
الس�م عليكم ورحمة � وبركاته كيف حالكم ياشباب ايش اخباركم عساكم طيبين 
ومبسوطين اتمنى انكم تكونو بخير وبصحة وس�مة بصراحة انا كنت اتوقع ان التوصيات 

في نظركم غير مجدية وفاشلة على الرغم من ان كل الصفقات حققت ارباح فوق فوق 
عارف ان في متابعين بصمت و0 ماكان وصل عدد المشاھدات في خ�ل  الممتازة وانا

مشاھدة لكن اللي يحز في النفس إني انا ماني حاسس ان  1800اسبوع واحد فوق 
التوصيات عاجبتكم وكأني انا قاعد انزل التوصيات ھذي لنفسي ابغى اسئلكم سؤال واحد انا 

وافتح مواضيع وانزل توصيات واشرح  ايش اللي يجبرني اني ادخل المنتدى واقعد اكتب
ھل تتوقعو اني ابغى اسعى لمصلحة شخصية لنفسي 0 و� اقسم باA العظيم اللي يدفعني 
لكل فعل خير قاعد اسويه معاكم ھو حبي لكم ورغبتي في كسب اBجر وفي نفس الوقت ارد 

مواقع الفوركس الجميل لموقع بورصات الرائع والعظيم والكبير واللي يعتبر من افضل 
العربية Bنه يحمل نخبة وكوكبة رائعة من عمالقة وملوك واساتذة الفوركس على العموم 

انا بصراحة احيانا اكون مشغول جدا جدا وبعيد تماما عن الفوركس والمنتدى لكن بأمر في 
اوقات فراغي راح احاول اني انزل توصيات ان شاء � لكن المرة ھذي راح الغي مسئلة 

Bستوب لوز تماما وفي نفس الوقت كل واحد على كيفه وعلى رغبته بمعنى جميع ا
التوصيات اللي راح انزلھا بدون استوب لوز ھذا مھو معناه اني اطلب منكم انكم تلغو 

اBستوب لوز 0 وانما القصد اني ماراح احدد اي استوب لوز Bي صفقة ثانيا كل التوصيات 
نقطة بإستثناء  50يبغى يبرد فأتمنى ان التبريد يكون كل اللي تعكس علينا لو فيكم احد 

نقطة اعيد وازيد  80او  70الباوند نيوزلندي واليورو نيوزلندي اتمنى ان التبريد يكون كل 
واقول انا ماراح احدد استوب لوز Bي صفقة لكن اي واحد فيكم حاب انه يحط استوب لوز 

نقطة  50زي ماذكرت لكم افضل انه يكون كل بكيفه كل واحد ادرى بحسابه ثانيا التبريد 
نقطة وياشباب ارجوكم ثم  80او  70ماعدا الباوند نيوزلندي واليورو نيوزلندي كل 

ارجوكم اللي فيكم حسابه مايستحمل 0يستخدم التبريد ابدا ثالثا ياشباب ابغى افھمكم شي 
انه يستغني عن جميع وركزو في ك�مي مليون في المية كل واحد فيكم قادر تماما تماما 

المنتديات وجميع الموصين في الدنيا لو طبق ك�مي بالحرف الواحد ياشباب انا راح 
اعطيكم توليفة ذھبية ذھبية وسبق اني كتبتھا لكم مية الف مرة و� يستر عليكم روحو 

 4شوفو نتائج التوليفة ھذي على جميع الفريمات سواء الربع ساعة او الساعة او ال 
او الديلي ياشباب و� و� و� وھذا يمين انا مسئول عنه امام � اللي فيكم  ساعات

 Aيطبق ك�مي بالحرف الواحد ويركز ويفھم ويسئل عن اي معلومة غير واضحة اقسم با
  العظيم ماراح يحتاج 0 امجدونا و0 غيره ياشباب اريحكم من ا0خر اريحكم من ا0خر

  
  

 21وال  7ت يكون بعد اختراق خط ال اقوى دخول في الصفقا
  لجميع خطوط الموفينج سواء كان اOختراق من تحت لفوق

  



  
  

  او من فوق لتحت

  
ھو الخط الذھبي الخط الملكي  21ياشباب بالعربي الفصيح خط ال 

الخط السوبر ستار النجم الحقيقي في سوق الفوركس احنا عندنا في 
اليورو فرنك Bنھا سارت عملة عملة في حالة اننا حذفنا  27السوق 

بطيئة الحركة جدا جدا تخيلو لو كل واحد فيكم قرر انه يطبق ك�مي 
عملة كم نقطة راح يكسب كل اسبوع انا من ا0ن اقول  27على ال 

نقطة ويمكن اكثر  3000الى  1000لكم المكسب راح يكون من 
و ايش يسير في المطلوب منكم المطلوب منكم ا0ن كلكم تروحو تشوف كمان ايش



 يخترق اخر خط موجود امامه  21العم�ت بعد ماخط ال 

  
  

