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  " فَأَما الزبد فَيذهب جفَاًء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ ِفي اَألرِض " 

  )17سورة الرعد اآلية (
  
  
  
  
  

 "اتاِلحالص اتاِقيالبا واِة الدُّنيةُ احلَيونَ ِزيننالبالً املَالُ وٌري أَمخاباً وثَو بِّكر ٌري ِعندخ  "  
  )46سورة الكهف اآلية (

  
  
  
  
  

  "أَفَمن يمِشي مِكّباً علَى وجِهِه أَهدى أَمن يمِشي سِوّياً علَى ِصراٍط مستِقيم " 
  )22سورة امللك اآلية (

  
  
  
  
  

 "ومقَّلَا يِذال الَّ ِإآاهينص بواْرو مقَّلَا يال ذُ ِإآاهٍظو حيمِظ ع "   
  )35سورة فصلت اآلية (

  
  
  
  
  

   وماً يونَافُخ ياِةكَ الزِءآيتِإ والِة الصاِمقَِإو  اِهللاكِرن ِذ عيٌعال ب وةٌارجم ِتيِهلِه ال تالٌجِر" 
تلَّقَتلُ القُيِه ِفبوباَأل واربص"    

  )37  اآليةالنورسورة (
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  :إهداء ◊
  ..إىل أيب وأمي  

  ..عد اهللا الشكر والثناء بن يستحقم مهفَ
  

  ..إىل كُل من له فضلٌ علي
  .. والوفاءفأنا مديٌن بالعرفاِن

  
  ..ن يقرأُ هذا العمل مإىل كُِل
  ..عاءي بالد نفسه ِلفلُّن كَ مِلوإىل كُ

  
  ..ىل اجلميعإاعدين ون س مواىل كُِل

  ..أُقدم هذا اإلهداء
  
الوعد إنشاء اهللامع ..  
بأن يالعملُستمر ا م الد مرعاءاست..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ب  
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  :مقدمة ◊
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممـد وعلـى آلـه                     

  أما بعد،،،.. وصحبة أمجعني
  

قبـال  بـول واإلِ  لته األوىل وبعد أن وجد الكثري من القُ       ل يف ح  بعد أن وفقين اهللا يف تقدمي هذا العم         
  وأكثرا كماً   وفهماً وجدت نفسي أمام مهمة أخرى وهي إخراج هذا العمل بشكل أفضل وأمجل وأكثر سهولةً             

  .شاء اهللا  إن وفائدةًونوعاً
  

حبيث أصبحت  يف هذه النسخة اجلديدة مت تعديل الكثري من النصوص املوجودة يف النسخة السابقة                
أسهل يف الفهم وأسهل يف التطبيق وقد مشلت هذه التعديالت األساسيات والقواعد اخلاصة بالشموع اليابانية               
وكذلك النماذج اخلاصة ا من ناحية شكل النموذج أو تفسريه أو وصفه، هذا بالنسبة للتعديالت أما بالنسبة                 

توي على أمثلة وتطبيقات للشموع اليابانية على سوق        لإلضافات فقد مت يف املقام األول إضافة فصل جديد حي         
األسهم السعودي هذا باإلضافة إىل مالحظات متفرقة وعديدة جتدها يف اهلوامش وهي عبـارة عـن تـذكري                  

  .شاء اهللا وكذلك تبسيط لبعض األفكار أو تلخيص هلا وذلك حىت يسهل فهمها إن
  

 رئيسية يتحدث فيها الفصل األول عن مقدمـة         يف هذه النسخة مت تقسيم الكتاب إىل أربعة فصول          
وقواعد أساسية للشموع اليابانية مث يليه الفصل الثاين والذي يستعرض مناذج الشموع اليابانية وقد مت تقسيم                

ويف كل  ) املتوقعة للهبوط (واملتشائمة  ) املتوقعة للصعود (هذا الفصل إىل قسمني رئيسني ومها النماذج املتفائلة         
 أن النماذج مرتبة حسب قوة و موثوقية النماذج من األكثر موثوقية حىت األقل موثوقية وقـد         قسم سوف جتد  

 وللوقوف عند كلمة متفائل أو كملة متـشائم فكـال           ، منوذج متشائم  34 منوذج متفائل و     34مت وضع   
 توقع الصعود أو     واليت تشري إىل   Bullishالكلمتني مت االعتماد عليهما يف األساس بدالً من الكلمة االجنليزية           

كما حيلوا للبعض تسميتها أو تشري إىل املضاربة على الصعود وقد اختصرت هذه املعاين بعبـارة                " سوق الثور "
أما بالنسبة لكلمة متشائم فهي حتل حمل الكلمة        ) متوقع للصعود (متفائل مع اإلشارة إىل املقصود ا بني قوسني         

أو تشري إىل املضاربة على اهلبوط وقد مت        " سوق الدب " اهلبوط أو     واليت تشري إىل توقع    Bearishاالجنليزية  
  ).متوقع للهبوط(اختصار هذه املعاين إىل كلمة متشائم مع اإلشارة إىل املقصود ذه الكلمة بني قوسني 

  

نماذج الشموع اليابانية وأمههـا إضـافة       ب  الثاين واخلاص  فصلالكما أن هناك بعض اإلضافات يف         
بعد عملية الدمج بواسطة قواعد دمج الشموع اليابانية واليت سوف متر ا يف الفـصل األول                شكل النموذج   

  .وهذا الدمج يسهل عليك فهم النموذج واختصاره إىل مشعة واحدة بدالً من عدة مشوع
  

املتوقعة ( بالنسبة للفصل الثالث فهو عبارة عن ملخص ألشكال مناذج الشموع اليابانية املتفائلة              أما  
وذلك حىت يسهل الوصول إليها يف أي وقت وقد مت ترتيب النمـاذج             ) املتوقعة للهبوط (واملتشائمة  ) لصعودل

وتقسيمها بنفس التقسيم املعمول به يف الفصل الثاين، وبعد هذا الفصل نأيت إىل الفصل الرابع واألخري وهـو                  
 يكون هذا الفصل دليـل علـى        عبارة عن تطبيق للشموع اليابانية على سوق األسهم السعودي وذلك حىت          

 خارطة خمتلفة منها ما هو للشركات املسامهة املدرجـة يف سـوق             28فعالية الشموع اليابانية وقد مت إضافة       
  .األسهم السعودي ومنها ما هو خاص بالقطاعات ومنها ما هو خاص باملؤشر العام لسوق األسهم السعودي

 Free Edition Not for Sale                                                                         نسخة مجانية غير مخصصة للبيع               

ت  



 Introduction To: Japanese Candles الـشـمـوع الـيـابـانـيـة: مـقـدمـة إلـى
يابانية أداة فعالة يف مجيع بورصـات وأسـواق األسـهم           كما أنين أريد اإلشارة إىل أن الشموع ال           
ملية ويكفي هنا أن نشري إىل أن الشموع اليابانية نشأت وبدأت من اليابان كمـا هـو                 ااخلليجية والعربية والع  

واضح من امسها ويتم تطبيقها بشكل ملفت وكبري يف بورصة األسهم األمريكية وهذا مـا جعـل الـشموع                   
ـ              اليابانية تقطعاً شوطاً    مـن   ل واسعاً من الشهرة واالنتشار هناك وكل ذلك بسبب أا أداة فعالة وأساسية لك

  .حيب حتليل اخلرائط والتحليل الفين ويفضله
  

 سبباً هن جيعلأن ينفع يب وينفعين وأ العلي القدير أن ينفع ذا العمل و      أسأل اهللا ويف ختام هذه املقدمة       
  . و ملا يرضيه عز وجلهستخدم يف ما يرضيين أ ومن أسباب التداول بنجاح بعد توفيق اهللا

  
  
  
  

         ماجد فهد العمري    
   هـ1425 / 11 / 26

     م2005 / 1 / 7
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  :قبل البدء ◊
    علينا يف الكثري من األحيان وعند الكثري من الظروف أن نبحث عن االستثمار والتجارة رغبةً                يتحتم 

 عمياء   أو شهوةٌ  كمها غريزةٌ  حت رمبا هي حاجةٌ  و ..يف الزيادة أو حبثاً عن الرزق أو حىت حباً يف حطام جنمعه لدنيا            
 كيف ال؟؟ وكيف تسري بدونه احلياة؟؟ أو على األقل          ..تعلقنا ا لسبب أو آلخر فاملال كما يقال عصب احلياة         

 اهللا؟؟ ومل يكن ذلك غائباً عن ديننا ومل يكن هذا األمر خارجاً عـن               بدون احلد األدىن منه عندما حتكمنا مشيئةُ      
املَالُ والبنونَ ِزينةُ احلَياِة الـدُّنيا والباِقيـات        "يقول فيه اهللا جل جالله      رآن بني أيدينا    وهذا الق  ..دائرة اإلسالم 

وابتِغ ِفيما آتـاك اُهللا     " كما يقول جل يف عاله       )46 اآلية سورة الكهف ( "الصاِلحات خٌري ِعند ربِّك ثَواباً وخٌري أَمالً      
فـاهللا سـبحانه     )77  اآلية القصصسورة  ( " تنس نِصيبك ِمن الدُّنيا وأَحِسن كَما أَحسن اُهللا ِإلَيك         الدار اآلِخرةَ وال  

يل وعلـى   رتوتعاىل خالقنا وهو األعلم بنا وبالنفس البشرية من البشر أنفسهم وقد جاء كل هذا يف حمكم الت                
  .د عليه أفضل الصالة وأمت التسليملسان خري خلق اهللا حمم

  

 يدعم ويضبط موضوع التجارة الذي حنن بصدد جـزء ال يتجـزأ              نتحدث عن ما   وحنن هنا سوف    
قُل من حرم ِزينةَ اِهللا الَِّتـي أَخـرج   "يف كتابه الكرمي  فقال حرم علينا سبحانه وتعاىل الرزق احلالل  فلم ي  ..منه

يا أَيُّها الَِّذين آمنوا كُلُوا ِمن طَيِّبـاِت مـا          "قال تعاىل   كما   )32 ية اآل األعرافسورة  ( "ِلِعباِدِه والطَّيِّباِت ِمن الرِّزق   
يا أَيُّها الَِّذين آمنوا ال     " من قائل    زالربا فقال ع   منها   أموٍرجاءنا التحرمي يف    إمنا  و )172  اآلية البقرةسورة  ( "رزقناكُم

الَِّذين يـأْكُلُونَ   " وقال تعاىل  )130  اآلية آل عمران سورة  ( "تقُوا اللَّه لَعلَّكُْم تفِْلحونَ   تأْكُلُوا الرِّبا أَْضعافًا مضاعفَةً وا    
حلَّ اللَّه  الرِّبا ال يقُومونَ إال كَما يقُوم الَِّذي يتخبطُه الشْيطَانُ ِمن الْمسِّ ذَِلك ِبأَنهْم قَالُوا ِإنما الْبْيع ِمثْلُ الرِّبا وأَ                  

                    ابأَْصح فَأُولَِئك ادْن عمِإلَى اللَِّه و هأَْمرو لَفا سم ى فَلَههبِِّه فَاْنتْوِعظَةٌ ِمْن رم اَءهْن جا فَمالرِّب مرحو ْيعاِر الْبالن
لَعن اُهللا آِكلَ الرِّبا  "صلى اهللا عليه وسلم     كما قال نبينا وسيدنا حممد      و )275  اآليـة  البقرةسورة  ( "هْم ِفيها خاِلدونَ  

وم  هوكَاِتب هاِهدشو أكل أموال النـاس    عن  ومل يتوقف النهي عند ذلك فقد قال اهللا سبحانه وتعاىل ناهياً             "وِكلَه
  .)29  اآليةاءالنسسورة ( "يا أَيُّها الَِّذين آمنوا ال تأكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ِبالباِطِل"بالباطل 

  

طل عدلٌ   الناس بالبا  أموالمي الربا وأكل     يف حتر  أنوالتحرمي من اهللا عز وجل حلكٍم كثريٍة نذكر منها            
 وبدون وجه    بني غٍين أخذ مال الفقري بالربا      ،يولد جمتمعاً ناقماً على بعضهِ    النهاية   يف    فكال األمرين  وفضلٌ كبري 

 يف جمتمعاٍت وأنظمٍة نـرى فيهـا   ولنا يف ذلك عربةً ..  وحقداً أملاًله الظلم   ويقتوبني فقٍري يزيده الفقر قهراً      حق  
 فقراء قد أخذ الفقـر منـهم الكـثري        أو باملقابل   أثرياء قد قتلهم فحش الثراء      فهم إما   .. ذلك واضحاً وجلياً  

  .قرآنألن الربا والظلم كالمها حمرمان بنص ال اإلسالموليس هذا يف .. والكثري

  

 بكثري من أن خيتصر يف صفحة أو يف كلمة كما أن الضوابط اإلسـالمية يف هـذا                  واملوضوع أكرب   
 وكم هو رائع أن تشعر ذا       ..اجلانب كثرية وقد تعلمنا من اإلسالم أن املسلم خيتلف عن غريه يف مجيع األمور             

الل واحلرام مث    عن احل   عندما تبحث أوالً   وذلكمن اهللا عز وجل      وذا التكرمي    الشاسع االختالف وذا الفرق  
 يف احلـالل    ا كله  والربكةُ ن كان احلرام أكثر يف بعض األحيان فاخلري       إبعد ذلك ختتار ما يناسبك من احلالل و       

  .)86  اآليةهودسورة ( " لَّكُم ِإن كُنتم مؤِمِننيبِقيت اِهللا خٌري"تعاىل  كما قال
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وأَِقيموا الـصالةَ   "هناك صالةً واجبة وقد قال تعاىل        بان هناك زكاةً واجبة كما أن         أيضاً ال ننسى و    
 وأن هناك صدقةً فضلها فضلٌ عظيم يبينـه         )56  اآلية النورسورة  ( "وآتوا الزكَاةَ وأَِطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمون     

 كَمثَِل حبٍة أَنبتت سبع سناِبلَ ِفي كُِل سنبلٍَة مِّائَةُ          مثَلُ الَِّذين ينِفقُونَ أَموالَهم ِفي سِبيِل اهللاِ      "اهللا يف حمكم الترتيل     
والزكاة والصدقة إذا مت أدائهما كما أمر        )261  اآليـة  البقرةسورة  ( "حبٍة واُهللا يضاِعف ِلمن يشاُء واُهللا واِسٌع عِليم       

ن الزكاة والصدقة جتـسد أروع األمثلـة يف      طل أل م شر الربا وأخذ املال بالبا     اهللا فإن ذلك جينب اتمع املسل     
 ومهما كان احلال    ..التكافل والتراحم والتعاون بني من يسري اهللا عليه وبني من شاء اهللا بأن يكون الفقر نصيبه               

  .فقراً أو غىن فإا مشيئة اهللا عز وجل
  

لُوا ِمما رزقَكُم اُهللا حالالً     فَكُ"ولنتذكر أن املال كله هللا تعاىل والذي أمرنا بشكره فقال عز من قائل                
  الـسؤال   ال ننـسى بـأن     و )114  اآليـة  النحـل سـورة   ( "طَيِّباً واشكُروا ِنعمةَ اِهللا ِإن كُنـتم ِإيـاه تعبـدون          

 فَـسئَلُوا أَهـلَ الـذِّكِر ِإن       " يف التجارة أو يف تداول األسـهم وقـد قـال تعـاىل                عند التباس أمرٍ   واجٌب
  .)7سورة األنبياء اآلية ( "لَمونكُنتم ال تع

  
 يِطيلُ السفَر أَْشـعثَ  الرجلَ"تذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم عندما ذكر   ن جيب أن    ويف النهاية   

              سلْبماٌم ورح هبْشرماٌم ورح همطعمبِّ وا ربِّ يا راِء يمْيِه ِإلَى السددُّ يمي ثُم رى      أَغْباِم فَـأَنِباحلَر غُذَّياٌم ورح ه
 ِلذَِلك ابجْستطمعـاً يف    وأحباً يف املال     أن ال يكون      جيب التجارة ومن تداول األسهم    كما أن اهلدف من      "ي

 يقسم لنا ا إنشاء اهللا      عله..  سبيالً ملرضاِة اهللا عز وجل      فقط بل جيب أن يكون ذلك       حبثاً عن الرزق   أو الربح
وأخرياً اللهم أغننـا    .. اً وسداداً نسري به يف كل ما هو مباح وحالل إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها                توفيق

  .رب العاملني حباللك عن حرامك وبفضلك عن من سواك يا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ر
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  الفصل األول

   مقدمة وقواعد أساسية
  للشموع اليابانية
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  :ريخ الشموع اليابانية تا◊
على الـرغم    و ،األرز يف القرن السابع عشر    ) تداول(بدأ اليابانيون باستخدام التحليل الفين ملتاجرة            

  أن هذه النسخة املبكرة للتحليل الفين حتتوي على العديد من االختالفـات عـن النـسخة األمريكيـة                   من
  والقواعـد  أن العديـد مـن املبـادئ    م إىل1900 يف حـوايل  Charles Dow من قبل أتاليت بد

  :كانت متماثلة جداً
واليت تعرب عن احلركة املتوقعة أو املـستقبلية        " إىل أين ؟  "أو  " ما هي؟ "   بالنسبة حلركة السعر تعترب        ● 

  اخل... واليت تبحث عن األسباب واليت رمبا تكون أخبار أو أرباح" ملاذا؟"للسعر أهم بكثري من 
  .املعروفة منعكسة يف السعر   كل املعلومات ● 
  ).اخلوف والطمع(   املشترين والبائعني حيركون األسواق باالستناد على التوقعات والعواطف ● 
  ).العادلة(   السعر الفعلي قد ال يعكس القيمة احلقيقية ● 

  

 وبدأت من احملتمـل يف  Steve Nison جاءت متأخراً حسب ما يقوله  اليابانيةخرائط الشموع  
 وهـو   Hommaم ويعود معظم الفضل يف تطوير الشموع اليابانية واخلـرائط إىل            1850 ما بعد    وقٍت

 حتديد من اخترع الـشموع اليابانيـة إىل أن          من الصعب  وعلى الرغم من انه      Sakataتاجر أسطوري من    
Steve Nisonا نتجت من احملتمل من جهد مجاعي طور الكثري من سنوات التداوليقول بأ .  

