
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الصالة والسالم علي أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين

 طريقة للمتاجرة

اليوم سوف اشرح طريقة للمتاجره يمكن الجميع يعرفها لكن احاول ان ابسطها 

 واشرحها بطريقتي الخاصه وان شاء هللا تكون فيها افادة ولو بشئ قليل

شارت وجدت السعر  يتحرك بالطرق االتية من خالل متابعتي لل  

 اوال العرض والطلب

نبدا بمنطقة الطلب تكون ثالث شموع او اكثر عرضيه وبدون زيول طويلة وتاتي بعد 

الشموع الثالث شموع ابتالعيه كبيرة الحجم اوصعود قوي للسعر عندما يرجع السعر 

الصورة التالية تجمع بعض  لهذه المنطقة تعتبر افضل منطقة للشراء مثال علي ذلك في

الشموع وبعدها اتت حركة قوية للسعر وعندما رجع السعر لمس المنطقة المحددة 

 وصعد لالعلي الصورة توضح

 

 مثال اخر



 

 منطقة العرض

وايضا الشرح السابق ينطبق علي منطقة العرض تجمع بعض الشموع وبعدها هبوط 
قوي لالسفل عندما يرجع السعر يختبر هذه المنطقة تعتبر افضل منطقة للبيع الصور 

 التاليه توضح

 



 

لكن ليس في كل مرة هذه المناطق ترد السعر لكن نسبة نجاحها عالية وفي بعض 
االحيان عندما يكسرها السعر تتحول الي دعوم ومقاومات قوية سوف اضع عليها امثلة 

 ايضا

مناطق اذا كان في قاع سابق او قمة  قبل وفي بعض االوقات السعر يرتد قبل هذه ال
المنطقة وقريب منها  مثال لمنطقة ارتد السعر قبل ان يصل لمنطقة الطلب الصورة 

 توضح

 

 ارتد السعر من القمة المكسورة سابقا ولم يصل الي منطقة الطلب



لمكسور ولم يصل الي منطقة وايضا مثال لمنطقة عرض ارتد السعر من الدعم ا
 العرض الصورة التالية توضح

 

 

 مناطق العرض بالبولينجرباند

اوال منطقة الطلب عندما تخرج شمعة خارج خط البولينجر االسفل وتغلق اسفله وتفتح 
من  شمعه جديد ويكون افتتاح الشمعه خارج الخط االسفل وشرط يكون صعود قوي

هذه المنطقة عندما يرجع السعريختبرها تعتبر افضل منطقة للشراء مثال في الصورة 
 التاليه



 

رة التالية توضحابق ينطبق علي منطقة العرض والصووايضا الشرح الس  

 

 مرتين السعر اغلق خارج البولينجر وعندما رجع السعر للمناطق المحددة هبط مباشرة

 

 مناطق الطلب والعرض المكسورة

عندما تتكون منطقة طلب اوعرض  قوية ويكسرها السعر تتحول الي دعوم ومقاومات 
 قوية 

يان يكسرها من اول مرة الصور توضحاحيانا السعر يلمساها وبعدها يكسرها واح  



 

 



 

 

 الدعوم والمقاومات التي تتحول الي العكس

عندما يكون السعر دعم ويكسر الدعم الي اسفل ويتحول الي مقاومة وترد السعر الي 
اسفل ننتظر اختراق السعر للمقاومة للدخول شراء وعند اعادة االختبار ايضا الصورة 

 توضح

  

 مثال اخر 



 

وايضا في حالة البيع يكون السعر قمة ويخترقها السعر الي اعلي وتتحول الي دعم 
 ننتظر كسر الدعم الي اسفل والدخول يكون عند الكسر او مع اعادة االختبار مثال

 



 

 



 

شرط الطريقة هذه هو وجود قاع اواكثر اوقمة او اكثر من قمة المهم تتحول الي العكس 
 وبعدها تكسر

 

 القمم والقيعان االكثر من ثالث

يكون قمم او قيعان اربعه او اكثر احيانا عندما يكون السعر متذبذب في منطقة معينة و
 بعد الكسر يتغير االتجاه الصور التاليه توضح

 



 

القمم القيعان المزدوجة   

معروف المتاجرة بالقمم اوالقيعان المزدوجة يكون بعد كسر خط العنق لكن انا اتاجر 
بل تكوين القمه اوالقاع الثانيق  

 اوال بداية تكوين القاع المزدوج

عندما يهبط السعر من منطقة عرض هبوط قوي ويكون قاع جديد هذا القاع البد ان 
يكون منطقة طلب تتكون فيها ثالث شموع او اكثر بالعرض وتاتي بعدها حركه قوية 

الطلب الدخول يكون من  للسعر لالعلي ويكون السعر قمة جديدة ويهبط الي منطقة
منطقة الطلب هذه المنطقة اعتبرها بداية القاع الثاني قبل تكوينه مثال في هذا المثال 

السعر كون ثالث قيعان لكنه صعد من المنطقة المحددة او المشروحة قبل تكوين القاع 
 الثالث الصورة توضح

 



 

 القمة المزدوجة

الشرح السابق ينطبق ايضا علي القمة المزدوجة يكون صعود قوي للسعر من منطقة 
طلب ويكون السعر قمة جديدة  هذه القمة شرط ان تكون منطقة عرض ويهبط من 

السعر بقوه ويكون قاع جديد   ويصعد مره اخري الي القمة او منطقة العرض اي بداية 
قمة الثانية ويكون الدخول من هذه المنطقة بداية تكوين القمة الثانية كما في تكوين ال
 الصورة

 



 

اخر طريقة هذه الطريقة جيدة لكن ليست قوية بما فيها الكفاية عندما يتكون دعم 
ترقه السعر ايضا مره اخري لالعلي يصبح فعال ويكسره السعر بقوه الي اسفل ويخ

 للشراء في المره الثالثة الصورة توضح

 

وايضا الشرح ينطبق علي المقاومة المخترقة مرتين تصبح فعاله للبيع في المرة الثالثة 
المخترقة في مثال للمقاومة ان يكون الكسر او االختراق قوي  وشرط هذه الطريقة

 الصور التالية



 

بهذه الطريقة اكون انتهيت من الشرح وان شاء هللا تكون طريقة مفيدة ويكون الشرح 
 واضح ومختصر

 وفي االخير اعتذر عن اي خطا غير مقصود ان وجد في الشرح او الكتابة

 مع تحياتي

 محمد الطيب احمد

(upgega) 

(MO/AB) 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