  
وراح ت�قو ان ھذي ھيا اسھل طريقة واسرع طريقة للربح في الفوركس وطبعا كل ماكبر 

اي موصي  الفريم كل مازادت الدقة اكثر واكثر ياشباب و� المسئلة ماتحتاج انكم تتابعو
انكم فقط فقط تتابعو خط ال كل واحد فيكم ھو يعتبر موصي لنفسه المطلوب منكم كالتالي 

لكل الخطوط ايش يسير في العملة طيب  21وتشوفو في حالة اختراق خط ال  21
مااخترقه وكان بعيد  1000كل الخطوط لكن باقي خط ال  21لو اخترق خط ال 

و ھ 1000ذي الحالة يعتبر خط ال ي ھنقطة ف 50اكثر من  21عن خط ال 



  

ياشباب ھذي الطريقة مايحتاج لھا 

او من تحت لفوق 
وھذي اOستراتيجية صالحة الى قيام الساعة الى ان تقوم القيامة وعلى جميع العم�ت حتى 
على فريم الربع ساعة للمضارب اليومي كمان صالحة وناجحة وارباحھا رھيبة جدا جدا اذا 
عرف الواحد متى يخرج من الصفقة واھم شي اھم شي اھم شي انكم تستغلو كل الفرص 
ل العم�ت والمسئلة مھي صعبة او معقدة Bن الفرص ماتتكرر على العملة الواحدة 

في المية 

تغطي على الخسرانة بعشرات اBضعاف طيب ليش انا قلت ان الخسارة بسيطة جدا جدا Bن 

التوليفة الرھيبة والعجيبة والسحرية واللي تعتبر اقوى توليفة في الفوركس ومن خ�لھا 

يه لھا تحليل رقمي تسير من خ�له ف�زم 0زم 0زم يتكون عندنا كل اسبوع حوالي 

ياشباب الفوركس كلو عبارة عن كسر ترند مع اكتمال الشروط على الميتاتريدر من ناحية 

ياشباب ھذي الطريقة مايحتاج لھا 
اي ذكاء ابدا كل مافي الموضوع انكم تفھمو ان العملة ماتاخذ ترند واضح واضح ا0 بعد 

او من تحت لفوق 
وھذي اOستراتيجية صالحة الى قيام الساعة الى ان تقوم القيامة وعلى جميع العم�ت حتى 
على فريم الربع ساعة للمضارب اليومي كمان صالحة وناجحة وارباحھا رھيبة جدا جدا اذا 
عرف الواحد متى يخرج من الصفقة واھم شي اھم شي اھم شي انكم تستغلو كل الفرص 
ل العم�ت والمسئلة مھي صعبة او معقدة Bن الفرص ماتتكرر على العملة الواحدة 

مرات طيب نسبة نجاح ھذي 
في المية  

 10في المية ايش يعني الك�م ھذا يعني كل 
منھم خسرانة خسارة بسيطة جدا جدا والصفقات الربحانة 

تغطي على الخسرانة بعشرات اBضعاف طيب ليش انا قلت ان الخسارة بسيطة جدا جدا Bن 
فيكم لمن يدخل في 
الصفقة راح يتابعھا حتى مايخرج منھا طيب عشان مااطول عليكم خلونا نكتب اعدادات 
التوليفة الرھيبة والعجيبة والسحرية واللي تعتبر اقوى توليفة في الفوركس ومن خ�لھا 
نقدر نقول للخسارة الوادع وفي نفس الوقت 0زم تفھمو ان كل عملة لھا مجال اسبوع 

يه لھا تحليل رقمي تسير من خ�له ف�زم 0زم 0زم يتكون عندنا كل اسبوع حوالي 
لكل الخطوط صدقوني 

ياشباب الفوركس كلو عبارة عن كسر ترند مع اكتمال الشروط على الميتاتريدر من ناحية 
عن طريق اختراقه لكل 
الخطوط و0تنسو ياشباب كل ماكبر الفريم كل ماكانت النتائج رائعة رائعة و0زم 0زم كل 

ياشباب ھذي الطريقة مايحتاج لھا 
اي ذكاء ابدا كل مافي الموضوع انكم تفھمو ان العملة ماتاخذ ترند واضح واضح ا0 بعد 

او من تحت لفوق  جميع الخطوط سواء كان اOختراق من فوق لتحت
وھذي اOستراتيجية صالحة الى قيام الساعة الى ان تقوم القيامة وعلى جميع العم�ت حتى 
على فريم الربع ساعة للمضارب اليومي كمان صالحة وناجحة وارباحھا رھيبة جدا جدا اذا 
عرف الواحد متى يخرج من الصفقة واھم شي اھم شي اھم شي انكم تستغلو كل الفرص 
ل العم�ت والمسئلة مھي صعبة او معقدة Bن الفرص ماتتكرر على العملة الواحدة 