                             
 

  :اليابانية تكوين الشموع ◊
 وأعلى سعر وبـدون سـعر        سعر الشموع اليابانية تتكون باستخدام سعر االفتتاح واإلغالق وأدىن           

االفتتاح ال ميكن رسم خريطة الشموع اليابانية وإذا كان سعر اإلغالق فوق سعر االفتتاح عند ذلك تكـون                  
ودائماً تأخذ اللون األبيض عندما ترسم وإذا كان سعر اإلغالق أقل مـن سـعر               ) ةغري مملوء (الشمعة فارغة   

االفتتاح عند ذلك تكون الشمعة مملوءة ودائماً تأخذ اللون األسود يف اخلريطة والقسم الفارغ أو اململوء من                 
وحتت اجلسم متثل   و اخلطني الطويلني الرفيعني فوق      " اجلسم احلقيقي "الشمعة يسمى اجلسم وغالباً يطلق عليه       

" الفتيلـة "عى هذين اخلطني بالظالل ودائما تدعى       يدمدى االرتفاع واالخنفاض عن سعر االفتتاح واإلغالق و       
  .إذا كانت إىل أسفل" ذيلال"إذا كانت إىل أعلى أو 

  

أعلى سعر يتكون بواسطة قمة الظل العلوي وأقل سعر يتكون بواسطة قاع أو اية الظل الـسفلي                   
لبيضاء يكون فيها اإلغالق أعلى من االفتتاح وهذا يشري إىل ضغط شراء أما الـشمعة الـسوداء                 والشمعة ا 

  .فيكون فيها سعر اإلغالق اقل من سعر االفتتاح وهذا يشري إىل ضغط بيع
  

      

  :تذكر ◊
 ن الــشمعة البيــضاءإ
) غيـــــر المملـــــوءة(

تـــشير إلـــى ضـــغط 
ــا   ــراء، بينمـــــ شـــــ
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ

ــوءة( ــشير ) المملـ تـ
  .إلى ضغط بيع
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  :األجسام الطويلة مقابل األجسام القصيرة ◊
ثيف أو ضغط شراء كثيف وعلـى العكـس          األجسام الطويلة تعرب عن ضغط بيع ك        أن عادةً يقال     

بالنسبة لألجسام القصرية فإا تشري إىل حترك ضئيل يف السعر والشمعة البيضاء الطويلة تبني ضغط شراء قوي                
يشري إىل أن املشترين أكثر عدوانية وقوة       فهو    له معىن هام   رتفاع من سعر االفتتاح إىل سعر اإلغالق      االوهذا  

  البيضاء الطويلة بصورة عامة عبارة عن عملية صعود إىل أا تعتمد كثرياً علـى              وعلى الرغم من أن الشمعة    
الـشمعة البيـضاء    فإن  ) قاع (مستوى منخفض  الفنية بشكل عام فبعد الوصول إىل        ريطة داخل اخل  موضعها

  . أو تصنع مستوى دعم لالجتاهانعكاس حمتملتكون الطويلة ميكن أن 
  

 غالق حتت سـعر االفتتـاح وهـذا       وفيها يكون اإل  غط بيع قوي    الشمعة السوداء الطويلة تبني ض      
 يشري إىل أن البائعني كانوا أكثر قوة وعدوانية         فهو  له معىن هام    إىل سعر اإلغالق   خنفاض من سعر االفتتاح   اال

 أو تضع مستوى مقاومة أمـا        لالجتاه ستنذر بانعكا وبعد االرتفاع الطويل الشمعة السوداء الطويلة ميكن أن         
  .اية موجة البيعواىل ) مستوى دعم( توقف الشمعة السوداء تشري إىلفالخنفاض الطويل بعد ا

  

                                       
  

 ليس  وهذه الشمعة  السوداء أو البيضاء     Marubozuمن أكثر الشموع الطويلة فاعلية هي الـ          
 Marubozuعر االفتتاح وسعر اإلغالق والـ       بس تتمثلهلا ظالل علوية أو سفلية وأعلى سعر وأدىن سعر          

البيضاء تتكون عندما يساوي سعر االفتتاح أقل سعر وسعر اإلغالق يساوي أعلى سعر وهذه الشمعة تـشري                 
 السوداء تتكـون    Marubozuإىل أن املشترين حتكموا يف حركة السعر من بداية التداول إىل ايته والـ              

ر وسعر اإلغالق أقل سعر وهذه الشمعة تشري إىل أن البائعني حتكموا يف             عندما يساوي سعر االفتتاح أعلى سع     
  .حركة السعر من بداية التداول إىل ايته

  

  

  :تذكر ◊
ــضاء  الــــشمعة البيــ
الطويلــة تــشير إلــى 
أن المــشترين أآثــر  
عدوانية وقـوة بينمـا     
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ
الطويلــة تــشير إلــى 
أن البائعين أآثر قـوة     

  .وعدوانية
    

  :تذكر ◊
بعـــد الوصـــول إلـــى 
القــاع فــان الــشمعة 

بيـــــضاء الطويلـــــة ال
ــة   ــى عملي ــشير إل ت
انعكـــاس أو تـــشير   
إلى مستوى دعـم،    
ــى    ــول إل ــد الوص وبع
القمة فـان الـشمعة     
الــــسوداء الطويلــــة 
ــة   ــى عملي ــشير إل ت
انعكـــاس أو تـــشير   
ــستوى   ــى مــــ إلــــ

  .مقاومة
    

  :تذكر ◊
 Marubozuالــــــــــــ 

 إلــىالبيــضاء تــشير 
ــشترين أن  المـــــــــ

تحكموا فـي الـسعر     
مـــن البدايـــة حتـــى 
ــ  ـ النهايـــــــة، والـــــ

Marubozu  السوداء 
ــشير  ــىتــــ  أن إلــــ

في البائعين تحكموا   
ة يـــمـــن بداالـــسعر 

  .التداول حتى نهايته
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  :تذكر ◊
الظل العلوي الطويل   
ــى أن  ــشير إلــــ يــــ

) الثيـران (المشترين  
 الــــسيطرة فقــــدوا

علــى الــسعر ولــم   
ــدرة    ــديهم الق ــد ل تع
علــى دفــع األســعار 
إلــى أعلــى و الظــل 
الــــسفلي الطويــــل 
ــى أن  ــشير إلــــ يــــ

) الدببــــة(البــــائعين 
تحكموا فـي الـسعر     
لفتـــرة مـــن الوقـــت 
لكـــــــنهم فقـــــــدوا 
الــــــسيطرة فــــــي 
النهايــة والمــشترين 

عـادوا مـرة    ) الثيران(
أخرى وتحكمـوا فـي     

  .السعر
    

  :الِظالل الطويلة مقابل الِظالل القصيرة ◊
ة ميكن أن تزودنا مبعلومـات      يف الشموع الياباني  ) الذيل(والظالل السفلية   ) الفتيلة(الظالل العلوية       

متثـل  ) الـذيل ( عالية والظالل السفلية تداولمتثل جلسة ) الفتيلة( عن جلسة التداول، الظالل العلوية     مهمة
 منخفضة والشموع ذات الظالل القصرية تشري إىل أن أكثر حركة التداول كانـت يف نطـاق                 تداولجلسة  

موع ذات الظالل الطويلة تـبني أن التـداول امتـد أو    ضيق بالقرب من سعر االفتتاح وسعر اإلغالق والش  
  .سعر اإلغالقأو  عن سعر االفتتاح واضحتضخم بشكل 

  

الشموع ذات الظل العلوي الطويل والظل السفلي القصري تشري إىل أن املشترين سـيطروا أثنـاء                  
ىل أسفل من أعلى سعر هلـا       بصورة عامة البائعني تأخروا يف دفع األسعار إ        و  األسعار إىل أعلى   دفعوااجللسة و 

واإلغالق الضعيف صنع ظل علوي طويل وعلى العكس الشموع ذات الظل السفلي الطويل والظل العلوي               
 بصورة عامـة املـشترين     و القصري تشري إىل أن البائعني سيطروا أثناء جلسة التداول وقادوا السعر إىل أسفل            

  . صنع ظل سفلي طويلاملرتفعداول واإلغالق  جلسة التعند اية السعر إىل أعلى دفعتأخروا يف 
  

  
  

الشموع اليابانية ذات اجلسم الصغري والظل العلوي الطويل والظـل الـسفلي الطويـل تـسمى                      
Spinning Tops و الـ ،Spinning Tops ابـيض أو  (واجلسم الـصغري  ) تردد( متثل عملية حرية

والدببـة  ) املـشترين ( الـثريان    إىل أن غالق والظالل تشري    يبني عملية حترك بسيطة من االفتتاح إىل اإل       ) أسود
كانوا نشطني أتناء جلسة التداول، حىت لو كان افتتاح وإغالق جلسة التداول ضمن تغري بسيط فان                ) البائعني(

كالً من البائعني واملشترين مل يـستطيعوا        و حركة األسعار إىل أعلى واىل أسفل هلا معىن هام خالل هذا التحرك           
  .اجللسة لصاحلهم والنتيجة كانت التعادلكسب 

  

 تشري إىل ضعف فيمـا  Spinning Topsبعد االرتفاع الطويل أو الشمعة البيضاء الطويلة الـ   
 يف اجتاه التداول وكذلك بعـد االخنفـاض الطويـل أو            أو توقف وأن هناك تغري حمتمل     ) املشترين(بني الثريان   

وان هنـاك  ) البائعني( تشري إىل ضعف فيما بني الدببة Spinning Topsالشمعة السوداء الطويلة فإن الـ 
  . يف اجتاه التداولأو توقفتغري حمتمل 
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  :Dojiشمعة  ◊
 ودائماً تظهر يف عدد من      تعطي معلومات هامة   تعترب من أهم الشموع اليابانية اليت        Dojiمشعة الـ       

 االفتتاح مساوي لسعر اإلغالق وطول الظالل العلوية        النماذج املهمة، تتكون هذه الشمعة عندما يكون سعر       
 على شكل صليب أو صليب معكـوس أو          مشعة  تكون احملصلة النهائية والسفلية ميكن أن يكون خمتلف لكن       

 تشري إىل منوذج    Doji منفردة تعترب منوذج عادي أو حمايد وكلمة         Doji، عندما تكون مشعة     (+)إشارة مجع   
و عنـدما   يكون سعر االفتتاح واإلغالق متساويني ولكن ذلك ليس من الضروري           املفرد واجلمع ويفضل أن     

ينبغي التركيز على حمـصلة     تعترب أكثر قوة إىل انه       فإاني   ذات سعر افتتاح وإغالق متساوي     Dojiالـ  تكون  
  .أو صليب أو صليب معكوس(+) عبارة إشارة مجع  الشكل النهائي للشمعة وهو أوالنهائية 

  

 تنقل احلرية أو التردد أو الصراع بني املشترين والبائعني، فالسعر يتحرك فوق وحتـت               Dojiالـ    
نفس سعر االفتتاح والنتيجـة     مستوى سعر االفتتاح أثناء جلسة التداول لكن اإلغالق يكون قريب أو على             

  . على وشك الظهور تكون يف االجتاهالثريان والدببة ونقطة التحولالتعادل بني تبقى 
  

ميكـن أن   $ 20 فاألسهم ذات الـسعر      Dojiسهم املختلفة تأخذ مقاييس خمتلفة لتحديد الـ        األ  
ميكـن  $ 200األسهم ذات السعر أما   سعر االفتتاح واإلغالق     ذات جسم حقيقي صغري بني     Dojiتكون  

، وحتديـد   $20 اخلاصة بالسهم ذو السعر      Dojiجسم حقيقي اكرب من جسم الـ        ذات   Dojiأن تكون   
 يتوقف على السعر والتأثري احلايل والشمعة أو الشموع السابقة، وبالنسبة للشموع            Dojiنسبة للـ   القوة بال 

 Dojiكخط رقيق أو رفيع والــ       ) يبدوا( جيب أن تكون ذات جسم صغري جداً يظهر          Dojiالسابقة الـ   
سام طويلة تعتـرب    اليت تتكون بني مشوع ذات أج     أما  اليت تتكون بني مشوع ذات أجسام صغرية ال تعترب مهمة           

  .أكثر أمهية

  
                             

  : واالتجاهDojiشمعة  ◊
 التداول السابق أو الشمعة السابقة، بعد االرتفـاع أو الـشمعة             اجتاه تعتمد علىDoji الـ   أمهية    

عة الـسوداء   تشري إىل أن ضغط الشراء بداء يف الضعف وبعد االخنفاض أو الـشم          Dojiالبيضاء الطويلة الـ    
 تشري إىل أن قوة العـرض والطلـب         Doji، الـ   يف النقص  تشري إىل أن ضغط البيع بداء        Dojiالطويلة الـ   

 اليت تكـون منفـردة      Dojiأصبحت أكثر هدوء وأن تغري يف اجتاه التداول رمبا أصبح قريب احلدوث و الـ               
  . قبل اختاذ القراريفليست كافية لكي تكون عالمة انعكاس لالجتاه وحتتاج إىل تأكيد إضا

  

 تكون إشارة إىل أن ضغط الشراء بداء يتناقص         Doji أو الشمعة البيضاء الطويلة الـ       االرتفاعبعد    
فإن اختاذ  السهم يستطيع اهلبوط    وحىت لو كان     )القمة (وان اجتاه التداول الصاعد رمبا أصبح قريب من النهاية        

 Dojiلشراء تعترب إشارة تأكيد لالجتاه الصاعد لـذلك الــ            مواصلة ضغط ا   القرار حيتاج إىل تأكيد كما أن     
 5اهلـابط   فان االجتاه    Dojiتكون أكثر أمهية بعد اجتاه التداول الصاعد أو الشمعة البيضاء، حىت بعد تكون الـ               

  :تذكر ◊
 تــشير إلــى Dojiالـــ 

الحيـــــرة والتـــــردد   
وتشير إلى أن نقطة    
التحول علـى وشـك     

  .الظهور
    

 Free Edition Not for Sale                                                                         نسخة مجانية غير مخصصة للبيع               



 Introduction To: Japanese Candles الـشـمـوع الـيـابـانـيـة: مـقـدمـة إلـى

أو الشمعة السوداء الطويلة، ) الفجوة السفلى (Gap Downتأكيد وهذا رمبا يكون بواسطة الـ اليتطلب 
الحتمـال تكـون منـوذج      حذرين  يكونوا  جيب أن    فإن املتداولني    Doji البيضاء الطويلة والـ     بعد الشمعة 

Evening Doji Star راجع الفصل الثاين لالطالع مناذج الشموع اليابانية املتشائمة( املتوقع للهبوط.(  

  
 بداء يتناقص    تكون إشارة إىل أن ضغط البيع      Dojiبعد االخنفاض أو الشمعة السوداء الطويلة الـ          

 وحىت لو أن الدببة بـدءوا يف فقـد الـتحكم يف             )القاع (وان اجتاه التداول النازل رمبا أصبح قريباً من النهاية        
ـ  تأكيد أي انعكاس يف االجتاه وتأكيد عملية الـصعود رمبـا             ختاذ القرار يتطلب  االخنفاض فان ا   أيت بواسـطة   ت

 الطويلة أو االرتفاع فوق سعر افتتاح الـشمعة الـسوداء   أو الشمعة البيضاء) الفجوة العليا (Gap Upالـ 
حتمـال تكـون    حذرين ال املتداولني جيب أن يكونوا     فإن   Dojiالطويلة، بعد الشمعة السوداء الطويلة والـ       

راجـع الفـصل الثـاين لالطـالع منـاذج الـشموع       ( املتوقع للصعود Morning Doji Starمنوذج 
  .)اليابانية املتفائلة

  
  

  : ذات األرجل الطويلةDojiمعة ش ◊
 هلا ظل علوي طويل وظل سفلي طويل ومها يف الغالب متساويان Long-Legged Dojiالـ     

 تشري إىل أن السعر مت تداولـه   فهي تعكس مقدار كبري من الدالالت يف السوق Doji هذه الـ     و   يف الطول 
النتيجة النهائيـة   و متساوي مع سعر االفتتاح      بشكل جيد فوق وحتت مستوى افتتاح اجللسة لكنه أغلق فعلياً         

  . سعر االفتتاحتبني تغري بسيط يف السعر من

  6 

  :تذكر ◊
بعــــــد االنخفــــــاض 

 إلــى Dojiتــشير الـــ 
ــدأ    ــع ب ــغط البي أن ض
ــاه  ــاقص وأن اتجـ يتنـ
التــداول النــازل ربمــا 

  .وصل إلى النهاية
    

  :تذكر ◊
بعــد االرتفــاع نــشير  

 إلـــــى أن Doji الــــــ
ضـــغط الـــشراء بـــدأ 
ــاه  ــاقص وان اتجـ يتنـ
التداول الصاعد ربمـا    

  .وصل إلى النهاية
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  :)Dragonfly Doji( المظلة Dojiشمعة  ◊
 تتكون عندما يكون سعر االفتتاح وأعلى سـعر  Dragon Fly Doji (UMBRELLA)الـ     

" T" تكون عبارة عن مشعة تشبه حـرف         وسعر اإلغالق متساوية وأدىن سعر يصنع ظل طويل سفلي والنتيجة         
ذات ظل سفلي طويل وال يوجد هلا ظل علوي، وهذه الشمعة تشري إىل أن البائعني سيطروا علـى التـداول                    
وقادوا السعر إىل أسفل أثناء جلسة التداول وبنهاية اجللسة ظهر املشترون ودفعوا السعر ليعود إىل مـستوى                 

 Dragon Fly Dojiضمان االنعكاس بالنسبة لـ  املرتفع، و توىح واجللسة أغلقت عن هذا املساالفتتا

(UMBRELLA)             إىل ضـغط    يعتمد على حركة السعر السابقة والتأكيد املستقبلي، الظل السفلي الطويـل
، وبعد االجتاه النـازل الطويـل أو        ال يزالوا موجودين  البائعني  إىل وجود عدد من     الشراء لكن اقل سعر يشري      

 تعتـرب إشـارة   Dragon Fly Doji (UMBRELLA)الـ  الطويلة أو منطقة الدعمالشمعة السوداء 
لالجتاه وبعد االجتاه الصاعد الطويل أو الشمعة البيـضاء         ) متوقع لالرتفاع (للقاع أو الحتمال انعكاس متفائل      

