلعCنسبۀ تصحیح النقطۀ .

الى % 127تکون محصورة بین BCمن الضلع Dنسبۀ تصحیح النقطۀ .
261.8. %

الى % 127تکون محصورة بین XAلضلع من اDنسبۀ تصحیح النقطۀ .
161.8. %

حاالت البیع و الشراء
حالۀ البیع

فى النموذج السلبى
بعد ظهور أى اشارة عاکسۀ "منقطۀ االنعکاس المحتمل "Dندخل بیع من النقطۀ 

.لالتجاه الصاعد 

حالۀ الشراء
فى النموذج االیجابى
بعد ظهور أى اشارة "محتمل منقطۀ االنعکاس ال"Dندخل شراء من النقطۀ 
.عاکسۀ لالتجاه الهابط 

"السلبى و االیجابى "أهدافنا من النموذج 
CDللضلع "مستوى التصحیح الحاد"38.2التصحیح بنسبۀ 
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:مالحظات هامۀ 
أذا ظهر سبب قوى ألنعکاس Cمن النقطۀ )) شراء((یمکن أن تدخل بیع . 

.السعر فى هذه المنطقۀ 
127–78.6–61.8ى دائماً على االطالق نسب التصحیح االساسیۀ االقو. 
.راقبهم جیداً 161.8–
.باى حال من االحوال Aال تتجاوز النقطۀ Cالنقطۀ . 
."X"تتجاوز النقطۀ "D"النقطۀ . 

نفس الطریقۀ السابقۀ :فیدیو قیاس النسب
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||نموذج الخفاش||

تکون النموذج ؟کیف ی
XAلیکون لنا بذلک الضلع Aالى النقطۀ Xیبدأ االنطالق من النقطۀ 

و بذلک Bو ینتهى عند النقطۀ Aو من ثم ینطلق السعر من النقطۀ 
و یقوم السعر بدورة أخرى حیث یاخد من ABیکون قد کون الضلع 

ۀ و أخیراً وبعد رحلۀ رائعBCلتکوین الضلع Cالى النقطۀ Bالنقطۀ 
.منطقۀ االنعکاس المحتمل حیث Dینتهى بناء النموذج الى النقطۀ 
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أنواع الخفاش

Bearish Batنموذج سلبى

Bullish Batنموذج ایجابى
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؟النموذج السلبىکیف یتکون 

لیکون Aو هى القمۀ المنطلق منها السعر هبوطاً الى النقطۀ Xیبدأ من النقطۀ 
.XAالضلع الهابط لنا بذلک

Aیمر السعر بتصحیح صعودى من النقطۀ XAو بعد أن یتکون لنا الضلع -
.بنسب معینۀ سیتم ذکرها الحقاً بأذن اهللا تعالى Bلیصحح عند النقطۀ 

تنطلق موجۀ أخرى |ABو صاعد XAهابط |بعد ان تکون لدینا االن ضلعین -
و لها أیضاً نسبۀ تصحیح معینۀ من Cو تنتهى عند النقطۀ Bهابطۀ من النقطۀ 

.ABالنقطۀ 
صاعد ABهابط و XA|أضالع و هما على الترتیب 3اذن تکون لدینا االن -

االن نأتى الى الموجۀ االخیرة فى النموذج لیکتمل لنا بذلک |هابط BCو 
و هذا Dموجۀ صاعدة و تنتهى عند النقطۀ Cالنموذج حیث تنطلق من النقطۀ 

و سیتم ذکرها باستفاضۀ XAو الثانى BCصحیح من ضلعین االول الضلع له ت
.بأذن اهللا تعالى 
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؟النموذج االیجابىکیف یتکون 

لیکون Aو هى القاع المنطلق منه السعر صعوداً الى النقطۀ Xیبدأ من النقطۀ -
.XAلنا بذلک الضلع الصاعد 

Aهبوطى من النقطۀ یمر السعر بتصحیحXAو بعد أن یتکون لنا الضلع -
.بنسب معینۀ سیتم ذکرها الحقاً بأذن اهللا تعالى Bلیصحح عند النقطۀ 