مرات طيب نسبة نجاح ھذي 
 95اOستراتيجية ب�شي نقول مية في المية عشان 0ادعي الكمال وب�شي نقول 

في المية ايش يعني الك�م ھذا يعني كل 
منھم خسرانة خسارة بسيطة جدا جدا والصفقات الربحانة 

تغطي على الخسرانة بعشرات اBضعاف طيب ليش انا قلت ان الخسارة بسيطة جدا جدا Bن 
فيكم لمن يدخل في 
الصفقة راح يتابعھا حتى مايخرج منھا طيب عشان مااطول عليكم خلونا نكتب اعدادات 
التوليفة الرھيبة والعجيبة والسحرية واللي تعتبر اقوى توليفة في الفوركس ومن خ�لھا 
نقدر نقول للخسارة الوادع وفي نفس الوقت 0زم تفھمو ان كل عملة لھا مجال اسبوع 

يه لھا تحليل رقمي تسير من خ�له ف�زم 0زم 0زم يتكون عندنا كل اسبوع حوالي 
لكل الخطوط صدقوني 

ياشباب الفوركس كلو عبارة عن كسر ترند مع اكتمال الشروط على الميتاتريدر من ناحية 
عن طريق اختراقه لكل 
الخطوط و0تنسو ياشباب كل ماكبر الفريم كل ماكانت النتائج رائعة رائعة و0زم 0زم كل 

ياشباب ھذي الطريقة مايحتاج لھا 
اي ذكاء ابدا كل مافي الموضوع انكم تفھمو ان العملة ماتاخذ ترند واضح واضح ا0 بعد 

جميع الخطوط سواء كان اOختراق من فوق لتحت
وھذي اOستراتيجية صالحة الى قيام الساعة الى ان تقوم القيامة وعلى جميع العم�ت حتى 
على فريم الربع ساعة للمضارب اليومي كمان صالحة وناجحة وارباحھا رھيبة جدا جدا اذا 
عرف الواحد متى يخرج من الصفقة واھم شي اھم شي اھم شي انكم تستغلو كل الفرص 
ل العم�ت والمسئلة مھي صعبة او معقدة Bن الفرص ماتتكرر على العملة الواحدة 

مرات طيب نسبة نجاح ھذي 
اOستراتيجية ب�شي نقول مية في المية عشان 0ادعي الكمال وب�شي نقول 

في المية ايش يعني الك�م ھذا يعني كل 
منھم خسرانة خسارة بسيطة جدا جدا والصفقات الربحانة 

تغطي على الخسرانة بعشرات اBضعاف طيب ليش انا قلت ان الخسارة بسيطة جدا جدا Bن 
فيكم لمن يدخل في توقيت الخروج من الصفقة راح يكون مبكر وليس متأخر كل واحد 

الصفقة راح يتابعھا حتى مايخرج منھا طيب عشان مااطول عليكم خلونا نكتب اعدادات 
التوليفة الرھيبة والعجيبة والسحرية واللي تعتبر اقوى توليفة في الفوركس ومن خ�لھا 
نقدر نقول للخسارة الوادع وفي نفس الوقت 0زم تفھمو ان كل عملة لھا مجال اسبوع 

يه لھا تحليل رقمي تسير من خ�له ف�زم 0زم 0زم يتكون عندنا كل اسبوع حوالي 
لكل الخطوط صدقوني  21فرصة اقل شي من خ�ل اختراق خط ال 

ياشباب الفوركس كلو عبارة عن كسر ترند مع اكتمال الشروط على الميتاتريدر من ناحية 
عن طريق اختراقه لكل  21

الخطوط و0تنسو ياشباب كل ماكبر الفريم كل ماكانت النتائج رائعة رائعة و0زم 0زم كل 

ياشباب ھذي الطريقة مايحتاج لھا  21
اي ذكاء ابدا كل مافي الموضوع انكم تفھمو ان العملة ماتاخذ ترند واضح واضح ا0 بعد 

جميع الخطوط سواء كان اOختراق من فوق لتحت
وھذي اOستراتيجية صالحة الى قيام الساعة الى ان تقوم القيامة وعلى جميع العم�ت حتى 
على فريم الربع ساعة للمضارب اليومي كمان صالحة وناجحة وارباحھا رھيبة جدا جدا اذا 
عرف الواحد متى يخرج من الصفقة واھم شي اھم شي اھم شي انكم تستغلو كل الفرص 
ل العم�ت والمسئلة مھي صعبة او معقدة Bن الفرص ماتتكرر على العملة الواحدة 

مرات طيب نسبة نجاح ھذي  4في اBسبوع اكثر من مرة او مرتين بالكثير بالكثير 
اOستراتيجية ب�شي نقول مية في المية عشان 0ادعي الكمال وب�شي نقول 

في المية ايش يعني الك�م ھذا يعني كل 
منھم خسرانة خسارة بسيطة جدا جدا والصفقات الربحانة 