لالجتـاه  ) وطمتوقع للـهب  (الطويلة أو منطقة املقاومة الظل السفلي الطويل يشري إىل القمة أو بانعكاس متشائم              
 دائمـاً   فـان التأكيـد مطلـوب     ) توقـع للـهبوط   (أو تشاؤم   ) توقع للصعود (وسواًء كانت العملية تفاؤل     

  .قبل اختاذ القرار
  

  

  :)Gravestone Doji( المظلة المقلوبة Dojiشمعة  ◊
  سـعر  تتكون عندما يكـون Gravestone Doji (Inverted UMBRELLA)الـ     

اإلغالق متساوية وأعلى سعر يصنع ظل علوي طويل والنتيجة تكون عبارة عـن             عر   س االفتتاح وأدىن سعر و   
مقلوب و ذات ظل علوي طويل وليس هلا ظل سفلي، وهذه الـشمعة تـشري إىل أن                 " T"مشعة تشبه حرف    

املشترين سيطروا على التداول وقادوا السعر إىل أعلى أثناء جلسة التداول ولكن بنهاية اجللسة ظهر البائعني                
وهذه الشمعة مثلها   ،   أغلقت عند اقل سعر     يف النهاية   واجللسة  مرة أخرى  تتاحودفعوا السعر إىل مستوى االف    

مثل بقية الشموع ضمان االنعكاس بالنسبة هلا يعتمد على حركة السعر السابقة والتأكيد املستقبلي، وعلـى                
يف اليوم يعطي شاهد علـى بعـض        حقيقي إال أن أعلى سعر      ضعف  الرغم من الظل العلوي الطويل يشري إىل        

  ضغط الشراء، بعد االجتاه النـازل الطويـل أو الـشمعة الـسوداء الطويلـة أو منطقـة الـدعم فـان                     
متوقع (احتمال انعكاس متفائل تشري إىل  Gravestone Doji (Inverted UMBRELLA)الـ 

 اإلشـارة يلة أو منطقة املقاومة فان      يف االجتاه وبعد االجتاه الصاعد الطويل أو الشمعة البيضاء الطو         ) للصعود
أو ) توقع للـصعود  (لالجتاه وسواًء كانت العملية تفاؤل      ) متوقع للهبوط (نعكاس متشائم   ا احتمال    إىل تحولت

  .دائماًفان التأكيد مطلوب ) توقع للهبوط(تشاؤم 
  

  

  :تذكر ◊
ضــــمان االنعكــــاس 
ــسبة  بالنـــــــــــــــــ

ــ    Dragonfly Dojiلل
 Gravestoneَو الــــ
Doji  ــى ــد علـ  يعتمـ

حرآــــــة الــــــسعر  
الـــــسابقة وعلـــــى 
التأآيد المـستقبلي   
وســـــــواًء آانـــــــت 
العمليــــــة توقــــــع  
للـــــصعود أو توقـــــع 
للهبــوط فــان التأآيــد 

  .مطلوب
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  :الثيران ضّد الدببة ◊
 تـشبيه أثناء فترة زمنية معينة وميكن      ) البائعني(والدببة  ) املشترين(ني الثريان   الشمعة تصور معركة ب       

مستوى منخفض  (هذه املعركة مبباراة بني فريقي كرة قدم وميكننا القول أيضا مباراة بني الثريان والدببة، القاع                
متثـل هبـوط    )  اجللسة مستوى عايل داخل  (بالنسبة للشمعة ميثل هبوط بالنسبة للدببة والقمة        ) داخل اجللسة 

 بالقرب مـن    ميثل هبوط للثريان بينما االنتهاء    ) أعلى سعر (بالقرب من املستوى العايل     بالنسبة للثريان، االنتهاء    
 أنواع تعكس الـصراع بـني       6وميكن تلخيص الشموع إىل      ميثل هبوط للدببة،     )أقل سعر  (املنخفضاملستوى  
  : يليكما) البائعني(والدببة ) املشترين(الثريان 

  

  .وقتالألغلب ) التداول( الشمعة البيضاء الطويلة تشري إىل أن الثريان سيطروا على الكرة -1
  .وقتالألغلب ) التداول( الشمعة السوداء الطويلة تشري إىل أن الدببة سيطروا على الكرة -2
  . مكان البداية واألسعار انتهت حول)التداول (حتريك الكرةيتم  الشمعة الصغرية تشري إىل انه مل -3
 جلزء من اللعبة لكنهم فقدوا السيطرة  )التداول ( الظل السفلي الطويل يشري إىل أن الدببة حتكموا يف الكرة          -4

  .يف النهاية والثريان قاموا بعودة رائعة
 جلزء من اللعبـة لكنـهم فقـدوا         )التداول ( الظل العلوي الطويل يشري إىل أن الثريان حتكموا يف الكرة          -5

  .رة يف النهاية والدببة قاموا بعودة رائعةالسيط
 كالمهـا   )املشترين ( والثريان )البائعني ( الدببة  أن  الظل الطويل العلوي والظل الطويل السفلي يشريان إىل        -6

ممـا أدى إىل    أحدهم الفوز على اآلخـر      أثناء اللعبة لكن مل يستطع      أوقات سيطر خالهلا على التداول      كان له   
  .استمرار املواجهة
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  :ما الذي ال تخبرك به الشموع اليابانية ◊
 فقـط تقـوم    لكنهااإلغالق سعر  االفتتاح و سعرالشموع اليابانية ال تعكس سلسلة األحداث بني          

 واضـحة   دائماًتكون العالقة  اإلغالق وأعلى سعر واقل سعر وهذه      سعر    االفتتاح و   سعر  العالقة بني  توضيحب
 عن تسلسل األحداث ال تستطيع إخبارنا) وكذلك الرسوم البيانية واخلرائط( لكن الشمعة    وغري قابلة للجدال  

  .أيهما جاء أوال اقل سعر أم أعلى سعرو
  

  
                             

 
 

  :اتجاه التداول السابق ◊
 تتم عمليـة   حىتلكي حيدد النموذج على انه منوذج انعكاسي جيب أن يكون هناك اجتاه تداول سابق          

املتوقعة (تتطلب اجتاه نازل سابق واالنعكاسات املتشائمة       ) املتوقعة للصعود (، االنعكاسات املتفائلة    عكس االجتاه 
حتديـدها   بالنسبة الجتاه التداول ميكـن    )سواًء صاعدة أو هابطة    (تتطلب اجتاه صاعد سابق، واحلركة    ) للهبوط

املتوسـطات   (Moving Averages  الـ باستخدامأو) خطوط االجتاه (Trendlinesالـ باستعمال 
 يتم اعتبار السهم يف حالة      األخرى للتحليل الفين،  األدوات  أو باستخدام القمة و القاع أو باستعمال        ) املتحركة

 خط اجتاه التداول السفلي اخلاص به أو حتت ردة فعل القمة السابقة             اجتاه تداول نازل طوال فترة تواجده حتت      
  . بالنسبة الجتاه التداول الصاعد والعكس صحيحاخلاص بهتحرك املسط تواملأو حتت 

  

على أية حـال الن الـشموع         و ويف النهاية طول ومدة التحليل تعتمد على التفضيالت الشخصية          
 أسـابيع   4 – 1األخـذ يف االعتبـار آخـر        مـن األفـضل دائمـاً       اليابانية يف طبيعتها قصرية األمد فانه       

  .من حركة السعر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تذكر ◊
يجب أن يكون هنـاك     

صـاعد  (ل  اتجاه تـداو  
حتـى يـتم    ) أو هابط 
  .عكسه
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  :مواضع الشموع اليابانية ◊
  ):Star Position( الموقع الالمع -أ  

ــت يف       ــا كان ــال أ ــا يق ــسابقة هل ــشمعة ال ــن ال ــوة ع ــتح بفج ــيت تف ــشمعة ال  ال
، الشمعة األوىل يف العادة يكون هلا جسم حقيقي كبري ولكن ليس دائمـاً  (Star Position)موقع المع 

 هلا جسم حقيقي صغري، واعتماداً علـى  (Star Position) يف املوقع الالمع  تكونوالشمعة الثانية اليت
 تفتح بفجوة إىل أعلى أو إىل أسـفل  (Star Position)الشمعة السابقة فان الشمعة ذات املوقع الالمع 

 وتبدو معزولة عن حركة السعر السابقة والشمعة ميكن أن تكون بيضاء أو سوداء، وهناك عدة مشـوع هلـا                  
ــع      ــع الالم ــون يف املوق ــن أن تتك ــغرية وميك ــة ص ــسام حقيقي   (Star Position)أج

  Hammers – Shooting Stars – Spinning Tops – Doji: مثل
  

  
  

  ):Harami Position( الموقع الحامل -ب
ــون يف        ــسابقة تك ــشمعة ال ــي لل ــسم احلقيق ــمن اجل ــون ض ــيت تتك ــشمعة ال   ال

يف اللغة اليابانيـة والـشمعة   " حامل"تعين " Harami" وكلمة (Harami Position)املوقع احلامل 
  حتضنة داخل الشمعة األوىل، الشمعة األوىل يف العادة يكون هلا جسم حقيقي كبري والـشمعة               الثانية تكون م

بالنسبة للشمعة الثانية ليس من     ) العلوية و السفلية  (الثانية هلا جسم حقيقي أصغر من الشمعة األوىل والظالل          
حتويه ضمن الشمعة األوىل، وهناك عـدة       ضروري أن تكون ضمن الشمعة األوىل مع انه يفضل أن تكون م           ال

  (Harami Position)مشوع هلا أجسام حقيقيـة صـغرية وميكـن أن تتكـون يف املوقـع احلامـل       
  Doji – Spinning Tops:  مثل

  

  

  :تذكر ◊
ســــوف يــــتم ذآــــر 
النماذج التي تتكـون    

 Starفي الموضعين   
 بالتفصيل  Haramiَو  

ــشاء اهللا ــي إنـــ  فـــ
  .الفصل الثاني
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  :الظالل الطويلة العكسية ◊
هناك زوجان من النماذج الفردية العكسية ويتكونان من جسم حقيقي صغري وظل واحد طويل وظل                   

قصري أو ال يوجد ظل آخر، عموماً الظل الطويل جيب أن يكون على األقل طول اجلسم احلقيقي مرتني واجلسم                   
ـ                نـوع سابقة حتـدد    احلقيقي ميكن أن يكون اسود أو ابيض، وموضع ومكان الظل الطويل وحركة السعر ال

 يكون ممثل بأجسام صغرية وظالل سفلية طويلة، Hanging Man و Hammerالزوج األول ، لشمعةا
 ويكون ممثل أيضاً باألجسام الصغرية ولكن Shooting Star و Inverted Hammerالزوج الثاين 

ط طبيعة هذه الشموع سـواًء  هي اليت حتدد فقوالتأكيد املستقبلي ، حركة السعر السابقة   له ظالل علوية طويلة   
ــة   ــت متفائل ــصعود (كان ــة لل ــشائمة ) متوقع ــهبوط (أو مت ــة لل ـــ )متوقع  Hammer، ال

) متوقعة للصعود(وتكون عبارة مناذج انعكاسية متفائلة اهلبوط  تتكون بعد Inverted Hammerو الـ 
 منـاذج  وتكون عبارة عـن الصعود  تتكون بعد Shooting Star و الـHanging Manبينما الـ 

  ).متوقعة للهبوط(انعكاسية متشائمة 

  

                     

  :تذكر ◊
الظــــــل الطويــــــل  
العكــسي يجــب أن  
يكــون علــى األقــل   
ضعف طول الجـسم    

  .الحقيقي مرتين
    

 
 

  :Hanging Man و Hammerالزوج األول  ◊
 تبدو متشاة بالضبط لكن هلا نتائجها خمتلفـة وذلـك   Hanging Man و Hammerالـ     

ل سفلية طويلة وظـل     باالستناد على حركة السعر السابقة، كالمها له جسم حقيقي صغري باإلضافة إىل ظال            
 مثلها مثل الكـثري مـن   Hanging Man و Hammerقصري علوي أو تكون بدون ظل علوي، الـ 

  .اختاذ القرارتتطلب التأكيد قبل واملتعددة مناذج الشموع املنفردة 
  

عبارة عن منوذج انعكاسي متفائـل      ) ميكن أن تكون ذات جسم أبيض أو أسود        (Hammerالـ    
 ميكن أن تعطي    Hammer باإلضافة إىل عكس االجتاه احملتمل فان الـ         اهلبوط و كون بعد   يت) متوقع للصعود (

متوقعـة  ( تشري إىل عملية إحيـاء متفائلـة         Hammerالـ  اهلبوط  إشارة للقاع أو ملستويات الدعم وبعد       
ـ للهبوط   األسعار   دفعوااقل سعر بالنسبة للظل السفلي الطويل يدل على أن البائعني            و )للصعود اء جلـسة   أثن
مستوى مرتفع وعلى الرغم من أن      إلاء اجللسة على    عادوا   أن املشترين    املرتفعة تشري إىل   النهاية   لكنالتداول  
ــذا ــسيناريوه ــاً  ال ــدو كافي ــرك   يب ــرار والتح ــاذ الق ـــ الخت ــب Hammerإىل أن ال  تتطل

  .عملية الصعودتأكيد آخر ل

  :تذكر ◊
التأآيد مطلوب دائمًا   
قبــل التــصرف ســواًء 
ــاه   ــي االتجـ ــان فـ آـ
الـــــصاعد أو فـــــي   

  .لهابطاالتجاه ا
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مطلوب قبل   دائماً   تأكيد و ال   وجود الكثري من البائعني    إىليشري   Hammerنسبة للـ   اقل سعر بال      
 أو بواسطة الـشمعة البيـضاء   Gap Up ومثل هذا التأكيد ميكن أن يأيت بواسطة الفجوة إىل أعلى حركالت

 يفيـد يف تأكيـد عمليـة       الكثيـف   البيـع وحجـم التـداول       كثافة يف    تبني   Hammerالـ   و الطويلة
  . الصاعدساالنعكا

  

عبارة عن منوذج انعكاسي ) ميكن أن تكون ذات جسم أبيض أو أسود (Hanging Manالـ   
 Hanging Manوميكن أيضا أن يشري إىل القمة أو مستويات املقاومة، والــ  ) متوقع للهبوط(متشائم 

لبـائعني دفعـوا    شري إىل ضغط بيع وأدىن سعر يف الظل السفلي الطويل يشري إىل أن ا             توالصعود  تكون بعد   ت
 بيعضغط ال   أن  إال  إىل أعلى   وقادوا السعر   عادوا مرة أخرى   املشترين جلسة التداول و   األسعار إىل أسفل أثناء   

 Hanging Man فـان الــ   Hammer، وكما هو احلال مع الـ  أكد على عملية اهلبوطيف النهاية
 كـن أن يـأيت بواسـطة        ومثـل هـذا التأكيـد مي       ختـاذ القـرار   تتطلب تأكيد عمليـة اهلبـوط قبـل ا        

  . مع حجم تداول كثيف أو الشمعة السوداء الطويلةGap Downالفجوة إىل أسفل 
  

  

  :تذكر ◊
التأآيد مطلوب دائمًا   
قبــل التــصرف ســواًء 
ــاه   ــي االتجـ ــان فـ آـ
الـــــصاعد أو فـــــي   

  .طاالتجاه الهاب
    

 
 

  :Shooting Star و Inverted Hammer الزوج الثاني ◊
 تبدو متشاة بالضبط لكن هلـا نتـائج   Shooting Star و Inverted Hammerالـ     

كالمها له جسم صغري باإلضافة إىل ظل علوي طويل وظل سفلي            و   خمتلفة باالستناد على حركة السعر السابقة     
هذه الشمعتني تشري إىل احتمال انعكاس يف اجتاه التداول لكنها تتطلـب التأكيـد               و قصري أو بدون ظل سفلي    

  .ختاذ القرارقبل ادائماً 
  

ي عبارة عن منوذج انعكاس) ميكن أن تكون ذات جسم أبيض أو أسود (Shooting Starالـ   
  لذلك مسي ذا االسم(Star Position)يتكون بعد االرتفاع ويف املوقع الالمع ) متوقع للهبوط(متشائم 

الشمعة  هذه  ميكن أن تكون انعكاس حمتمل يف اجتاه التداول أو مستوى مقاومة وShooting Starالـ و
لسة التداول واإلغالق يكون بعيداً     تتكون عندما تفتح بفجوة إىل أعلى عند االفتتاح وتكون يف ارتفاع أثناء ج            

  . صغري حقيقيوالشمعة الناجتة يكون هلا ظل علوي طويل وجسمأعلى سعر جداً عن 
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دفع األسعار إىل أسفل    على  ) البائعني(لدببة   تتوقف قدرة ا   ) الطويل الظل العلوي (بعد االرتفاع الكبري        
 وي طويل نسبياً وعلى األقل يكون طـول اجلـسم         لإلشارة إىل عملية عكس كبرية جيب أن يكون الظل العل         و

 وميكن أن يكون هـذا التأكيـد   Shooting Star مرتني وتأكيد عملية اهلبوط مطلوب بعد الـ احلقيقي
  . مع حجم تداول كثيف أو بواسطة الشمعة السوداء الطويلةGap Downبواسطة الفجوة إىل أسفل 

  

 عكـس   عمليةمتثل)  أبيض أو أسودميكن أن تكون ذات جسم (Inverted Hammerالـ   
الظل العلوي الطويل إىل ضغط   و بعد اهلبوط يشري      أو متثل مستويات دعم   ) متوقعة للصعود (اجتاه تداول متفائلة    

ضغط الشراء هذا واألسـعار     يستطيعوا مقاومة   مل  ) املشترين(ن الثريان    يدل على أ   و شراء أثناء جلسة التداول   
فان تأكيد عملية   لذلك    الطويل كون الظل الطويل العلوي   سعر يف اجللسة لذلك ت    أعلى  أغلقت بعيداً جداً عن     

 تكـون متبوعـة بفجـوة    Inverted Hammer والــ  اختـاذ القـرار  الـصعود مطلـوب قبـل    
  .كتأكيد لعملية الصعودكثيف  أو مشعة بيضاء طويلة مع حجم تداول Gap Upإىل أعلى 
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  :دمج الشموع اليابانية ◊
مع بعضها يتم دجمها  تتكون من مشعة واحدة أو أكثر وهذه الشموع ميكن أن    اليابانية  الشموع مناذج    