تنطلق موجۀ أخرى |ABو هابط XAصاعد |بعد ان تکون لدینا االن ضلعین -
و لها أیضاً نسبۀ تصحیح معینۀ من Cو تنتهى عند النقطۀ Bصاعدة من النقطۀ 

.ABالنقطۀ 
هابط ABصاعد و XA|أضالع و هما على الترتیب 3اذن تکون لدینا االن-

االن نأتى الى الموجۀ االخیرة فى النموذج لیکتمل لنا بذلک |صاعد BCو 
و هذا Dموجۀ هابطۀ و تنتهى عند النقطۀ Cالنموذج حیث تنطلق من النقطۀ 

و سیتم ذکرها باستفاضۀ XAو الثانى BCالضلع له تصحیح من ضلعین االول 
.تعالى بأذن اهللا
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"صاعد و هابط "نسب تصحیح الفیبوناتشى للنموذج 

نقاط هامۀ 3یهمنا من النموذج معرفۀ 

XAمن الضلع Bتصحیح النقطۀ 

ABمن الضلع Cتصحیح النقطۀ 

BCمن الضلع Dتصحیح النقطۀ 
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خطوات العمل
هارمونیک سلبىالعمل على نموذج 

نبدأ برسم الفیبوناتشى من القمۀ XAمن الضلع Bالنقطۀ لتحدید نسبۀ تصحیح 
X الى القاعA

نبدأ برسم الفیبوناتشى من القاع ABمن الضلع Cلتحدید نسبۀ تصحیح النقطۀ 
A الى القمۀB

نبدأ برسم الفیبوناتشى من القمۀ BCمن الضلع Dلتحدید نسبۀ تصحیح النقطۀ 
B الى القاعC.
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هارمونیک ایجابىج العمل على نموذ

نبدأ برسم الفیبوناتشى من القاع XAمن الضلع Bلتحدید نسبۀ تصحیح النقطۀ 
X الى القمۀA

نبدأ برسم الفیبوناتشى من القمۀ ABمن الضلع Cلتحدید نسبۀ تصحیح النقطۀ 
A الى القاعB

القاع نبدأ برسم الفیبوناتشى من BCمن الضلع Dلتحدید نسبۀ تصحیح النقطۀ 
B الى القمۀC
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||النسب الخاصۀ بالنموذج ||

% 50الى % 38.2تکون محصورة بین XAمن الضلع Bنسبۀ تصحیح النقطۀ -
% .88.6الى % 50تکون محصورة بین ABمن الضلعCنسبۀ تصحیح النقطۀ -
الى % 161.8تکون محصورة بین BCمن الضلع Dنسبۀ تصحیح النقطۀ -

261.8. %
% .88.6عند XAمن الضلع Dسبۀ تصحیح النقطۀ ن-

الدخول بیع أو شراء
حالۀ البیع

النموذج السلبىفى 
بعد ظهور أى "منقطۀ االنعکاس المحتمل"Dندخل بیع من النقطۀ 

.اشارة عاکسۀ لالتجاه الصاعد 

حالۀ الشراء
النموذج االیجابىفى 

بعد ظهور أى "حتملمنقطۀ االنعکاس الم"Dندخل شراء من النقطۀ 
.اشارة عاکسۀ لالتجاه الهابط 

"السلبى و االیجابى "أهدافنا من النموذج 
CDللضلع "مستوى التصحیح الحاد"38.2التصحیح بنسبۀ 
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:مالحظات هامۀ 
أذا ظهر سبب قوى ألنعکاس Cمن النقطۀ )) شراء (( یمکن أن تدخل بیع -

.السعر فى هذه المنطقۀ 
127–78.6–61.8دائماً على االطالق نسب التصحیح االساسیۀ االقوى -

.راقبهم جیداً 161.8–
.باى حال من االحوال Aال تتجاوز النقطۀ Cالنقطۀ -
."X"ال تتجاوز النقطۀ "D"النقطۀ -

تم بحمد اهللا

والدعاء ةدعواتکم لنا بالنجاح المتمیز والتوفیق المستمر فی الدنیا واآلخر
لوالدى رحمه اهللا 

شادى عبده
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