تغطي على الخسرانة بعشرات اBضعاف طيب ليش انا قلت ان الخسارة بسيطة جدا جدا Bن 
توقيت الخروج من الصفقة راح يكون مبكر وليس متأخر كل واحد 

الصفقة راح يتابعھا حتى مايخرج منھا طيب عشان مااطول عليكم خلونا نكتب اعدادات 
التوليفة الرھيبة والعجيبة والسحرية واللي تعتبر اقوى توليفة في الفوركس ومن خ�لھا 
نقدر نقول للخسارة الوادع وفي نفس الوقت 0زم تفھمو ان كل عملة لھا مجال اسبوع 

يه لھا تحليل رقمي تسير من خ�له ف�زم 0زم 0زم يتكون عندنا كل اسبوع حوالي 
فرصة اقل شي من خ�ل اختراق خط ال 

ياشباب الفوركس كلو عبارة عن كسر ترند مع اكتمال الشروط على الميتاتريدر من ناحية 
21بوط من خ�ل خط ال 

الخطوط و0تنسو ياشباب كل ماكبر الفريم كل ماكانت النتائج رائعة رائعة و0زم 0زم كل 

الھدف 

  
21ومافي داعي ننتظر حتى مايتم اختراقه من خط ال 

اي ذكاء ابدا كل مافي الموضوع انكم تفھمو ان العملة ماتاخذ ترند واضح واضح ا0 بعد 
جميع الخطوط سواء كان اOختراق من فوق لتحت

وھذي اOستراتيجية صالحة الى قيام الساعة الى ان تقوم القيامة وعلى جميع العم�ت حتى 
على فريم الربع ساعة للمضارب اليومي كمان صالحة وناجحة وارباحھا رھيبة جدا جدا اذا 
عرف الواحد متى يخرج من الصفقة واھم شي اھم شي اھم شي انكم تستغلو كل الفرص 
ل العم�ت والمسئلة مھي صعبة او معقدة Bن الفرص ماتتكرر على العملة الواحدة 

في اBسبوع اكثر من مرة او مرتين بالكثير بالكثير 
اOستراتيجية ب�شي نقول مية في المية عشان 0ادعي الكمال وب�شي نقول 

في المية ايش يعني الك�م ھذا يعني كل  80
منھم خسرانة خسارة بسيطة جدا جدا والصفقات الربحانة 

تغطي على الخسرانة بعشرات اBضعاف طيب ليش انا قلت ان الخسارة بسيطة جدا جدا Bن 
توقيت الخروج من الصفقة راح يكون مبكر وليس متأخر كل واحد 

الصفقة راح يتابعھا حتى مايخرج منھا طيب عشان مااطول عليكم خلونا نكتب اعدادات 
التوليفة الرھيبة والعجيبة والسحرية واللي تعتبر اقوى توليفة في الفوركس ومن خ�لھا 
نقدر نقول للخسارة الوادع وفي نفس الوقت 0زم تفھمو ان كل عملة لھا مجال اسبوع 

يه لھا تحليل رقمي تسير من خ�له ف�زم 0زم 0زم يتكون عندنا كل اسبوع حوالي 
فرصة اقل شي من خ�ل اختراق خط ال 

ياشباب الفوركس كلو عبارة عن كسر ترند مع اكتمال الشروط على الميتاتريدر من ناحية 
بوط من خ�ل خط ال 

الخطوط و0تنسو ياشباب كل ماكبر الفريم كل ماكانت النتائج رائعة رائعة و0زم 0زم كل 

الھدف 

ومافي داعي ننتظر حتى مايتم اختراقه من خط ال 
اي ذكاء ابدا كل مافي الموضوع انكم تفھمو ان العملة ماتاخذ ترند واضح واضح ا0 بعد 

جميع الخطوط سواء كان اOختراق من فوق لتحت
وھذي اOستراتيجية صالحة الى قيام الساعة الى ان تقوم القيامة وعلى جميع العم�ت حتى 
على فريم الربع ساعة للمضارب اليومي كمان صالحة وناجحة وارباحھا رھيبة جدا جدا اذا 
عرف الواحد متى يخرج من الصفقة واھم شي اھم شي اھم شي انكم تستغلو كل الفرص 
ل العم�ت والمسئلة مھي صعبة او معقدة Bن الفرص ماتتكرر على العملة الواحدة 

في اBسبوع اكثر من مرة او مرتين بالكثير بالكثير 
اOستراتيجية ب�شي نقول مية في المية عشان 0ادعي الكمال وب�شي نقول 

80نقول  في المية خلينا
منھم خسرانة خسارة بسيطة جدا جدا والصفقات الربحانة 

تغطي على الخسرانة بعشرات اBضعاف طيب ليش انا قلت ان الخسارة بسيطة جدا جدا Bن 
توقيت الخروج من الصفقة راح يكون مبكر وليس متأخر كل واحد 