 ودمج الشموع اليابانية يعتمد على ثـالث        النموذجيعطينا خالصة   البعض لتكوين مشعة واحدة وهذا الدمج       
  :وميكن أن يتكون باستخدام التايلنقاط أساسية لتكوين مشعة واحدة 

  . بالنسبة للشمعة األوىلسعر االفتتاح  ● 
  . سعر اإلغالق بالنسبة للشمعة األخرية  ● 
  .أعلى سعر واقل سعر بالنسبة للنموذج  ● 

  

ومثال ذلك دمج ثـالث جنـود       النقاط السابقة   أكثر من مشعتني باستخدام نفس      دمج  وميكن أيضا     
ن مشعة سوداء طويلة، وفيما      يكو اءسود) مشوع( يكون مشعة بيضاء طويلة ودمج ثالث غربان         اءبيض) مشوع(

  . مع بعضها البعض اليابانيةيلي بعض األمثلة على دمج الشموع

  :تذكر ◊
التأآيد مطلوب دائمًا   
قبــل التــصرف ســواًء 
ــاه   ــي االتجـ ــان فـ آـ
الـــــصاعد أو فـــــي   

  .االتجاه الهابط
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  : ومستوى الدعماليابانيةالشموع  ◊
 ميكن أن تستخدم يف تأكيد أو حتديد مـستويات الـدعم             املتعددة الشموع املفردة ومناذج الشموع       

مـدى  يكون تأكيد ملستوى دعـم سـابق ضـمن          أو   بوطاهلهذا ميكن أن يكون جديد بعد       ومستوى الدعم   
ميكن أن تساعد يف حتديد نقاط الدخول واخلروج يف مدى اليابانية ، الشموع Trading Rangeالتداول 
  . وذلك للشراء قرب مستوى الدعم والبيع قرب مستوى املقاومةTrading Rangeالتداول 

  

 تالشى وان هناك ضغط      قد توحي بان هناك ضغط بيع    ) املتوقعة للصعود (ج املتفائلة   الشموع والنماذ   
  .شراء بادئ يف الظهور ومثل هذا التفاؤل يشري إىل احتمال تكون مستوى دعم

  :تذكر ◊
ــة   ــاذج المتفائلـ النمـ
تــشير إلــى احتمــال 
تكون مستوى دعـم    
جديد أو تكون تأآيـد     
ــم  ــستوى دعـــ لمـــ

  .سابق
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  : ومستوى المقاومةاليابانيةالشموع  ◊
 مستويات املقاومـة    حتديد وأ ميكن أن تستخدم يف تأكيد        املتعددة الشموع املفردة ومناذج الشموع       

رتفاع أو ميكن أن يكون تأكيد ملستوى مقاومة موجـود          االومستوى املقاومة هذا ميكن أن يكون جديد بعد         
، الشموع ميكن أن تساعد يف حتديد نقاط الدخول واخلروج يف Trading Rangeضمن مدى التداول 

  .قرب مستوى املقاومة وذلك للشراء قرب مستوى الدعم والبيع Trading Rangeمدى التداول 
  

وان هنـاك     تالشى  قد توحي بان هناك ضغط شراء    ) املتوقعة للهبوط (الشموع والنماذج املتشائمة      
  .ضغط بيع بادئ يف الظهور ومثل هذا التشاؤم يشري إىل احتمال تكون مستوى مقاومة
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  :)عة للصعودالمتوق(نماذج الشموع االنعكاسية المتفائلة  ◊
 هنـاك بعـض التوجيهـات الـيت         )املتوقعة للصعود  ( املتفائلة االنعكاسيةقبل احلديث عن النماذج         

  :جيب التأكيد عليها وهي
  . قبل اختاذ القرارتتطلب تأكيد عملية الصعودالنماذج املتفائلة أكثر  ●
  ).نازل (النماذج االنعكاسية املتفائلة جيب أن تتكون ضمن اجتاه تداول هابط ●
  . لتأكيد االنعكاسات املتفائلة لالجتاهجيب أن تستخدم األدوات األخرى للتحليل الفين وبشكل جيد ●
  

  : تأكيد عملية الصعود-أ
 الصعود كما أن االنعكاس الفعلي يشري إىل         عملية النماذج اليت تتكون من مشعة واحدة تتطلب تأكيد         

  يواصلون بقى من غري الواضح فيما إذا كان املشترين اجلدد سوف         أن املشترين تغلبوا على ضغط البيع ولكنه ي       
 وتشري إىل مستوى دعـم  )ليس هلا تأثري (بدون التأكيد تعترب هذه النماذج حمايدةورفع األسعار إىل أعلى أم ال؟  

تابعـة  بدون توقف وميكن أن تأيت هذه امل      االجتاه الصاعد    تأكيد عملية الصعود يعين متابعة        و يف أحسن األحوال  
ألن مناذج الشموع تعتـرب        ويف حجم التداولكثافة  مع أو الشمعة البيضاء الطويلة Gap Upبواسطة الـ 

أيت ضمن يـوم إىل     يقصرية يف الغالب وتأيت ضمن أسبوع إىل أسبوعني فقط فان تأكيد عملية الصعود جيب أن                
  .ثالث أيام بعد تكون النموذج

  

  : اتجاه التداول النازل-ب
 جيب أن يكون هناك اجتـاه تـداول نـازل قـائم      لالجتاه رب أن هناك عملية انعكاس متفائلة     حىت نعت   

أن املمكن  يف االرتفاعات اجلديدة من غري Bullish Engulfing الـ  وعلى سبيل املثال منوذج)موجود(
  .اذج مواصلةمر وميكن أن تعترب منعترب عملية انعكاس متفائلة ومثل هذه النماذج تشري إىل ضغط شراء مستي

  

 Moving Averagesوجــود اجتــاه التــداول النــازل ميكــن أن يتحــدد باســتخدام   
 أو بواسطة حتليل القمة والقاع، السهم ميكن أن يعترب يف اجتـاه             Trendlines  باستخدام خطوط االجتاه   أو

  :تداول نازل باالستناد على واحد أو أكثر من النقاط التالية
  day Exponential Moving Average (EMA)-20  السهم يتم تداوله حتت ●
  Trendline  خط االجتاهالسهم يتم تداوله حتت ●
 15  .كل ردة فعل لقمة أو قاع تكون اقل من اليت قبلها ●

  :تذكر ◊
النمــاذج المتــشائمة 
تــشير إلــى احتمــال 
تكـــــون مـــــستوى  
ــد أو   ــة جديــ مقاومــ
ــد  ــون تأآيــــــ تكــــــ
ــة  ــستوى مقاومـ لمـ

  .سابق
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 بعـض املتـداولني قـد      كما أن   احملتملة لتحديد اجتاه التداول النازل      احلاالت هذه فقط أمثلة لبعض     
يف اجتاه تداول نـازل    day EMA-10يعتربون األسهم اليت حتت الـيفضلون اجتاهات التداول األقصر و

  .الشخصيةمالحظاتك وقناعاتك  وعلى  تداولكعتمد على أسلوبالتحليل يويف النهاية 
  

  :األخرى للتحليل الفنياألدوات  -ج
دوات فاألممتازة لتعيني هوية االنعكاسات لكنها ال تستخدم مبفردها         تعطي دالالت   الشموع اليابانية     

مع بعضها البعض لتزيد من قوة االنعكاس وفيما يلي ثـالث أفكـار يف              جتتمع  األخرى للتحليل الفين جيب أن      
  : التحليل الفين التقليدي مع حتليل الشموع اليابانية أدواتكيفية احتاد

  

  : مستوى الدعم-1
 لعمليـة االنعكـاس   انظر إىل االنعكاسات املتفائلة عند مستويات الدعم لتزيد من قـوة التأكيـد                
 – Moving Averages  Trendlines، مستويات الدعم ميكـن أن تتحـدد باسـتخدام    املتفائل

Fibonacci Retracements (%23.7-%38.2-%50-%61.8) – ــل  ردة فعـ
  .القاع السابق

  

  ):القوة الدافعة( الزخم -2
 مـع االنعكاسـات     )القـوة الدافعـة   ( حتسن الزخم     عملية  لتأكيد Oscillatorsاستخدم الـ     

 – MACD – PPO – RSI – Stochastics – StochRSIاملتفائلة، االحنرافات املوجبـة يف  

Williams %Rعكاسي املتفائل وتزيد القوة خلف النموذج االن) القوة الدافعة( الزخم  يف تشري إىل حتسن
 PPO يف الــ  Moving Average باإلضافة إىل ذلك فان العبور الصاعد للــ   و)املتوقع للصعود(

 مثلـه مثـل العبـور الـصاعد بالنـسبة            لعمليـة االنعكـاس املتفائـل       يزيـد التأكيـد    MACDو الـ   
  .Stochastic Oscillatorبالنسبة لـ ) اخلط الصغري املرافق للمؤشر (triggerلـ 

  

  : تدفق المال-3
 ه املؤشـرات   هـذ   و  ضغط الـشراء أو البيـع      حالةاستخدم قواعد مؤشرات حجم التداول ملعرفة         

On Balance Volume (OBV) – Chaikin Money Flow (CMF) – 

Accumulation/Distribution Line االحنرافات املوجبة أو عن طريق مشاهدة  ميكن أن تستخدم
 القوة يف أي أداة من هذه األدوات سوف تزيد           و لك باالحتاد مع الشموع اليابانية     وذ جداًفرط  املشراء  الضغط  

  . يف التحليلعليها ميكن االعتمادقوية  ميكن أن تتحد لتعطي إشارة نعكاس وكل هذه األدواتمن قوة اال

  :تذكر ◊
يجب أن يكون هنـاك     
ــابط    ــداول ه ــاه ت اتج
حتى يتكـون نمـوذج     
ــك   ــا انـ ــل آمـ متفائـ
تحتـــاج دائمـــًا إلـــى 
التأآيد قبل التـصرف    
ــى   ــاج إلـــــ وتحتـــــ
اســــــــتخدام أدوات 
ومؤشــــرات أخــــرى 
تزيد من قوة التأآيـد     

  .قبل اتخاذ القرار
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  :)المتوقعة للهبوط(نماذج الشموع االنعكاسية المتشائمة  ◊
ــاذج        ــن النم ــديث ع ــل احل ــيةقب ــشائمة االنعكاس ــيت   املت ــات ال ــض التوجيه  بع

  :جيب التأكيد عليها وهي
  . قبل اختاذ القرار تتطلب تأكيد عملية اهلبوط املتشائمةجأكثر النماذ ●
  .النماذج االنعكاسية املتشائمة جيب أن تتكون ضمن اجتاه تداول صاعد ●
  .لتأكيد االنعكاسات املتشائمة لالجتاهاألدوات األخرى للتحليل الفين  جيب أن تستخدم ●
  

  : تأكيد عملية الهبوط-أ
ميكن أن تتكون من مشعة واحدة أو من عدة مشـوع          ) املتوقعة للهبوط  (النماذج االنعكاسية املتشائمة    

 يشري إىل أن ضغط البيـع        لالجتاه  أن االنعكاس الفعلي    على الرغم من   واغلبها يتطلب عملية تأكيد اهلبوط و     
 ضغط الشراء ليوم واحد أو لعدة أيام إال انه يبقى من غري الواضح فيما إذا كان البائعني سـوف                  تغلب على   

 بدون عملية التأكيد تعترب أكثر هذه النماذج عبارة عـن منـاذج              و ؟ األسعار إىل أسفل أم ال     دفعواصلون  ي
 تأكيد عملية اهلبوط يعـين       و  وتشري فقط إىل مستوى مقاومة حمتمل يف أحسن األحوال         )ليس هلا تأثري   (حمايدة

 أو الـشمعة  Gap Downة الــ  بواسطاملواصلة لالجتاه النازل بدون توقف وميكن أن تأيت هذه مواصلة 
ألن مناذج الشموع تعترب قصرية يف الغالب وتأيت ضمن أسبوع           و   يف حجم التداول  كثافة   معالسوداء الطويلة   

  .أيت ضمن يوم إىل ثالث أيام بعد تكون النموذجي جيب أن بوطإىل أسبوعني فقط فان تأكيد عملية اهل
  

  : اتجاه التداول الصاعد-ب
 جيب أن يكون هناك اجتاه تداول صـاعد قـائم            لالجتاه ك عملية انعكاس متشائمة   حىت نعترب أن هنا     

 لكنه جيب أن يكون خالل املدى القصري أو         كبري وطويل وال يشترط أن يكون هذا االجتاه الصاعد        ) موجود(
ط اهلبـو  بعد Dark Cloud Cover الـ  وعلى سبيل املثال منوذجعلى األقل أثناء األيام القليلة املاضية

عترب عملية انعكاس متشائمة ومثل هذه النمـاذج تأكيـد          ين  أأو بالقرب من اخنفاض جديد من غري احملتمل         
  .مر وميكن أن تعترب مناذج مواصلةستاملبيع اللضغط 

  

  Moving Averagesوجـود اجتـاه التـداول الـصاعد ميكـن أن يتحـدد باسـتخدام          
 حتليل القمة والقاع، السهم ميكن أن يعترب يف اجتاه           أو بواسطة  Trendlines  باستخدام خطوط االجتاه   أو

  :تداول صاعد باالستناد على واحد أو أكثر من النقاط التالية
 day Exponential Moving Average (EMA)-20السهم يتم تداوله فوق  ●

 Trendline  خط االجتاهالسهم يتم تداوله فوق ●

  . قبلهاأو قاع تكون أعلى من اليتكل ردة فعل لقمة  ●
  

 بعض املتداولني قـد      كما أن  هذه فقط أمثلة لبعض التعليمات احملتملة لتحديد اجتاه التداول النازل           
يف اجتـاه   day EMA-10 يفضلون اجتاهات التداول األقصر ويعتربون األسهم اليت يتم تداوهلا فوق الـ

  .الشخصيةاتك وقناعاتك مالحظ وعلى  تداولكعتمد على أسلوبالتحليل يويف النهاية تداول صاعد 
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  : األدوات األخرى للتحليل الفني-ج  
  فاألدوات  ممتازة لتعيني هوية االنعكاسات لكنها ال تستخدم مبفردها        تعطي دالالت الشموع اليابانية     

مع بعضها البعض لتزيد من قوة االنعكاس وفيما يلي ثالث أفكـار يف             جتتمع  األخرى للتحليل الفين جيب أن      
  : التحليل الفين التقليدي مع حتليل الشموع اليابانية أدواتة احتادكيفي

  

  : مستوى المقاومة-1
 انظر إىل االنعكاسات املتشائمة عند مستويات املقاومة لتزيد من قوة التأكيـد لعمليـة االنعكـاس               
 Moving Averages – Trendlines، مستويات املقاومة ميكن أن تتحـدد باسـتخدام  املتشائم

Fibonacci Retracements (%23.7-%38.2-%50-%61.8) – ردة فعـــل  
  .القمة السابقة

  

  ):القوة الدافعة( الزخم -2
مع االنعكاسـات املتـشائمة،     ) القوة الدافعة ( لتأكيد حتسن الزخم     Oscillatorsاستخدم الـ     

 – MACD – PPO – RSI – Stochastics – StochRSIاالحنرافـات الـسالبة يف   

Williams %R  وميكن أن تزيد من قـوة النمـوذج املتـشائم    ) القوة الدافعة(تشري إىل ضعف الزخم
  PPO يف الــ  Moving Average باإلضافة إىل ذلك فـان العبـور اهلـابط للــ     االنعكاسي و

اخلط الـصغري املرافـق      (triggerمثله مثل العبور اهلابط لـ      تأكيد عملية اهلبوط     يزيد   MACDو الـ   
  .Stochastic Oscillator لـ بالنسبة) للمؤشر

  

  : تدفق المال-3
  هـــذه املؤشـرات      و ضغـــط البيـع   حالة  استخدم قواعد مؤشرات حجم التداول ملعرفة         

On Balance Volume (OBV) – Chaikin Money Flow (CMF) – 

Accumulation/Distribution Line  أو ضغط االحنرافات عن طريق مشاهدة ميكن أن تستخدم
اً وذلك باالحتاد مع الشموع اليابانية، القوة يف أي أداة من هذه األدوات سوف تزيد من قوة                 جدفرط  املبيع  ال

  . يف التحليلميكن االعتماد عليهاقوية االنعكاس وكل هذه األدوات ميكن أن تتحد لتعطي إشارة 

  :تذكر ◊
يجب أن يكون هنـاك     
ــداول صــاعد   اتجــاه ت
حتى يتكـون نمـوذج     
متــشائم آمــا انــك   
تحتـــاج دائمـــًا إلـــى 
التأآيد قبل التـصرف    
ــى   ــاج إلـــــ وتحتـــــ
اســــــــتخدام أدوات 
ومؤشــــرات أخــــرى 
تزيد من قوة التأآيـد     

  .قبل اتخاذ القرار
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  الفصل الثاني

  مناذج الشموع اليابانية
  )قعة للصعوداملتو(املتفائلة  ●
  )املتوقعة للهبوط(املتشائمة  ●
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  : مالحظات لتسهيل فهم النماذج المتفائلة و المتشائمة◊
الشمعة  و بالنسبة له أعلى من سعر االفتتاحالشمعة ذات اللون األبيض عبارة عن يوم ابيض سعر اإلغالق          •  

الشمعة ذات اللون  أما النسبة له اقل من سعر االفتتاح ب ذات اللون األسود عبارة عن يوم أسود سعر اإلغالق        
الرمادي عبارة عن يوم ابيض أو يوم اسود وليس مهم بالنسبة للنموذج الذي حيتوي على مشعة ذا اللون أن                   

  .تكون الشمعة ذات اللون الرمادي عبارة عن يوم ابيض أو يوم اسود
) متوقع للهبوط ( منوذج متشائم    34وعلى  ) صعودمتوقع لل ( منوذج متفائل    34على  الفصل  حيتوي هذا    •

  :ويف كل منوذج سوف نستعرض العديد من النقاط وهي
معناه نوع النموذج فهناك مناذج انعكاسية مبعىن انه إذا كان سعر الـسهم يتجـه                :وذجـمـنـ ال -

للصعود فانه سوف ينعكس ويتجه للهبوط وإذا كان يف حالة هبوط فانه سـوف يـنعكس ويتجـه                  
ود وهناك مناذج مواصلة مبعىن انه إذا كان السهم يف حالة صعود فانه سوف يستمر يف الصعود                 للصع

  .هبوط فانه سوف يستمر يف اهلبوطوإذا كان يف حالة 
متوقـع  ( هناك نوعان من النماذج من حيث الرتعة فالنموذج يكون إمـا متفائـل               :ةـزعـنـ ال -

  ).متوقع للهبوط(أو متشائم ) دللصعو
 مت تصنيف النماذج من حيث قوهتا ومصداقيتها ودرجة االعتماد عليها إىل ثالث أنواع              :ةـقـثـ ال -

  .توسطة الثقة ومناذج ضعيفة الثقةوهي مناذج عالية الثقة ومناذج م
  . عدد الشموع اليت يتكون منها النموذج:وعـمـشـدد الـ ع-
وذلك عند تطبيـق قواعـد       يتم وصف احملصلة النهاية للنموذج بعد دجمه         :وذجـمـنـج ال ـ دم -

الدمج عليه حبيث نلخص النموذج يف مشعة واحدة تساعد على فهم النموذج بشكل أفضل، فهنـاك                
 Three Inside Upمنـوذج  مناذج عند دجمها تعطي مشوع مفردة معروفة ومفهومـة مثـل   

Bullish      عند دجمه يعطي مشعة Hammer   عبارة عن عملية انعكاس     وهي    وهذه الشمعة معروفة
  .وهكذا مع بقية الشموع  لالجتاه)متوقعة للصعود(فائلة تم
ها النموذج مـن حيـث    عبارة عن عملية وصف للشموع اليت يتكون من :وذجـمـنـف ال ـ وص -

  . حىت يسهل التعرف عليهاشكلها ونوعها
  . من الناحية شرح ملعىن النموذج وحتليله:وذجـمـنـ الرـيـسـفـ ت-

رائط لـذلك   اخلط الشموع اليابانية أداة من أدوات التحليل الفين وقراءة          تذكر يف كل األحوال أن خرائ      •
جيب عليك دائماً استخدام اكرب قدر ممكن من أدوات التحليل الفين مع بعضها البعض حىت تصل إىل قرارات                  

أو ) ة الفني قراءة اخلرائط واملؤشرات  (، وتذكر أن استخدامك ألي نوع من أنواع التحليل سواًء الفين            الصائبة
ال يعين بالضرورة انك سوف تتخذ القرار الصائب دائماً ففي ) قراءة القوائم املالية وحتليلها (التحليل األساسي   

التحليل الفين بالذات قد تقوم بتحليل واستخدام مجيع األدوات الالزمة لكن القرار يف النهاية قد ال يكـون                  
 –احلالة النفـسية للمتـداولني      ( يعتمد على كل شيء      )وحىت التحليل األساسي   (صحيحاً الن التحليل الفين   

 األحداث السياسية ومجيع مالـه عالقـة باألسـهم أو           –األخبار اخلاصة بالشركات أو السوق أو االقتصاد        
وهذا قد يكون سبباً يف اختاذ بعض القرارات اخلاطئة وهذا ال يعين عدم فاعلية التحليل الفـين أو                  ) العمالت

 علم ومنهج مت تأسيسه من خالل خربات وسنوات طويلة لذلك تعلم وكن متيقناً بأن أي                األساسي ألنه حتماً  
خطأ ترتكبه يف التحليل قد يوثر على النتيجة وضع يف احلسبان دائماً بأنك جيب أن تـتعلم مـن أخطائـك                     

  .خصوصاً يف البداية
20 
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 النماذج المتفائلة

  )المتوقعة للصعود(

   النماذج عالية الثقة●
  ج متوسطة الثقة النماذ●
  النماذج منخفضة الثقة ●
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النماذج المتفائلة 

  )المتوقعة للصعود(

  :عالية الثقةالنماذج املتفائلة : أوالً
  ● Abandoned Baby Bullish 

 ● Concealing Baby Swallow Bullish 
 ● Kicking Bullish 
 ● Morning Doji Star Bullish 
 ● Morning Star Bullish 
 ● Three Inside Up Bullish 
 ● Three Outside Up Bullish 
 ● Mat Hold Bullish 
 ● Rising Three Methods Bullish 
 ● Side By Side White Lines Bullish 
 ● Three White Soldiers Bullish 
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  :تذكر ◊
 Marubozuالــــــــــــ 

الـــسوداء يمكـــن أن 
تكون إشارة للقاع أو    
ــارة لمــــستوى  إشــ
دعم جديـد أو تأآيـد      
ــم  ــستوى دعـــ لمـــ
ســــــابق آمــــــا أن 
ظهورها في االتجـاه    
النـــــازل يمكـــــن أن 
يـــشير إلـــى انتهـــاء 

  .. البيعموجة

    

  :تذكر ◊
 يمكــن Hammerالـــ 

أن تكــــون عمليــــة  
عكــــس لالتجــــاه أو 
تكون إشارة للقاع أو    
ــارة لمــــستوى  إشــ
دعم جديـد أو تأآيـد      
ــم  ــستوى دعـــ لمـــ
سابق، آما أن الظل    
الــــسفلي الطويــــل 
ــى أن  ــشير إلــــ يــــ

) الدببــــة(البــــائعين 
تحكموا فـي الـسعر     
لفتـــرة مـــن الوقـــت 
لكـــــــنهم فقـــــــدوا 
الــــــسيطرة فــــــي 
النهايــة والمــشترين 

عـادوا مـرة    ) الثيران(
  .أخرى بشكل رائع

    

1- Abandoned Baby Bullish:  

  
=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 :عــدد الــشموع •

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )متوقع للصعود(متفائل 
  عالية
   مشوع3

  النموذج   دمج النموذج  Hammerمشعة 

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
 Dojiالشمعة األوىل تكون دائماً عبارة عن مشعة طويلة سوداء والشمعة الثانية تكون عبارة عـن                    

 والشمعة الثالثة تكون مشعة بيضاء طويلة تفتح بفجـوة          ةحركة السعر السابق  عن  بعيداً  تفتح بفجوة إىل أسفل     
  .Doji الـ وليس هلا ظالل متداخلة مع) Dojiفوق أعلى سعر بالنسبة للـ (إىل أعلى يف االجتاه املعاكس 

  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
 وافتتاح بفجوة   ةطويلمشعة سوداء   بواسطة  بتأكيد االجتاه النازل    يف اجتاه التداول اهلابط السوق يقوم           

 أو بـالقرب  فتتاحاالسعر يف نفس غلق تونطاق ضيق  ضمن ا يتم تداوهلبالنسبة للشمعة الثانية واليتإىل أسفل  
 وتأكيـد   ) الصعود إىلاالنعكاس من اهلبوط     ( وهذا السيناريو يبني بالتأكيد عملية حتسن حمتمل يف االجتاه         منه

 (Gap Up) إىل أعلـى  فجوةببواسطة الشمعة الثالثة البيضاء اليت تفتح تعطى عملية االنعكاس يف االجتاه 
  .وهذا النموذج ال حيتاج إىل تأكيد إضايف لعملية عكس االجتاه

 
 

2- Concealing Baby Swallow Bullish:  

  
=  

 

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )دمتوقع للصعو(متفائل 
  عالية
   مشوع4

 سوداء Marubozuمشعة 
  النموذج   دمج النموذج  طويلة

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
مشعـة سـوداء    عبارة عن الشمعة الثالثة  سوداء و  Marubozuعبارة عن   الشمعة األوىل والثانية        

 Marubozuعبارة عن   عة  الشمعة الراب  و الشمعة الثانية  ضمن جسم    ا يتم تداوهل  فتح بفجوة إىل أسفل لكن    ت
  . تبتلع الشمعة الثالثةسوداء

  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
 سـوداء وافتتـاح بفجـوة إىل        Marubozu مشعتنييف االجتاه النازل يتم تأكيد الرتول بواسطة            

 عبـارة عـن     الـشمعة األخـرية    و الشمعة الـسابقة   ضمن جسم    ايتم تداوهل مشعة سوداء   األسفل بواسطة   
Marubozu هذا يبني  وجديد) اخنفاض( أن البيع توقف وكأنه أغلق يف قاع متداولني أخرى تبني لل سوداء 

  . يبدأجيب أن) متوقع للصعود( انعكاس متفائل  هناكويبني أيضا أن ملوجة شراء جديدة بداية
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  :تذكر ◊
ــضاء  الــــشمعة البيــ
الطويلة تعتمد آثيـرًا    
على موضعها داخـل    
الخـــــرائط الفنيـــــة  
وبــشكل عــام بعـــد   
ــان   ــازل ف ــاه الن االتج

ــضاء الــــشمعة  البيــ
ــ  ــة يمكـ  أن نالطويلـ

تــشير إلــى القــاع أو 
تشير إلى مـستوى    
دعم جديـد أو تكـون      
تأآيد لمستوى دعم   
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ
عمليـــــة انعكـــــاس 
لالتجـــــاه والظـــــل   
الــــسفلي الطويــــل 
يـــشير إلـــى عـــودة 

  .رائعة للمشترين
    

  :تذكر ◊
 يمكــن Hammerالـــ 

أن تكــــون عمليــــة  
عكــــس لالتجــــاه أو 

شارة للقاع أو   تكون إ 
ــارة لمــــستوى  إشــ
دعم جديـد أو تأآيـد      
ــم  ــستوى دعـــ لمـــ
سابق، آما أن الظل    
الــــسفلي الطويــــل 
ــى أن  ــشير إلــــ يــــ

) الدببــــة(البــــائعين 
تحكموا فـي الـسعر     
لفتـــرة مـــن الوقـــت 
لكـــــــنهم فقـــــــدوا 
الــــــسيطرة فــــــي 
النهايــة والمــشترين 

عـادوا مـرة    ) الثيران(
  .أخرى بشكل رائع

    

3- Kicking Bullish: 

  

=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  كاسيانع
  )متوقع للصعود(متفائل 
  عالية
  مشعتني

 ذات ظل سفلي    مشعة بيضاء طويلة  
  النموذج   دمج النموذج  طويل

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
 بيضاء  Marubozu عبارة عن    الشمعة الثانية  سوداء و  Marubozu عنعبارة  الشمعة األوىل       

  .فوق الشمعة الثانيةفتح بفجوة إىل أعلى ت
  

  :سيـر الـنـمـوذجتف ◊
 احلركة السابقة للسوق ليس هلـا        كما أن  )لئتفاامل(لالجتاه الصاعد   هذا النموذج يعترب إشارة قوية          

  .األخرىالنماذج أمهية مع هذا املؤشر على عكس 
 
 

4- Morning Doji Star Bullish:  

  
=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  سيانعكا
  )متوقع للصعود(متفائل 
  عالية
   مشوع3

  النموذج   دمج النموذج Hammerمشعة 

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
 تفـتح بفجـوة إىل      Dojiبارة عن   عوالشمعة الثانية    ةطويلمشعة سوداء   عبارة عن   الشمعة األوىل       

  . عن مشعة بيضاء عبارةالشمعة الثالثةاألسفل بعيداً عن حركة التداول السابقة و
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
فتتاح بفجوة إىل   االوبواسطة مشعة سوداء طويلة     الرتول  يؤكد عملية   يف اجتاه التداول النازل السوق          

تغلق يف نفس سعر االفتتاح أو بالقرب منه        ونطاق ضيق    ضمن   اتم تداوهل يللشمعة الثانية واليت    أسفل بالنسبة   
عطـى  ت عكس االجتاه     عملية تأكيدو   )من اهلبوط إىل الصعود    (جتاهاالنعكاس لال وهذا السيناريو يبني إمكانية     

  . وهذا النموذج ال حيتاج إىل تأكيد إضايف لعملية عكس االجتاهالشمعة الثالثة البيضاءبواسطة 
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  :تذكر ◊
 يمكــن Hammerالـــ 

أن تكــــون عمليــــة  
عكــــس لالتجــــاه أو 
تكون إشارة للقاع أو    
ــارة لمــــستوى  إشــ
دعم جديـد أو تأآيـد      
ــم  ــستوى دعـــ لمـــ
سابق، آما أن الظل    
الــــسفلي الطويــــل 
ــى أن  ــشير إلــــ يــــ

) الدببــــة(البــــائعين 
تحكموا فـي الـسعر     

تـــرة مـــن الوقـــت لف
لكـــــــنهم فقـــــــدوا 
الــــــسيطرة فــــــي 
النهايــة والمــشترين 

عـادوا مـرة    ) الثيران(
  .أخرى بشكل رائع

    

  :تذكر ◊
 يمكــن Hammerالـــ 

أن تكــــون عمليــــة  
عكــــس لالتجــــاه أو 
تكون إشارة للقاع أو    
ــارة لمــــستوى  إشــ
دعم جديـد أو تأآيـد      
ــم  ــستوى دعـــ لمـــ
سابق، آما أن الظل    
الــــسفلي الطويــــل 
ــى أن  ــشير إلــــ يــــ

) الدببــــة(البــــائعين 
تحكموا فـي الـسعر     
لفتـــرة مـــن الوقـــت 
لكـــــــنهم فقـــــــدوا 
الــــــسيطرة فــــــي 
النهايــة والمــشترين 

عـادوا مـرة    ) الثيران(
  .أخرى بشكل رائع

    

5- Morning Star Bullish:  

  
=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )متوقع للصعود(متفائل 
  عالية
   مشوع3

 Hammerمشعة 
  النموذج   لنموذجدمج ا

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
فـتح بفجـوة إىل     ت ةصغريمشعة  كون  الشمعة الثانية ت   و ةطويلمشعة سوداء   عبارة عن   الشمعة األوىل       

  .مشعة بيضاءكون ت الشمعة الثالثةوالتداول السابقة األسفل بعيداً عن حركة 
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
وافتتاح بفجوة إىل أسـفل     ؤكد عملية اهلبوط بشمعة سوداء طويلة       ييف اجتاه التداول النازل السوق          

وهـذا  تغلق يف نفس سعر االفتتاح أو بالقرب منه و نطاق ضيق ضمن ايتم تداوهل واليت    للشمعة الثانية  بالنسبة
 عطى بواسـطة ت عكس االجتاه    عملية تأكيدو) من اهلبوط إىل الصعود    (جتاهاالنعكاس لال السيناريو يبني إمكانية    

  .الشمعة الثالثة البيضاء وهذا النموذج ال حيتاج إىل تأكيد إضايف لعملية عكس االجتاه
 
 

6- Three Inside Up Bullish:  

  
=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )متوقع للصعود(متفائل 
  عالية
   مشوع3

  النموذج   دمج النموذج Hammerمشعة 

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
كـون  ت ة الثالثوالشمعة Bullish Haramiمنوذج الـ الشمعة األوىل والثانية تكون عبارة عن     

  .الثانية الشمعة مع إغالق أعلى من إغالقمشعة بيضاء عبارة عن 
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
الـشمعة    و  العـادي  Haramiبالنسبة لنموذج الـ    تأكيد إضايف   هذا النموذج يكون عبارة عن          

  . وهذا النموذج ال حيتاج إىل تأكيد إضايف لعملية عكس االجتاهكون تأكيد بالنسبة النعكاس االجتاهالثالثة ت
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  :تذكر ◊
ــضاء  الــــشمعة البيــ
الطويلة تعتمد آثيـرًا    
على موضعها داخـل    
الخـــــرائط الفنيـــــة  
وبــشكل عــام بعـــد   
ــان   ــازل ف ــاه الن االتج
ــضاء  الــــشمعة البيــ

ــ  ــة يمكـ  أن نالطويلـ
تــشير إلــى القــاع أو 
تشير إلى مـستوى    
دعم جديـد أو تكـون      
تأآيد لمستوى دعم   
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ
عمليـــــة انعكـــــاس 

  .لالتجاه
    

  :تذكر ◊
 يمكــن Hammerالـــ 

أن تكــــون عمليــــة  
عكــــس لالتجــــاه أو 
تكون إشارة للقاع أو    

ــارة  لمــــستوى إشــ
دعم جديـد أو تأآيـد      
ــم  ــستوى دعـــ لمـــ
سابق، آما أن الظل    
الــــسفلي الطويــــل 
ــى أن  ــشير إلــــ يــــ

) الدببــــة(البــــائعين 
تحكموا فـي الـسعر     
لفتـــرة مـــن الوقـــت 
لكـــــــنهم فقـــــــدوا 
الــــــسيطرة فــــــي 
النهايــة والمــشترين 

عـادوا مـرة    ) الثيران(
  .أخرى بشكل رائع

    

7- Three Outside Up Bullish:  

  
=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )متوقع للصعود(متفائل 
  عالية
   مشوع3

  النموذج   دمج النموذج  Hammerمشعة 

 

  

  :ـمـوذجوصـف الـن ◊
والشمعة الثالثـة   Bullish Engulfingمنوذج الـ   الشمعة األوىل والثانية تكون عبارة عن    

  .الشمعة الثانيةمع إغالق أعلى من إغالق مشعة بيضاء كون عبارة عن ت
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
الشمعة   و  العادي Engulfingبالنسبة لنموذج الـ    عن تأكيد إضايف    هذا النموذج يكون عبارة         

 وهذا النموذج ال حيتاج إىل تأكيد إضايف لعملية         )املتفائل(كون تأكيد بالنسبة النعكاس االجتاه الصاعد       الثالثة ت 
  .عكس االجتاه

 
 

8- Mat Hold Bullish:  

  

=
 

ــوذج •     :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  مواصلة
  )متوقع للصعود(متفائل 
  عالية
  ع مشو5

   النموذج   دمج النموذج  مشعة بيضاء طويلة
  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
سـوداء  كون  تفتح بفجوة إىل أعلى و    الشمعة الثانية ت   و ة طويل اءبيضمشعة  عبارة عن    األوىلالشمعة      

نازل ولكنـها  منوذج اجتاه تداول وتكون عبارة عن هلا أجسام حقيقية صغرية والشمعة الثانية والثالثة والرابعة    
  . إغالق الشمعة األوىلغلق فوقتوبيضاء طويلة كون نطاق الشمعة األوىل والشمعة اخلامسة تتبقى ضمن 