الصفقة راح يتابعھا حتى مايخرج منھا طيب عشان مااطول عليكم خلونا نكتب اعدادات 
التوليفة الرھيبة والعجيبة والسحرية واللي تعتبر اقوى توليفة في الفوركس ومن خ�لھا 
نقدر نقول للخسارة الوادع وفي نفس الوقت 0زم تفھمو ان كل عملة لھا مجال اسبوع 

يه لھا تحليل رقمي تسير من خ�له ف�زم 0زم 0زم يتكون عندنا كل اسبوع حوالي 
فرصة اقل شي من خ�ل اختراق خط ال 

ياشباب الفوركس كلو عبارة عن كسر ترند مع اكتمال الشروط على الميتاتريدر من ناحية 
بوط من خ�ل خط ال المؤشرات وتزداد قوة الصعود او الھ

الخطوط و0تنسو ياشباب كل ماكبر الفريم كل ماكانت النتائج رائعة رائعة و0زم 0زم كل 

ومافي داعي ننتظر حتى مايتم اختراقه من خط ال 
اي ذكاء ابدا كل مافي الموضوع انكم تفھمو ان العملة ماتاخذ ترند واضح واضح ا0 بعد 

جميع الخطوط سواء كان اOختراق من فوق لتحت
وھذي اOستراتيجية صالحة الى قيام الساعة الى ان تقوم القيامة وعلى جميع العم�ت حتى 
على فريم الربع ساعة للمضارب اليومي كمان صالحة وناجحة وارباحھا رھيبة جدا جدا اذا 
عرف الواحد متى يخرج من الصفقة واھم شي اھم شي اھم شي انكم تستغلو كل الفرص 
ل العم�ت والمسئلة مھي صعبة او معقدة Bن الفرص ماتتكرر على العملة الواحدة 

في اBسبوع اكثر من مرة او مرتين بالكثير بالكثير 
اOستراتيجية ب�شي نقول مية في المية عشان 0ادعي الكمال وب�شي نقول 

في المية خلينا
منھم خسرانة خسارة بسيطة جدا جدا والصفقات الربحانة  2منھم ربحانة و

تغطي على الخسرانة بعشرات اBضعاف طيب ليش انا قلت ان الخسارة بسيطة جدا جدا Bن 
توقيت الخروج من الصفقة راح يكون مبكر وليس متأخر كل واحد 

الصفقة راح يتابعھا حتى مايخرج منھا طيب عشان مااطول عليكم خلونا نكتب اعدادات 
التوليفة الرھيبة والعجيبة والسحرية واللي تعتبر اقوى توليفة في الفوركس ومن خ�لھا 
نقدر نقول للخسارة الوادع وفي نفس الوقت 0زم تفھمو ان كل عملة لھا مجال اسبوع 

يه لھا تحليل رقمي تسير من خ�له ف�زم 0زم 0زم يتكون عندنا كل اسبوع حوالي 
فرصة اقل شي من خ�ل اختراق خط ال 

ياشباب الفوركس كلو عبارة عن كسر ترند مع اكتمال الشروط على الميتاتريدر من ناحية 
المؤشرات وتزداد قوة الصعود او الھ

الخطوط و0تنسو ياشباب كل ماكبر الفريم كل ماكانت النتائج رائعة رائعة و0زم 0زم كل 

ومافي داعي ننتظر حتى مايتم اختراقه من خط ال 
اي ذكاء ابدا كل مافي الموضوع انكم تفھمو ان العملة ماتاخذ ترند واضح واضح ا0 بعد 

جميع الخطوط سواء كان اOختراق من فوق لتحت 21مايخترق خط ال 
وھذي اOستراتيجية صالحة الى قيام الساعة الى ان تقوم القيامة وعلى جميع العم�ت حتى 
على فريم الربع ساعة للمضارب اليومي كمان صالحة وناجحة وارباحھا رھيبة جدا جدا اذا 
عرف الواحد متى يخرج من الصفقة واھم شي اھم شي اھم شي انكم تستغلو كل الفرص 
ل العم�ت والمسئلة مھي صعبة او معقدة Bن الفرص ماتتكرر على العملة الواحدة 

في اBسبوع اكثر من مرة او مرتين بالكثير بالكثير 
اOستراتيجية ب�شي نقول مية في المية عشان 0ادعي الكمال وب�شي نقول 

في المية خلينا 90وب�شي نقول 
منھم ربحانة و

تغطي على الخسرانة بعشرات اBضعاف طيب ليش انا قلت ان الخسارة بسيطة جدا جدا Bن 
توقيت الخروج من الصفقة راح يكون مبكر وليس متأخر كل واحد 

الصفقة راح يتابعھا حتى مايخرج منھا طيب عشان مااطول عليكم خلونا نكتب اعدادات 
التوليفة الرھيبة والعجيبة والسحرية واللي تعتبر اقوى توليفة في الفوركس ومن خ�لھا 
نقدر نقول للخسارة الوادع وفي نفس الوقت 0زم تفھمو ان كل عملة لھا مجال اسبوع 