  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
، يف اجتاه التـداول الـصاعد   Rising Three Methodsهذا النموذج مشابه لنموذج الـ     

اجتاه تداول نازل قصري    ضمن  سام صغرية وتكون    ذات أج مشوع   بثالث   ةكون متبوع تظهر مشعة بيضاء طويلة ت    
  وهـذا  )ارتفاع جديـد  (ويتم اإلغالق يف قمة جديدة      بقوة  ) الثريان(املشترين  ل  خو د الشمعة اخلامسة تبني  و

  .على أن االجتاه املتفائل جيب أن يتواصليدل السيناريو يفسر على أنه حماولة فاشلة لعكس االجتاه الصاعد و
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  :تذكر ◊
ــضاء  الــــشمعة البيــ
الطويلة تعتمد آثيـرًا    
على موضعها داخـل    
الخـــــرائط الفنيـــــة  
وبــشكل عــام بعـــد   
ــان   ــازل ف ــاه الن االتج
ــضاء  الــــشمعة البيــ

ــ  ــة يمكـ  أن نالطويلـ
تــشير إلــى القــاع أو 
تشير إلى مـستوى    
دعم جديـد أو تكـون      
تأآيد لمستوى دعم   
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ

ة انعكـــــاس عمليـــــ
  .لالتجاه

    

  :تذكر ◊
ــضاء  الــــشمعة البيــ
الطويلة تعتمد آثيـرًا    
على موضعها داخـل    
الخـــــرائط الفنيـــــة  
وبــشكل عــام بعـــد   
ــان   ــازل ف ــاه الن االتج
ــضاء  الــــشمعة البيــ

ــ  ــة يمكـ  أن نالطويلـ
تــشير إلــى القــاع أو 
تشير إلى مـستوى    
دعم جديـد أو تكـون      
تأآيد لمستوى دعم   
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ
عمليـــــة انعكـــــاس 

  .لالتجاه
    

9- Rising Three Methods Bullish:  

 

=
 

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  مواصلة
  )متوقع للصعود(متفائل 
  عالية
   مشوع5

  مشعة بيضاء طويلة
  النموذج   وذجدمج النم

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
هلا أجـسام حقيقيـة     والشمعة الثانية والثالثة والرابعة      يلةومشعة بيضاء ط  عبارة عن   الشمعة األوىل       

نطاق الشمعة األوىل والشمعة اخلامسة     منوذج اجتاه تداول نازل ولكنها تبقى ضمن        وتكون عبارة عن    صغرية  
  . الشمعة األوىل إغالقغلق فوقتوبيضاء طويلة كون ت

  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
 ةطويلتظهر مشعة بيضاء ، يف اجتاه التداول الصاعد Mat Holdهذا النموذج مشابه لنموذج الـ     

 الشمعة اخلامسة تبني  واجتاه تداول نازل قصري     تكون ضمن   ذات أجسام صغرية و   بثالث مشوع    ةكون متبوع ت
 السيناريو يفسر على أنـه       وهذا )ارتفاع جديد (غالق يف قمة جديدة     ويتم اإل بقوة  ) الثريان(املشترين  ل  خود

  .حماولة فاشلة لعكس االجتاه الصاعد وعلى أن االجتاه املتفائل جيب أن يتواصل
 
 

10- Side By Side White Lines Bullish:  

  

=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  مواصلة
  )قع للصعودمتو(متفائل 
  عالية
   مشوع3

  مشعة بيضاء طويلة

  النموذج   دمج النموذج

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
 إىل  فتح بفجـوة  تأيضاً  اء   عن مشعة بيض   ةالشمعة الثانية عبار  والشمعة األوىل عبارة عن مشعة بيضاء           

الـشمعة الثانيـة     تقريباً نفس طول جسم      ا هل الشمعة الثالثة عبارة عن مشعة بيضاء     وأعلى فوق الشمعة األوىل     
  .عند نفس مستوى إغالق الشمعة الثانيةغلق تو

  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
الـشمعة األوىل والثانيـة   مع فجوة إىل أعلى بني  مشوع بيضاء   يف اجتاه التداول الصاعد تظهر ثالث           

وهذا يـشري   متساوي  كون  مشعتني ي  واإلغالق بالنسبة آلخر     الشموع الثالثة تكون متشاة يف طول اجلسم      و
  .بناء مؤكد ومواصلة لالجتاه الصاعد
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  :تذكر ◊
ــضاء  الــــشمعة البيــ
الطويلة تعتمد آثيـرًا    
على موضعها داخـل    
الخـــــرائط الفنيـــــة  
وبــشكل عــام بعـــد   
ــان   ــازل ف ــاه الن االتج
ــضاء  الــــشمعة البيــ

ــ  ــة يمكـ  أن نالطويلـ
تــشير إلــى القــاع أو 
تشير إلى مـستوى    
دعم جديـد أو تكـون      
تأآيد لمستوى دعم   
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ
عمليـــــة انعكـــــاس 

  .لالتجاه
    

11- Three White Soldiers Bullish:  

  

=  

 

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  عكاسيان
  )متوقع للصعود(متفائل 
  عالية
   مشوع3

  مشعة بيضاء طويلة
  النموذج   دمج النموذج

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
كـل  الشمعة السابقة هلا و   من إغالق   مشعة تكون ذات إغالق أعلى      بيضاء وكل   مشوع  ظهور ثالث       

  .الشمعةغلق بالقرب من أعلى سعر بالنسبة لنفس ت وا قبلهيتالالشمعة فتح ضمن جسم مشعة ت
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
 هذا يشري  و على التوايل صاعدة  بيضاء طويلة مع إغالقات     مشوع  يف اجتاه التداول النازل تظهر ثالث           

  .انعكاس االجتاه يسري خبطوات واثقة  ويشري إىل أنإىل ثبات السوق يف املستقبل
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النماذج المتفائلة 

  )المتوقعة للصعود(

  :متوسطة الثقةالنماذج املتفائلة : ثانياً
 ● Breakaway Bullish 

● Engulfing Bullish 
● Dragonfly Doji (UMBRELLA) Bullish 
● Homing Pigeon Bullish 
● Gravestone Doji (INVERTED UMBRELLA) Bullish 
● Ladder Bottom Bullish 
● Matching Low Bullish 
● Meeting Lines Bullish 
● Piercing Line Bullish 
● Stick Sandwich Bullish 
● Three Stars In The South Bullish 
● Tri Star Bullish 
● Unique Three River Bottom Bullish 
● Doji Star Bullish 
● Upside Gap Three Methods Bullish  
● Upside Tasuk Gap Bullish 
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  :تذكر ◊
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ
ــة   الطويلــة فــي نهاي
االتجاه النازل تـشير    
ــاع أو إلــى    ــى الق إل
مستوى دعم جديـد    
ــد  ــون تأآيــــ أو تكــــ
ــم  ــستوى دعـــ لمـــ
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
يمكــن تــشير إلـــى   

  .نهاية موجة البيع
    

  :تذكر ◊
 يمكــن Hammerالـــ 

أن تكــــون عمليــــة  
عكــــس لالتجــــاه أو 
تكون إشارة للقاع أو    
ــارة لمــــستوى  إشــ

يـد  دعم جديـد أو تأآ    
ــم  ــستوى دعـــ لمـــ
سابق، آما أن الظل    
الــــسفلي الطويــــل 
ــى أن  ــشير إلــــ يــــ

) الدببــــة(البــــائعين 
تحكموا فـي الـسعر     
لفتـــرة مـــن الوقـــت 
لكـــــــنهم فقـــــــدوا 
الــــــسيطرة فــــــي 
النهايــة والمــشترين 

عـادوا مـرة    ) الثيران(
  .أخرى بشكل رائع

    

12- Breakaway Bullish:  

 

=  

 

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )متوقع للصعود(متفائل 
  متوسطة

   مشوع5

   طويلةمشعة سوداء

  النموذج   دمج النموذج

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
فتح بفجوة إىل أسـفل     ت اءسودمشعة  كون  الشمعة الثانية ت   و اء سود ةطويلمشعة  كون  الشمعة األوىل ت      

مع إغـالق   الشمعة الثانية    يف نفس اجتاه      اهلبوط  تواصل ة والشمعة الرابعة  الشمعة الثالث والشمعة األوىل   حتت  
غلق بعيـداً   ت و اء بيض ةطويلمشعة  كون  للشمعتني والثالثة والرابعة والشمعة اخلامسة ت     متتايل   بشكل   منخفض و 

  ). الشمعة األوىلواقل منمن الشمعة الثانية أعلى (الشمعة األوىل والشمعة الثانية إىل أعلى بني 
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
أا يف حاجـة إىل التـصحيح       و) القاع(وصلت إىل النهاية    قد  أن األسعار   يظهر ب جتاه النازل   يف اال     

 يف  إىل عملية انعكـاس   يشري  وهذا  الشمعة األوىل   غلق بعيداً عن جسم     تال  مشعة بيضاء طويلة    والنتيجة تكون   
  .املستقبل القريب

 
 

13- Engulfing Bullish:  

  
=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )متوقع للصعود(متفائل 
  متوسطة
  مشعتني
  النموذج   دمج النموذج  Hammerمشعة 

 

  

  :ـمـوذجوصـف الـن ◊
لع اجلسم احلقيقـي    لشمعة الثانية تكون مشعة بيضاء تبت     و ا الشمعة األوىل تكون مشعة سوداء طويلة           

كـون  ت حىت ال    Doji مشعة   كونتجيب أن ال    مع مالحظة أن الشمعة األوىل      بالكامل  للشمعة األوىل   األسود  
  .الشمعة األوىلالظالل اخلاصة بء الثانية الشمعة البيضابتلع تأن عملية االبتالع سهلة كما أنه من غري املهم 

  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
يغلق و شراء عايل     بضغط يكون متبوع )  جديد اخنفاض ( جديد فتتاح يف قاع  عملية اال صور  يالبتالع  ا    

قـد  جتاه النازل   االيبني أن    و يف اجتاه التداول النازل   حيدث  وهذا االبتالع   الشمعة السابقة   على أو فوق افتتاح     
تكـون الـشمعة    االبتالع   وعملية   أكثر قوة ) املشترين( ويبني أيضاً أن الثريان      )الزخم ( له فقد القوة الدافعة  

  .Three Outsideاألوىل والشمعة الثانية من منوذج 
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14- Dragonfly Doji (UMBRELLA) Bullish:  

    

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  نعكاسيا
  )متوقع للصعود(متفائل 
  متوسطة

  مشعة واحدة
  النموذج     - - - - - -

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
هذه الشمعة تتكون عندما يكون سعر االفتتاح وأعلى سعر وسعر اإلغالق متـساوية وأدىن سـعر                    

طويل وال يوجد هلا    ذات ظل سفلي    " T"يصنع ظل طويل سفلي والنتيجة تكون عبارة عن مشعة تشبه حرف            
  .التداولملدى ظل علوي يف اغلب األحيان وتظهر هذه الشمعة يف النهاية العليا 

  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
هذه الشمعة تشري إىل أن البائعني سيطروا على التداول وقادوا السعر إىل أسفل أثناء جلسة التداول                    

 هذا  دأغلقت عن جلسة التداول   إىل مستوى االفتتاح    رى  مرة أخ ودفعوا السعر   املشترين  وبنهاية اجللسة ظهر    
املستوى وضمان االنعكاس بالنسبة للنموذج يعتمد على حركة السعر السابقة والتأكيد املـستقبلي، الظـل               

، وبعـد    بأنه ال يزال هناك عدد وافر من املشترين        ضغط الشراء لكن اقل سعر يشري     يشري إىل   السفلي الطويل   
ويل أو الشمعة السوداء الطويلة أو منطقة الدعم هذه الشمعة تعترب إشارة للقاع أو الحتمال               االجتاه النازل الط  
 الكثري من النماذج حيتاج إىل تأكيـد      ه مثل    هذا النموذج مثل    كما أن  لالجتاه) متوقع للصعود (انعكاس متفائل   
بالنسبة للـشمعة   ق عايل أيضاً    بواسطة االفتتاح بفجوة إىل أعلى و إغال       يكون    وهذا التأكيد  قبل اختاذ القرار  

  .ه أكثر موثوقية منه لكنHammerهذا النموذج يشبه منوذج الـ التالية، 
 
 

15- Homing Pigeon Bullish:  

  

=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )متوقع للصعود(متفائل 

  متوسطة
  مشعتني

  النموذج   دمج النموذج   طويلةمشعة سوداء

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
من الـشمعة   اصغر  مشعة سوداء   كون  ت شمعة الثانية  وال اءسودمشعة طويلة   عبارة عن   لشمعة األوىل   ا    

  .األوىل ةجسم الشمعكون ضمن توالسابقة 
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
دفع األسعار إىل أسفل ويظهر ذلك من خالل الـشمعة          يواصلون  ) البائعني(يف االجتاه النازل الدببة         

الشمعة األوىل وهـذا يـشري إىل أن         ضمن جسم    الشمعة الثانية فيكون  افتتاح وإغالق   السوداء الطويلة أما    
 أن يـؤدي إىل      شراء وهـذا ميكـن      بضغط توقف للبيع يكون متبوع    االجتاه النازل قد فقد القوة ويشري إىل      

 31  .جتاهلال )متفائل( صاعد انعكاس

  :تذكر ◊
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ
ــاه    ــة االتج ــي نهاي ف

زل تــشير إلـــى  النــا 
ــاع أو إلـــــــى  القـــــ
مستوى دعم جديـد    
ــد  ــون تأآيــــ أو تكــــ
ــم  ــستوى دعـــ لمـــ
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
يمكــن تــشير إلـــى   

  .نهاية موجة البيع
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16- Gravestone Doji (INVERTED UMBRELLA) Bullish:  

    
  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )متوقع للصعود(متفائل 

  متوسطة
  مشعة واحدة

  النموذج     - - - - - -

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
اإلغالق متساوية وأعلـى سـعر      سعر   االفتتاح وأدىن سعر و     سعر هذه الشمعة تتكون عندما يكون        

مقلوب و ذات ظل علـوي طويـل   " T"يصنع ظل علوي طويل والنتيجة تكون عبارة عن مشعة تشبه حرف      
  .ية السفلى ملدى التداولوليس هلا ظل سفلي وتتكون هذه الشمعة يف النها

  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
هذه الشمعة تشري إىل أن املشترين سيطروا على التداول وقادوا السعر إىل أعلى أثناء جلسة التداول          

 وبنهاية اجللسة ظهر البائعني ودفعوا السعر مرة أخرى إىل مستوى االفتتاح واجللسة أغلقت عند اقل سـعر                 
مثل بقية الشموع ضمان االنعكاس بالنسبة هلا يعتمد على حركة السعر السابقة والتأكيد             وهذه الشمعة مثلها    

يعتـرب  حقيقي إال أن أعلى سعر يف اليوم        ضعف   الظل العلوي الطويل يشري إىل        أن املستقبلي وعلى الرغم من   
 ة أو منطقة الدعم   بعض ضغط الشراء، بعد االجتاه النازل الطويل أو الشمعة السوداء الطويل          دليل على وجود    

 هذا النموذج    كما أن  لالجتاه) متوقع للصعود (هذه الشمعة تعترب إشارة للقاع أو الحتمال انعكاس متفائل          فإن  
بواسطة االفتتاح بفجوة إىل     يكون    وهذا التأكيد   قبل اختاذ القرار   الكثري من النماذج حيتاج إىل تأكيد     ه مثل   مثل

 Inverted Hammerهذا النموذج يشبه منوذج الـ معة التالية، بالنسبة للشأعلى و إغالق عايل أيضاً 
  .ه أكثر موثوقية منهلكن

 
17- Ladder Bottom Bullish:  

  
= 

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )متوقع للصعود(متفائل 

  متوسطة
   مشوع5

 Hammerمشعة 

  النموذج   دمج النموذج

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
الشمعة الرابعة  سوداء وتكون ذات افتتاحات و اغالقات منخفضة على التوايل و         مشوع  ظهور ثالث       

  . الشمعة الرابعةفتح فوق جسمعة بيضاء تمشكون الشمعة اخلامسة ت ظل علوي وا هلاء سودمشعةكون ت
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
الثالث مشوع السوداء األوىل تشري إىل اجتاه نازل والشمعة الرابعة تشري إىل أن االجتاه النـازل قـد                 

الـشمعة  إذا كـان جـسم      وصل إىل النهاية وهذا ما تؤكده الشمعة اخلامسة واليت تفتح بفجوة إىل أعلى و             
 32  . على وشك احلدوث تكون لالجتاه طويل أو كان حجم التداول عايل فان عملية االنعكاس الصاعدةةاخلامس

  :تذكر ◊
 يمكــن Hammerالـــ 

أن تكــــون عمليــــة  
عكــــس لالتجــــاه أو 
تكون إشارة للقاع أو    
ــارة لمــــستوى  إشــ
دعم جديـد أو تأآيـد      
ــم  ــستوى دعـــ لمـــ

آما أن الظل   سابق،  
الــــسفلي الطويــــل 
ــى أن  ــشير إلــــ يــــ

) الدببــــة(البــــائعين 
تحكموا فـي الـسعر     
لفتـــرة مـــن الوقـــت 
لكـــــــنهم فقـــــــدوا 
الــــــسيطرة فــــــي 
النهايــة والمــشترين 

عـادوا مـرة    ) الثيران(
  .أخرى بشكل رائع
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  :تذكر ◊
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ
ــة   الطويلــة فــي نهاي
االتجاه النازل تـشير    
ــاع أو إلــى    ــى الق إل
مستوى دعم جديـد    
ــد  ــون تأآيــــ أو تكــــ
ــم  ــستوى دعـــ لمـــ
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
يمكــن تــشير إلـــى   

  .نهاية موجة البيع
    

  :تذكر ◊
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ
ــة   الطويلــة فــي نهاي
االتجاه النازل تـشير    
ــاع أو إلــى    ــى الق إل
مستوى دعم جديـد    
ــد  ــون تأآيــــ أو تكــــ
ــم  ــستوى دعـــ لمـــ
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ

ير إلـــى يمكــن تــش  
  .نهاية موجة البيع

    

18- Matching Low Bullish: 

  