يه لھا تحليل رقمي تسير من خ�له ف�زم 0زم 0زم يتكون عندنا كل اسبوع حوالي 
فرصة اقل شي من خ�ل اختراق خط ال  25او 

ياشباب الفوركس كلو عبارة عن كسر ترند مع اكتمال الشروط على الميتاتريدر من ناحية 
المؤشرات وتزداد قوة الصعود او الھ

الخطوط و0تنسو ياشباب كل ماكبر الفريم كل ماكانت النتائج رائعة رائعة و0زم 0زم كل 

ومافي داعي ننتظر حتى مايتم اختراقه من خط ال 
اي ذكاء ابدا كل مافي الموضوع انكم تفھمو ان العملة ماتاخذ ترند واضح واضح ا0 بعد 

مايخترق خط ال 
وھذي اOستراتيجية صالحة الى قيام الساعة الى ان تقوم القيامة وعلى جميع العم�ت حتى 
على فريم الربع ساعة للمضارب اليومي كمان صالحة وناجحة وارباحھا رھيبة جدا جدا اذا 
عرف الواحد متى يخرج من الصفقة واھم شي اھم شي اھم شي انكم تستغلو كل الفرص 

ل العم�ت والمسئلة مھي صعبة او معقدة Bن الفرص ماتتكرر على العملة الواحدة على ك
في اBسبوع اكثر من مرة او مرتين بالكثير بالكثير 

اOستراتيجية ب�شي نقول مية في المية عشان 0ادعي الكمال وب�شي نقول 
وب�شي نقول 

منھم ربحانة و 8صفقات 
تغطي على الخسرانة بعشرات اBضعاف طيب ليش انا قلت ان الخسارة بسيطة جدا جدا Bن 

توقيت الخروج من الصفقة راح يكون مبكر وليس متأخر كل واحد 
الصفقة راح يتابعھا حتى مايخرج منھا طيب عشان مااطول عليكم خلونا نكتب اعدادات 
التوليفة الرھيبة والعجيبة والسحرية واللي تعتبر اقوى توليفة في الفوركس ومن خ�لھا 
نقدر نقول للخسارة الوادع وفي نفس الوقت 0زم تفھمو ان كل عملة لھا مجال اسبوع 

يه لھا تحليل رقمي تسير من خ�له ف�زم 0زم 0زم يتكون عندنا كل اسبوع حوالي تمشي ف
او  20او  15

ياشباب الفوركس كلو عبارة عن كسر ترند مع اكتمال الشروط على الميتاتريدر من ناحية 
المؤشرات وتزداد قوة الصعود او الھ

الخطوط و0تنسو ياشباب كل ماكبر الفريم كل ماكانت النتائج رائعة رائعة و0زم 0زم كل 

ومافي داعي ننتظر حتى مايتم اختراقه من خط ال 
اي ذكاء ابدا كل مافي الموضوع انكم تفھمو ان العملة ماتاخذ ترند واضح واضح ا0 بعد 

مايخترق خط ال 
وھذي اOستراتيجية صالحة الى قيام الساعة الى ان تقوم القيامة وعلى جميع العم�ت حتى 
على فريم الربع ساعة للمضارب اليومي كمان صالحة وناجحة وارباحھا رھيبة جدا جدا اذا 
عرف الواحد متى يخرج من الصفقة واھم شي اھم شي اھم شي انكم تستغلو كل الفرص 

على ك
في اBسبوع اكثر من مرة او مرتين بالكثير بالكثير 

اOستراتيجية ب�شي نقول مية في المية عشان 0ادعي الكمال وب�شي نقول 
وب�شي نقول 

صفقات 
تغطي على الخسرانة بعشرات اBضعاف طيب ليش انا قلت ان الخسارة بسيطة جدا جدا Bن 

توقيت الخروج من الصفقة راح يكون مبكر وليس متأخر كل واحد 
الصفقة راح يتابعھا حتى مايخرج منھا طيب عشان مااطول عليكم خلونا نكتب اعدادات 
التوليفة الرھيبة والعجيبة والسحرية واللي تعتبر اقوى توليفة في الفوركس ومن خ�لھا 
نقدر نقول للخسارة الوادع وفي نفس الوقت 0زم تفھمو ان كل عملة لھا مجال اسبوع 

تمشي ف
15

ياشباب الفوركس كلو عبارة عن كسر ترند مع اكتمال الشروط على الميتاتريدر من ناحية 
المؤشرات وتزداد قوة الصعود او الھ

الخطوط و0تنسو ياشباب كل ماكبر الفريم كل ماكانت النتائج رائعة رائعة و0زم 0زم كل 



واحد يروح يسوي باك تست على الك�م ھذا اللي انا قاعد اقوله راح ي�قي ان ك�مي قاعد 
في المية من العم�ت  90يطبق في كل اسبوع في كل اسبوع على كل العم�ت او على 

 اوكي اعدادات التوليفة ھيا

  اكسبونينشال 7

  سيمبل 14

  اكسبونينشال 21

  سيمبل 55

  سيمبل 100

  اكسبونينشال 100

  سيمبل 200

  اكسبونينشال 200

 اكسبونينشال 1000

لكل الخطوط  21وال  7طيب ا0ن طريقة الدخول عرفناھا في الصفقة وھيا اخترق خط ال 
السابقة سواء من تحت لفوق او من فوق لتحت نجي ا0ن لعملية الخروج من الصفقة كيف 

اما بظھور نقطة الباربوليك على خيارات وھيا  3تكون عشان ابسطھا لكم عندكم 
تظھر النقطة من فوق على شمعة  شمعة معاكسة يعني في حالة الشراء

ھبوط وفي حالة البيع تظھر النقطة من تحت على شمعة صعود ھذي 
الحالة الثانية تكون بإختراق وتعتبر غير دقيقة في تحديد عملة الخروج  الحالة اBولى

تكون الحالة الثالثة وتعتبر ھذي الحالة وسط  بشكل معاكس 14لخط ال  7خط ال 
وركزو ياشباب ركزو ياشباب انا قلت  21وال  14لخط ال  7خط ال  بإختراق

0زم  14يعني 0احد فيكم يفھم ان خط ال  21وال  14لخط ال  7بإختراق خط ال 
ويخترق خط  14يخترق خط ال  07 ياشباب انا بأقول خط ال  21يخترق خط ال 
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اقسم باA العظيم اللي فيكم يطبق  تكون الصورة اتضحت لكم ا0ن وصدقوني ياشباب اتمنى
ك�مي بالحرف الواحد راح يجي يوم من اBيام و0 يفكر اص� يفتح اي موضوع من 

مواضيعي و0 يفكر انو يحتاج اي موصي بعد اليوم انا مستغرب اقسم باA العظيم مستغرب 
الموصين بين يدكم اقوى توليفة في العالم في الفوركس ومع ذلك مصرين انكم تتابعو 

ياناس ياعالم يابشر يامسلمين جربو جربو لمدة شھر واحد فقط انكم تطبقو التوليفة ھذي 
وانا اضمن لكم والضامن � سبحانه وتعالى كل واحد فيكم راح يدعيلي وماراح ينساني 

ابدا ابدا Bنكم راح تشوفو شي ماشفتو من خ�ل قوة ھذي التوليفة ونسبة ضمان الصفقات 
جدا جدا رائعة انا مااقول مافي خيانات في السوق 0 السوق مليان خيانات لكن فيھا جدا 

في المية او اكثر التوليفة ھذي جبارة و� انھا جبارة وقوية  80بصفة عامة وبنسبة 
وفيھا روعة ماتتخيلوھا و� مافيكم احد محتاج Bمجدونا و0 غير امجدونا ياشباب يمكن 

اني اعرف احدد الترند فقط اعرف اOتجاه العام لكن انتو مھو انا اتفوق على بعضكم في 
سنوات  10مطلوب منكم غير انكم تفھمو الك�م البسيط ھذا و� لو جبت ولد صغير عمره 

يخترق اخر خط راح يفھم وراح  21وال  7وقلتله ادخل في الصفقات بعد ماتشوف خط ال 
كان بعيد عن اخر خط اكثر من  1000يطبق ك�مي بالحرف الواحد وفي حالة ان خط ال 

ھو الھدف اما في حالة لو كان خط ال  1000نقطة في ھذي الحالة نعتبر خط ال  50
وخ�ص  1000يخترقو خط ال  21وال  7قريب من اخر خط ننتظر حتى ماخط ال  1000

من اليوم ورايح حاولو تفھمو وحاولو تستوعبو وحالو انكم تطبقو التوليفة ھذي وراح 
فو النتائج بعيونكم ياشباب ب� توصيات ب� بطيخ ب� ك�م فاضي ياعمي 0تترجاني و0 تشو

تطلب مني و0 عاد تطالع في اي موضوع من مواضيعي خلوكم رجال واعتمدو على � ثم 
على التوليفة ھذي وصدقوني راح تنسو شي اسمه موصين وحتى لو افتكرتوني راح 

بس 0احد يتفلسف عليكم ويقلكم عندي مؤشرات او تفتكروني من باب انكم تدعولي و



عندي استراتيجية او عندي اكسبيرت او عندي تيمبلت قيمتھا كذا وتحقق كذا لو كان ھذي 
اOستراتيجية فيھا خير مارماھا الطير ماعرضھا صاحبھا للبيع لكن انا اعرض عليكم اقوى 

ادعولي وادعولي وبس اي استراتيجية ومجانا كمان واقلكم شوفو النتائج بعيونكم و
استراتيجية مالھا ماضي ملموس قدامكم 0تتوقع انو لھا حاضر ومستقبل ناجح وعشان 