=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )متوقع للصعود(متفائل 

  متوسطة
  مشعتني

  النموذج   دمج النموذج   طويلةمشعة سوداء

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
إغالق مساوي  مشعة سوداء ذات    كون  الشمعة الثانية ت  ومشعة سوداء طويلة    عبارة عن   الشمعة األوىل       

  .األوىل الشمعة إلغالق
  

  :مـوذجتفسيـر الـنـ ◊
إىل يشري  مع إغالق متساوي على التوايل وهذا       تظهر مشعتان ذات لون أسود      يف اجتاه التداول النازل         

  . يوم التداول التايلميكن أن يسبب انعكاس لالجتاه يفمنطقة دعم قصرية املدى وهذا 
 
 

19- Meeting Lines Bullish: 

  

=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )متوقع للصعود(متفائل 

  متوسطة
  مشعتني
  سوداء طويلةمشعة 

  النموذج   دمج النموذج

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
الـشمعة  حتت اجتاه التداول السابق و     حقيقي    جسم اء طويلة هلا  الشمعة األوىل عبارة عن مشعة سود         

هلما الشمعتني  كال   و يكون أيضاً حتت اجتاه التداول السابق      حقيقي    جسم اوهلالثانية تكون مشعة بيضاء طويلة      
  .غالقنفس سعر اإل

  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
تداول السابق وعلى الـرغم مـن أن        حتت ال تظهر مشعتان ذات سعر افتتاح      يف اجتاه التداول النازل         

وهذا يشري إىل انعكـاس     الشمعة السابقة   غلق عند نفس إغالق     ترتفع لت  أاإىل  منخفضة  فتح  الشمعة الثانية ت  
  .حمتملة لالجتاه
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  :تذكر ◊
 Invertedالــــــ  

Hammer بعـــــــــــد 
االتجاه النازل يمكـن    
أن تكــــون عمليــــة  
عكــــس لالتجــــاه أو 
تكون إشارة للقاع أو    
ــارة لمــــستوى  إشــ
دعم جديـد أو تأآيـد      
ــم  ــستوى دعـــ لمـــ
سابق، آما أن الظل    
ــل   ــوي الطويـــ العلـــ
يـــشير إلـــى ضـــغط 
ــى أن   ــراء والـــ شـــ

) الثيـران (المشترين  
نـــوا قـــادرين لـــم يكو

علــى تحمــل ضــغط  
الــشراء هــذا ولــذلك 
تــم اإلغــالق بعيــدًا   
ــعر   ــى سـ ــن أعلـ عـ

  .للشمعة
    

  :تذكر ◊
 يمكــن Hammerالـــ 

أن تكــــون عمليــــة  
عكــــس لالتجــــاه أو 
تكون إشارة للقاع أو    
ــارة لمــــستوى  إشــ
دعم جديـد أو تأآيـد      
ــم  ــستوى دعـــ لمـــ
سابق، آما أن الظل    
الــــسفلي الطويــــل 
ــى أن  ــشير إلــــ يــــ

) الدببــــة(البــــائعين 
تحكموا فـي الـسعر     
لفتـــرة مـــن الوقـــت 
لكـــــــنهم فقـــــــدوا 
الــــــسيطرة فــــــي 

مــشترين النهايــة وال
عـادوا مـرة    ) الثيران(

  .أخرى بشكل رائع
    

20- Piercing Line Bullish: 

  
=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )متوقع للصعود(فائل مت

  متوسطة
  مشعتني
  النموذج   دمج النموذج Hammerمشعة 

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
حتت أدىن سعر   مشعة بيضاء تفتح    كون  الشمعة الثانية ت   و   لشمعة األوىل عبارة عن مشعة سوداء طويلة      ا    

  .) الشمعة األوىلفوق منتصف جسم(بالنسبة للشمعة األوىل وتغلق ضمن جسم الشمعة األوىل 
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
بقوة ويعود لكنه يتحسن بواسطة الشمعة الثانية يف اجتاه التداول النازل السوق يفتح بعيداً إىل أسفل            

للدخول إىل  ) املشترين(للثريان   مناسبة   فرصة أن ال   وهذا النموذج يشري إىل    وىل الشمعة األ  ليغلق فوق منتصف  
  هـذا النمـوذج عكـس        من اهلبوط إىل الـصعود،     مستوى دعم لعكس االجتاه   يشري إىل   السوق وكذلك   

  .Dark Cloud Cover منوذج الـ
 
 

21- Stick Sandwich Bullish: 

  
=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 :لــشموع عــدد ا•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )متوقع للصعود(متفائل 

  متوسطة
   مشوع3
  النموذج   دمج النموذج  Inverted Hammer مشعة

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
  مـستوى   فوق ايتم تداوهل الشمعة الثانية تكون مشعة بيضاء      وعن مشعة سوداء    الشمعة األوىل عبارة        

  . الشمعة األوىلإغالق مساوي إلغالقمشعة سوداء ذات كون ت الشمعة األوىل والشمعة الثالثةإغالق 
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
 للشمعة الثالثة   نهائيةلكن النتيجة ال  مشوع مع افتتاحات مرتفعة على التوايل       هذا النموذج يبني ثالث         

يـدل  مستوى دعم و  أن السوق وجد    يدل على   وهذا النموذج   الشمعة األوىل   إغالق مساوي إلغالق    تكون  
  . مستوى الدعم هذاميكن أن حيدث له انعكاس مناجتاه التداول على أن 
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  :تذكر ◊
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ
ــة   الطويلــة فــي نهاي

 تـشير   االتجاه النازل 
ــاع أو إلــى    ــى الق إل
مستوى دعم جديـد    
ــد  ــون تأآيــــ أو تكــــ
ــم  ــستوى دعـــ لمـــ
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
يمكــن تــشير إلـــى   

  .نهاية موجة البيع
    

  :تذكر ◊
 يمكــن Hammerالـــ 

أن تكــــون عمليــــة  
عكــــس لالتجــــاه أو 
تكون إشارة للقاع أو    
ــارة لمــــستوى  إشــ
دعم جديـد أو تأآيـد      
ــم  ــستوى دعـــ لمـــ

، آما أن الظل    سابق
الــــسفلي الطويــــل 
ــى أن  ــشير إلــــ يــــ

) الدببــــة(البــــائعين 
تحكموا فـي الـسعر     
لفتـــرة مـــن الوقـــت 
لكـــــــنهم فقـــــــدوا 
الــــــسيطرة فــــــي 
النهايــة والمــشترين 

عـادوا مـرة    ) الثيران(
  .أخرى بشكل رائع

    

22- Three Stars In The South Bullish: 

  

=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )متوقع للصعود(متفائل 

  متوسطة
   مشوع3

  النموذج   دمج النموذج   طويلةمشعة سوداء

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
الشمعة الثانية تكون مشعـة      ظل سفلي طويل أيضاً و     ن مشعة سوداء طويلة ذات    الشمعة األوىل تكو      

أعلى من اقل سعر بالنسبة للشمعة الثانية اصغر ويكون اقل سعر بالنسبة للشمعة األوىل ولكنها  ة مشاسوداء
ضمن مدى تـداول    وتكون   سوداء صغرية    Marubozu عبارة عن    للشمعة األوىل والشمعة الثالثة تكون    

  .معة الثانيةشال
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
مشعة تكون أضعف من اليت قبلـها بـشكل         سوداء وكل   مشوع  يف اجتاه التداول النازل تظهر ثالث           

 وهذا يشري إىل حـدوث       اخلاص بالشمعة اليت قبلها على التوايل      ضمن مدى التداول  كل مشعة   وتكون  متتايل  
ـ    الرتول حتت    السوق من    مينععة  مش يف كل    القليلالتحسن   و بعض عمليات الشراء   شمعة أدىن سعر بالنسبة لل

  وهذا يعطـي االحتمـال النعكـاس        )املشترين(الثريان  لصاحل  يدور ببطء   التداول  أن   وهذا يشري إىل     األوىل
  .لالجتاه) متوقع للصعود(متفائل 

 
 

23- Tri Star Bullish: 

  
=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :لنـمـوذجا-دمج •

  انعكاسي
  )متوقع للصعود(متفائل 

  متوسطة
   مشوع3

  النموذج   دمج النموذج Hammerمشعة 

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
  الثانية تفتح بفجوة إىل أسـفل بعيـداً عـن           Dojiمتتالية والـ   مشوع   يف ثالث    Dojiظهور الـ       

  . األوىل والثالثةDojiالـ 
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
  لالجتـاه وذلـك مـن خـالل ثـالث           عالمـات حتـسن   يظهر  يف اجتاه التداول النازل السوق          

 حـدوث عمليـة انعكـاس      احتمـال    إىلوهذا يشري   حتول االجتاه حنو الصعود بشكل تدرجيي        Dojiمشوع  
  .لالجتاه) متفائلة(صاعدة 
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  :تذكر ◊
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ
ــاه    ــة االتج ــي نهاي ف
النــازل تــشير إلـــى   
ــاع أو إلـــــــى  القـــــ
مستوى دعم جديـد    
ــد  ــون تأآيــــ أو تكــــ
ــم  ــستوى دعـــ لمـــ
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
يمكــن تــشير إلـــى   
ــع    ــة البي ــة موج نهاي
ــسفلي   ــل الــ والظــ
الطويــل يــشير إلــى  
عــــــــودة رائعــــــــة 

  .للمشترين
    

  :تذكر ◊
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ
ــة   الطويلــة فــي نهاي
االتجاه النازل تـشير    
ــاع أو إلــى    ــى الق إل
مستوى دعم جديـد    
ــد  ــون تأآيــــ أو تكــــ
ــم  ــستوى دعـــ لمـــ
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ

 إلـــى يمكــن تــشير  
  .نهاية موجة البيع

    

24- Unique Three River Bottom Bullish: 

  

=  

 

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )متوقع للصعود(متفائل 

  متوسطة
   مشوع3

مشعة سوداء ذات ظل سفلي 
  طويل

  النموذج   دمج النموذج

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
  يف املوقـع    الـشمعة الثانيـة تكـون مشعـة سـوداء         والشمعة األوىل تكون مشعة سوداء طويلة           

)  جديـد قاع (يصنع اخنفاض جديد سفلي  ظلاكون هلالشمعة الثانية يو) Harami Position(احلامل 
  . الشمعة الثانيةغلق حتت إغالقت ة قصرياء بيضمشعةكون الشمعة الثالثة تو

  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
الظل  و األوىل الشمعة   ضمن جسم تكون الشمعة الثانية    على التوايل و  تظهر مشعتني ذات لون أسود          

حتت جسم الشمعة   فتح  ت لشمعة الثالثة  وا رمبا يتم عكسه  االجتاه النازل   يبني أن   السفلي الطويل للشمعة الثانية     
ويف  لتغلق فوق سعر االفتتاح اخلاص ـا   يف اجللسةلكنها يف النهاية تبني حتسن   تردد السوق   الثانية وتزيد من    

  . الصعود ويعكسوا االجتاه حنوأن يسيطروا) املشترين(النهاية جيب على الثريان 
 
 

25- Doji Star Bullish: 

  

=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــ •  :ةالنزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )متوقع للصعود(متفائل 

  متوسطة
  مشعتني

  النموذج   دمج النموذج  مشعة سوداء طويلة

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
 تفتح بعيداً إىل أسفل     Dojiعبارة عن   عة األوىل عبارة عن مشعة سوداء طويلة والشمعة الثانية          الشم    

  . تكون طويلة ال جيب أنDojiالظالل بالنسبة للـ اجتاه التداول السابق ويف نفس 
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
 وافتتـاح بعيـد إىل      ةيل طو يؤكد عملية اهلبوط بواسطة مشعة سوداء     يف اجتاه التداول النازل السوق          

غلق على أو بالقرب من سـعر االفتتـاح         ت ضيق و  نطاق ضمن   ا يتم تداوهل  بالنسبة للشمعة الثانية واليت   أسفل  
  قبل اختاذ القرار    تأكيد حدوث انعكاس صاعد لالجتاه وهذا االنعكاس حيتاج إىل       هذا السيناريو يبني إمكانية     و

  .ح بفجوة إىل أعلى يف يوم التداول التايلفتتاوهذا التأكيد ميكن أن يكون بواسطة اال
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  :تذكر ◊
ـــ   Shooting Starال

ــي   ــوذج انعكاسـ نمـ
متوقــــــع للهبــــــوط 
ــد   ــى تأآي ــاج إل ويحت
ــرار   ــاذ القـ ــل اتخـ قبـ
ــن أن   ــد يمكـ والتأآيـ
يكـــــون بواســـــطة  
شـــــمعة ســـــوداء  
طويلة أو فجـوة إلـى      

وفي هـذه   ... أسفل
ــن أن   ــة يمكــ الحالــ
يشير إلى مـستوى    
مقاومــــة مؤقــــت أو 
توقف بسيط للحرآة   
الـــــصاعدة لـــــذلك  

ا مهم جدًا التأآيد هن
فـإذا اسـتمر االتجـاه    
ــا   ــصاعد اعتبرنـــ الـــ
النموذج مواصلة وإذا   
ــاه  انعكـــــس االتجـــ
ــوذج  ــاه نمـــ اعتبرنـــ

  .انعكاسي هابط
    

  :تذكر ◊
ــضاء  الــــشمعة البيــ

 تعتمد آثيـرًا    الطويلة
على موضعها داخـل    
الخـــــرائط الفنيـــــة  
وبــشكل عــام بعـــد   
ــان   ــازل ف ــاه الن االتج
ــضاء  الــــشمعة البيــ

ــ  ــة يمكـ  أن نالطويلـ
تــشير إلــى القــاع أو 
تشير إلى مـستوى    
دعم جديـد أو تكـون      
تأآيد لمستوى دعم   
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ
عمليـــــة انعكـــــاس 

  .لالتجاه
    

26- Upside Gap Three Methods Bullish: 

  
=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  مواصلة
  )متوقع للصعود(متفائل 

  متوسطة
   مشوع3

 Shooting Starمشعة 

  النموذج   دمج النموذج

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
مشعة سـوداء   كون  ت  والشمعة الثالثة  مع وجود فجوة بينهما   مشعتني طويلتني ذات لون أبيض      ظهور      

  . املوجودة بني الشمعتني األوىللئ الفجوةمت
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
 أعلـى   إىلمع وجود فجـوة     بشمعتني طويلتني ذات لون أبيض      جتاه التداول الصاعد يكون متبوع      ا    

وهذا جيب  بني الشمعتني األوىل والثانية     لئ الفجوة املوجودة    مت الكنهمشعة سوداء   كون   والشمعة الثالثة ت   بينهما
 هذا الرتول للشمعة الثالثة     ببوقد يكون س  ) املتفائل(دعم بالنسبة لالجتاه الصاعد     مستوى  على انه   يؤخذ  أن  

  .هو جين األرباح املؤقت
 
 

27- Upside Tasuk Gap Bullish: 

  

=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  مواصلة
  )متوقع للصعود(متفائل 

  متوسطة
   مشوع3

  مشعة بيضاء طويلة

  النموذج   دمج النموذج

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
 والشمعة الثالثة تكون مشعة سـوداء     مع وجود فجوة بينهما     مشعتني طويلتني ذات لون أبيض      ظهور      

  . والشمعة الثانية الشمعة األوىلغلق ضمن الفجوة املوجودة بنيتوالشمعة الثانية فتح ضمن جسم ت
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
إىل أعلـى   مع وجود فجـوة     بشمعتني طويلتني ذات لون أبيض      اجتاه التداول الصاعد يكون متبوع          

  الـصاعد   االجتـاه  و يف النهاية     لألرباحأا تكونت نتيجة اجلين املؤقت      من احملتمل   والشمعة السوداء    بينهما
   . يستمرجيب أن
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ذج المتفائلة النما

  )المتوقعة للصعود(

  :منخفضة الثقةالنماذج املتفائلة : ثالثاً
 ● Belt Hold Bullish 

● Hammer Bullish 
● Harami Bullish 
● Harami Cross Bullish 
● Inverted Hammer Bullish 
 ● Separating Lines Bullish  
● Three Line Strike Bullish 
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  :تذكر ◊
 يمكــن Hammerالـــ 

أن تكــــون عمليــــة  
عكــــس لالتجــــاه أو 
تكون إشارة للقاع أو    
ــارة لمــــستوى  إشــ
دعم جديـد أو تأآيـد      
ــم  ــستوى دعـــ لمـــ
سابق، آما أن الظل    
الــــسفلي الطويــــل 
ــى أن  ــشير إلــــ يــــ

) الدببــــة(البــــائعين 
تحكموا فـي الـسعر     
لفتـــرة مـــن الوقـــت 
لكـــــــنهم فقـــــــدوا 
الــــــسيطرة فــــــي 
النهايــة والمــشترين 

عـادوا مـرة    ) ثيرانال(
  .أخرى بشكل رائع

    

28- Belt Hold Bullish: 

    

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )متوقع للصعود(متفائل 

  منخفضة
  مشعة واحدة

  النموذج     - - - - - -

 

  

  :ـف الـنـمـوذجوص ◊
  .كون بدون ظل سفليتظهر يف اجتاه التداول النازل وت جسم ابيض  مشعة ذاتعبارة عن    
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
  أقـل سـعر    اجسم ابيض ويكون سعر االفتتاح بالنسبة هل      تظهر مشعة ذات    يف اجتاه التداول النازل         

  . واحتمال انعكاس لالجتاه حنو الصعود)املشترين(ن وهذا قد يبني حتسن بالنسبة للثرياخالل جلسة التداول 
 
 

29- Hammer Bullish: 

    

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )متوقع للصعود(متفائل 

  منخفضة
  مشعة واحدة

  النموذج     - - - - - -

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
 باإلضافة إىل ظل سـفلي       النازل التداول  حقيقي صغري يف النهاية العليا ملدى      جسمتظهر مشعة ذات        

  .يكون هناك ظل علويال غالباً  و ضعف اجلسم احلقيقي للشمعة مرتني على األقليكون طوله
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
عند  وول النازلوقف بعد افتتاح السوق أثناء اجتاه التدا قد ت هناك بيع حاد    هذه الشمعة تشري إىل أن          

قد وصل إىل النهايـة     االجتاه النازل    أن   اية التداول أغلق السوق فوق أعلى سعر بالنسبة له بقليل وهذا يبني           
 من أن هذا النموذج يشري إىل القاع فان عكس االجتاه ميكن أن يتأكد أيضاً وذلـك                ومبجرد التأكد   ) القاع(