تفھم المستقبل 0زم تفھم الماضي يعني بالعربي روحو شوفو ك�مي ھل ھو صحيح و0 0 
وس�متكم والقاكم على خير وعلى فكرة عشان تفھمو موضوع التوصيات اللي انا قاعد 

انا قاعد اشتري في الترند الصاعد من مستوى صفر فيبوناتشي وابيع في الترند  انزلھا
الھابط من مستوى مية فيبوناتشي يعني الشغلة مھي اختراع صاروخ و0 شي صعب كل 

مافي الموضوع ھو اختيار نقاط قوية للدخول في الصفقات ومع ذلك برضو موضوع 
بير ومايرحم احد وس�متكم يدي اتكسرت انعكاس الصفقات وارد وارد Bن السوق قوي وك

من كثر الكتابة 0تنسوني من دعاكم وترى ياشباب صفقة الباوند نيوزلندي اللي حققت اكثر 
0خر خط على فريم الديلي وبعد كذا عينكم  21نقطة كانت بإختراق خط ال  800من 

الرحيم ويافكيك حط ماتشوف ا0 النور الباوند نيوزلندي عشق اBول وقال بسم � الرحمن 
نقطة صحيح ان الصفقة كانت سوينقية لكن في  800رجلك ماوقف ا0 بعد ماجاب فوق 

الى  500النھاية ماكان يصح ا0 الصحيح ماكان يصح ا0 الصحيح انا لمن اقول الھدف من 
  يعني انا عارف ايش قاعد بأقول وايش قاعد بأتكلم وس�متكم 1000
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  بعد التعديل

 كيف تكون متداول ناجح وبقوة
 

اOھتمام باBخبار الموجودة في موقع فوركس فاكتوري ومتابعتھا في جميع اBوقات 
  ومعرفة تأثير الخبر على العملة

فھم واتقان استراتيجية رأس المال الصحيحة على سبيل المثال اذا كان الرصيد 10 ا0ف 
دو0ر فعندھا يكون اللوت المسموح به للتداول 10 دو0ر بمعنى دو0ر لكل 1000 دو0ر 

وھنا يجب توزيع ھذه ال 10 دو0ر على عدة صفقات وعدم تجاوز اللوت المسموح به بأي 
  حال من اBحوال

التعامل مع السوق كما يتعامل الصياد مع البحر فالصياد يذھب للصيد مع الشروق ويرجع 
Bھله مع الغروب اذن نحدد اقوى اوقات التداول اليومية وھيا من الساعة 7 صباحا الى 

الساعة 7 مساء وبعدھا نقفل جميع الصفقات و0 نبقي اي صفقة مفتوحة و0 يھم كم كسبنا 
  او كم خسرنا Bن العبرة بنھاية الشھر وليست بنھاية اليوم

بما ان اوقات التدوال لنا 0تتجاوز ال 12 ساعة يوميا اذن نحن نحتاج الى فريمات صغيرة 
كي نستطيع الربح بشكل يومي وانا من خ�ل خبرتي ارشح لكم فريم الربع ساعة او فريم 

الساعة كأقصى حد مايميز فريم الربع ساعة كثرة اBرباح وضعف الدقة ومايميز فريم 
  الساعة قلة اBرباح وقوة الدقة وكل واحد يختار الفريم اللي يتناسب معاه

عدم اOكثار من المؤشرات التي قد تتسبب في عدم اتخاذ القرار الصحيح للدخول او 
الخروج في الصفقات واOھتمام بتوافق الفريمات كما ذكرت لكم في السابق فعند الدخول في 
الصفقة على فريم الساعة يجب ان نتأكد من فريم النص ساعة وعند الدخول في الصفقة 

  على فريم الربع ساعة يجب ان نتأكد من فريم ال 5 دقائق وھذا ھو اBفضل
الرضا بالقليل Bن القليل مع القليل سوف يصبح يوما ما كثير بأمر � وتذكرو قليل دائم 

  خير من كثير منقطع
استغ�ل جميع الفرص المتاحة على ال 27 عملة علما ان الفرص موجودة وبشكل يومي 

على جميع العم�ت اذن 0نستعجل في عملية الدخول في الصفقة حتى تكتمل الشروط بشكل 
  كامل

تاجر بما ترى 0 بما تعتقد قد نسمع تحليل عن عملة معينة وقد يكون التحليل صحيح بنسبة 
مية في المية او صحيح بنسبة 80 في المية او يكون به نسبة الخطأ جدا عالية او يأتي 
خبر ويعكس الترند تماما اذن الحل الصحيح ان ندرك ان افضل طريقة للتعامل مع السوق 
ھو ان نجعل الترند صديقنا دائما نسير معه اين ماسار و0 نتاجر بما نعتقد اونظن Bن 

  الصحيح ھو ماتراه عيناك وليس مايعتقده عقلك
واخيرا استخدام توليفة امجدونا السحرية والذھبية والنووية بالشكل الصحيح والدعاء لي 

 في ظھر الغيب دائما وابدا
 
 