ــوم التــداول بواســطة االفتتــاح العــايل واإلغــالق العــايل يف   ، هــذا النمــوذج يــشبه التــايلي
  . لكنه اقل موثوقية منهDragonfly Doji (UMBRELLA)منوذج الـ 
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  :تذكر ◊
ــسوداء   الـ ــشمعة الـ
ــة   ـي نهاي الطويلــة 
االتجاه  تـشير    
ــى القـ أو إلــى    إل
مستوى دعم جديـد    
ــد  أو تكـــــ تأآيــــ
ــم  ــستوى دعـــ لمـــ
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
يمكــن تــشير إلـــى   
ــع    ـة البي ــة  نهاي
ــسفلي   ــل الــ والظــ
الطويــل يـشير إلــى  
رائعــــــــة  عــــــــودة

  .للمشترين
    

 
فـ

النازل
ـاع

ـون

موجـ

ـ
 

  :تذكر ◊
 يمكــن Hammerالـــ 

عمليــــة  أن تكــــون 
عكــــس لالتجــــاه أو 
تكون إشارة للقاع أو    
ــارة لمــــستوى  إشــ
دعم جديـد أو تأآيـد      
ــم  ــستوى دعـــ لمـــ
سابق، آما أن الظل    
الــــسفلي الطويــــل 
ــى أن  ــشير إلــــ يــــ

) الدببــــة(البــــائعين 
تحكموا فـي الـسعر     
لفتـــرة مـــن الوقـــت 
لكـــــــنهم فقـــــــدوا 
الــــــسيطرة فــــــي 
النهايــة والمــشترين 

عـادوا مـرة    ) الثيران(
  .أخرى بشكل رائع

    

30- Harami Bullish: 

  
=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )متوقع للصعود(متفائل 

  منخفضة
  مشعتني
  النموذج   دمج النموذج Hammerمشعة 

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
مشعة بيضاء ذات جـسم حقيقـي    الشمعة الثانية تكونومشعة سوداء طويلة يف االجتاه النازل      ظهور      

ــل بواســطة اجلــسم احل ــع بالكام ــي مبتل ــشمعة األوىل قيق ــة يفأي أن (لل ــشمعة الثاني ــع ال   املوق
  .)Harami Positionاحلامل 

  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
فان الشمعة البيضاء تفتح أعلى مـن إغـالق         اية اجتاه التداول النازل     يف  مشعة سوداء طويلة    بعد      

هذا النموذج جيب أن يـتم      الشراء و بواسطة ضغط   وهذا يعين أن السعر يتم دفعه إىل أعلى         الشمعة السوداء   
، هذا النموذج يعترب     الصاعد تأكيده بواسطة يوم التداول التايل حبث يكون عبارة عن مواصلة النعكاس االجتاه           

  .Three Insideمن منوذج  اليومني األول والثاين
 
 

31- Harami Cross Bullish: 

  

=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )متوقع للصعود(متفائل 

  منخفضة
  مشعتني

 ذات ظل سفلي مشعة سوداء
  النموذج   دمج النموذج طويل

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
 ضـمن اجلـسم     Dojiكون عبارة عن    الشمعة الثانية ت  وسوداء طويلة   الشمعة األوىل تكون مشعة         

  .)Harami Positionاحلامل   املوقعالشمعة الثانية تكون يفأي أن ( للشمعة األوىل احلقيقي
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
فان الشمعة البيضاء تفتح أعلى مـن إغـالق         اية اجتاه التداول النازل     يف  مشعة سوداء طويلة    بعد      

 مـن  يعتـرب أكثـر تأكيـداً       النمـوذج   هـذا   و  االفتتـاح   سـعر  غلق عنـد نفـس    ت و الشمعة السوداء 
  ).املشترين( بالنسبة للثريان  صاعدة لالجتاه العادي ويبني عملية انعكاسHaramiمنوذج الـ 
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  :تذكر ◊
 Invertedالــــــ  

Hammer بعـــــــــــد 
االتجاه النازل يمكـن    
أن تكــــون عمليــــة  
عكــــس لالتجــــاه أو 
تكون إشارة للقاع أو    
ــارة لمــــستوى  إشــ
دعم جديـد أو تأآيـد      
ــم  ــستوى دعـــ لمـــ
سابق، آما أن الظل    

ــوي ال ــل العلـــ طويـــ
يـــشير إلـــى ضـــغط 
ــى أن   ــراء والـــ شـــ

) الثيـران (المشترين  
لـــم يكونـــوا قـــادرين 
علــى تحمــل ضــغط  
الــشراء هــذا ولــذلك 
تــم اإلغــالق بعيــدًا   
ــعر   ــى سـ ــن أعلـ عـ

  .للشمعة
    

  :تذكر ◊
ــضاء  الــــشمعة البيــ

لطويلة تعتمد آثيـرًا    ا
على موضعها داخـل    
الخـــــرائط الفنيـــــة  
وبــشكل عــام بعـــد   
ــان   ــازل ف ــاه الن االتج
ــضاء  الــــشمعة البيــ

ــ  ــة يمكـ  أن نالطويلـ
تــشير إلــى القــاع أو 
تشير إلى مـستوى    
دعم جديـد أو تكـون      
تأآيد لمستوى دعم   
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ
عمليـــــة انعكـــــاس 
ــاه، والظـــــل  لالتجـــ
الــــسفلي الطويــــل 

إلـــى عـــودة يـــشير 
رائعــــة للمــــشترين 

  ).الثيران(
    

32- Inverted Hammer Bullish: 

    
  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :ـمـوذجالن-دمج •

  انعكاسي
  )متوقع للصعود(متفائل 

  منخفضة
  مشعة واحدة

  النموذج     - - - - - -

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
علوي  باإلضافة إىل ظل      النازل التداول  ملدى  السفلى جسم حقيقي صغري يف النهاية    تظهر مشعة ذات        

  .يكون هناك ظل سفليال غالباً و عن ضعف اجلسم احلقيقي للشمعة مرتني  طولهدائماً ال يزيد
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
 ويـدفعوا   )الـثريان (إغالق الشمعة السابقة مث يظهر املشترين        يف االجتاه النازل السوق يفتح حتت         

 وهذا النموذج يعطي احتمال      الشمعة السابقة  ولكن ليس مبا فيه الكفاية لإلغالق فوق إغالق       السعر إىل أعلى    
باالفتتاح واإلغالق فوق جسم     كونت عكس االجتاه     عملية وتأكيدصاعدة يف املستقبل القريب     لعملية انعكاس   

 ، هــذا النمــوذج يــشبه   التــايل يف يــوم التــداول  Inverted Hammerالـــ 
  . لكنه اقل موثوقية منهGravestone Doji (INVERTED UMBRELLA)منوذج الـ 

 
 

33- Separating Lines Bullish: 

  

=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  مواصلة
  )متوقع للصعود(متفائل 
  منخفضة
  مشعتني

مشعة بيضاء ذات ظل سفلي 
  طويل

  النموذج   دمج النموذج

 

  

  :لـنـمـوذجوصـف ا ◊
 االفتتاح بالنسبة هلا هـو       سعر الشمعة الثانية تكون مشعة بيضاء     و لشمعة األوىل تكون مشعة سوداء    ا    

  .نفس سعر افتتاح الشمعة األوىل
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
بدأ من حيث انتهى تـداول      مشعة سوداء طويلة مث تليها مشعة بيضاء ت       ظهر  تيف اجتاه التداول الصاعد         

  .ن يستمر اجتاه التداول الصاعد جيب أيشري إىل أنوهذا وترتفع لتغلق عالياً   األوىلالشمعة
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  :تذكر ◊
ـــ   Shooting Starال

ــي   ــوذج انعكاسـ نمـ
متوقــــــع للهبــــــوط 
ــد   ــى تأآي ــاج إل ويحت
ــرار   ــاذ القـ ــل اتخـ قبـ
ــن أن   ــد يمكـ والتأآيـ
يكـــــون بواســـــطة  
شـــــمعة ســـــوداء  

إلـى  طويلة أو فجـوة     
وفي هـذه   ... أسفل

ــن أن   ــة يمكــ الحالــ
يشير إلى مـستوى    
مقاومــــة مؤقــــت أو 
توقف بسيط للحرآة   
الـــــصاعدة لـــــذلك  
التأآيد هنا مهم جدًا 
فـإذا اسـتمر االتجـاه    
ــا   ــصاعد اعتبرنـــ الـــ
النموذج مواصلة وإذا   
ــاه  انعكـــــس االتجـــ
ــوذج  ــاه نمـــ اعتبرنـــ

  .انعكاسي هابط
    

34- Three Line Strike Bullish: 

  
=  

 

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  مواصلة
  )متوقع للصعود(متفائل 

  منخفضة
   مشوع4

  النموذج   دمج النموذج Shooting Starمشعة 

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
الشمعة الرابعة  بيضاء مع اغالقات مرتفعة على التوايل و      مشوع  ظهر ثالث   يف اجتاه التداول الصاعد ت        

  . األوىلةتاح الشمعافتغلق حتت تفتح عالياً وت
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
إذا كان االجتاه   و للعودة من حيث بدأت يف بداية النموذج          إىل أسفل  األسعارالشمعة السوداء تدفع        

  . االرتفاعليستمر ويواصالصاعد قوي قبل النموذج فانه جيب أن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Introduction To: Japanese Candles الـشـمـوع الـيـابـانـيـة: مـقـدمـة إلـى

  

  النماذج المتشائمة

  )ة للهبوطالمتوقع(

   النماذج عالية الثقة●
   النماذج متوسطة الثقة●
  النماذج منخفضة الثقة ●
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  النماذج المتشائمة

  )المتوقعة للهبوط(

  :عالية الثقةالنماذج املتشائمة : أوالًً
 ● Abandoned Baby Bearish 

● Dark Cloud Cover Bearish 
● Evening Doji Star Bearish 
● Evening Star Bearish 
● Identical Three Crows Bearish 
● Kicking Bearish 
● Three Inside Down Bearish 
● Three Outside Down Bearish 
● Falling Three Methods Bearish 
● Three Black Crows Bearish 
● Upside Gap Two Crows Bearish 
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  :تذكر ◊
ـــ   Shooting Starال

ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ
ــة عكــــــس  عمليــــ
لالتجــــاه أو تكــــون  
إشــــارة للقمــــة أو  
ــارة لمــــستوى  إشــ

ــة ج ــد أو مقاومــ ديــ
تأآيـــــد لمـــــستوى 
مقاومة سابق، آمـا    
ــوي   ــل العلــ أن الظــ
الطويــل يــشير إلــى  
ــشترين  أن المـــــــــ

ــران( ــدوا ) الثيـــ فقـــ
الـــــسيطرة علـــــى 
ــد    ــم تعـ ــسعر ولـ الـ
لديهم القـدرة علـى     
ــى    ــعار إل ــع األس دف

  .أعلى
    

  :تذكر ◊
ـــ   Shooting Starال

ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ
ــة عكــــــس  عمليــــ
لالتجــــاه أو تكــــون  
إشــــارة للقمــــة أو  
ــارة لمــــستوى  إشــ
ــد أو   ــة جديــ مقاومــ

لمـــــستوى تأآيـــــد 
مقاومة سابق، آمـا    
ــوي   ــل العلــ أن الظــ
الطويــل يــشير إلــى  
ــشترين  أن المـــــــــ

ــران( ــدوا ) الثيـــ فقـــ
الـــــسيطرة علـــــى 
ــد    ــم تعـ ــسعر ولـ الـ
لديهم القـدرة علـى     
ــى    ــعار إل ــع األس دف

  .أعلى
    

1- Abandoned Baby Bearish: 

  
=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  عالية
   مشوع3

  النموذج   دمج النموذج Shooting Starمشعة 

 

  

  :ف الـنـمـوذجوصـ ◊
 تفتح بفجوة   Dojiعبارة عن   الشمعة الثانية تكون    ومشعة بيضاء طويلة    دائماً  الشمعة األوىل تكون        

بفجـوة إىل أسـفل يف      مشعة سوداء تفتح    كون  الشمعة الثالثة ت  إىل أعلى يف نفس اجتاه حركة السعر السابقة و        
  .Doji الـ ع متداخلة موليس هلا ظاللاالجتاه املعاكس للحركة السابقة 

  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
 بفجوة   يقوم بتأكيد هذا الصعود بواسطة مشعة بيضاء طويلة وافتتاح         يف اجتاه التداول الصاعد السوق        

ـ  سعر االفتتاح غلق علىتضيق و من نطاقبالنسبة للشمعة الثانية واليت يتم تداوهلا ض  إىل أعلى     هأو بالقرب من
 اهلبـوط   إىلاالجتاه الصاعد أصبح ضعيفاً وانه على وشك االنعكاس من الصعود            أن إىليشري  وهذا السيناريو   

 والفجوة إىل أسفل بني الـشمعة الثانيـة         ثة السوداء لبواسطة الشمعة الثا  تأكيد عملية انعكاس االجتاه تكون      و
  .والثالثة وهذا النموذج ال حيتاج إىل تأكيد إضايف لعملية عكس االجتاه

 
 

2- Dark Cloud Cover Bearish: 

  
=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  عالية
  مشعتني

  وذجالنم   دمج النموذج  Shooting Starمشعة 

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
أعلى سـعر    فوق   الشمعة الثانية تكون مشعة سوداء تفتح     والشمعة األوىل تكون مشعة بيضاء طويلة           

  ).تغلق حتت منتصف الشمعة األوىل(الشمعة األوىل غلق ضمن جسم توبالنسبة للشمعة األوىل 
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
ـ    د عملية الصعود بواسطة مشعة بيضاء تفتح         يؤك يف اجتاه التداول الصاعد السوق         ه إىل أعلـى لكن

 حيذر املتداولني هذا النموذجو  الشمعة األوىل  منتصف يضعف ويتراجع بواسطة الشمعة الثانية واليت تغلق حتت       
  هـذا النمـوذج يكـون عكـس منـوذج      ،)متوقعـة للـهبوط  (بأن هناك عملية انعكاس متشائمة لالجتاه   

  .Piercing Lineالـ 
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3- Evening Doji Star Bearish: 

  
=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  عالية
   مشوع3

  النموذج   دمج النموذج  Shooting Starمشعة 

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
 تفتح بفجـوة إىل     Doji الشمعة الثانية تكون عبارة عن    والشمعة األوىل تكون مشعة بيضاء طويلة           

  .السعر السابقة والشمعة الثالثة تكون مشعة سوداءحركة اجتاه أعلى يف نفس 
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
 إىل   يقوم بتأكيد هذا الصعود بواسطة مشعة بيضاء طويلة وافتتـاح          د السوق يف اجتاه التداول الصاع       

 وهذا هأو بالقرب من سعر االفتتاح غلق علىتضيق و من نطاقبالنسبة للشمعة الثانية واليت يتم تداوهلا ض    أعلى  
تأكيد بوط و يشري إىل أن االجتاه الصاعد أصبح ضعيفاً وانه على وشك االنعكاس من الصعود إىل اهل              السيناريو  

بواسطة الشمعة الثالثة السوداء وهذا النموذج ال حيتاج إىل تأكيد إضايف لعمليـة  عملية انعكاس االجتاه تكون   
  .عكس االجتاه
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  :تذكر ◊
ـــ   Shooting Starال

ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ
ــة عكــــــس  عمليــــ
لالتجــــاه أو تكــــون  

ــ  ة أو إشــــارة للقمــ
ــارة لمــــستوى  إشــ
ــد أو   ــة جديــ مقاومــ
تأآيـــــد لمـــــستوى 
مقاومة سابق، آمـا    
ــوي   ــل العلــ أن الظــ
الطويــل يــشير إلــى  
ــشترين  أن المـــــــــ

ــران( ــدوا ) الثيـــ فقـــ
الـــــسيطرة علـــــى 
ــد    ــم تعـ ــسعر ولـ الـ
لديهم القـدرة علـى     
ــى    ــعار إل ــع األس دف

  .أعلى
    

  :تذكر ◊
ـــ   Shooting Starال

ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ
ــة عكــــــس  عمليــــ
لالتجــــاه أو تكــــون  
إشــــارة للقمــــة أو  

ــ ــارة لمــ ستوى إشــ
ــد أو   ــة جديــ مقاومــ
تأآيـــــد لمـــــستوى 
مقاومة سابق، آمـا    
ــوي   ــل العلــ أن الظــ
الطويــل يــشير إلــى  
ــشترين  أن المـــــــــ

ــران( ــدوا ) الثيـــ فقـــ
الـــــسيطرة علـــــى 
ــد    ــم تعـ ــسعر ولـ الـ
لديهم القـدرة علـى     
ــى    ــعار إل ــع األس دف

  .أعلى
    

 
 

4- Evening Star Bearish: 

  
=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  عالية
  وع مش3

  Shooting Starمشعة 
  النموذج   دمج النموذج

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
 ضمشعة ذات جسم حقيقي صغري ابي     كون  الشمعة الثانية ت  والشمعة األوىل تكون مشعة بيضاء طويلة           

  .السعر السابقة والشمعة الثالثة تكون مشعة سوداءحركة اجتاه فتح بفجوة إىل أعلى يف نفس وتأو اسود 
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
 بفجوة   يقوم بتأكيد هذا الصعود بواسطة مشعة بيضاء طويلة وافتتاح         يف اجتاه التداول الصاعد السوق        

ـ  سعر االفتتاح غلق علىتضيق و من نطاقوهلا ضبالنسبة للشمعة الثانية واليت يتم تدا  إىل أعلى     هأو بالقرب من
يشري إىل أن االجتاه الصاعد أصبح ضعيفاً وانه على وشك االنعكاس من الصعود إىل اهلبـوط                وهذا السيناريو   

بواسطة الشمعة الثالثة السوداء والفجوة إىل أسفل بني الـشمعة الثانيـة            تأكيد عملية انعكاس االجتاه تكون      و
  .لثة وهذا النموذج ال حيتاج إىل تأكيد إضايف لعملية عكس االجتاهوالثا
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  :تذكر ◊
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ
الطويلة تعتمد آثيـرًا    
على موضعها داخـل    
الخـــــرائط الفنيـــــة  
وبــشكل عــام بعـــد   
االتجاه الـصاعد فـان     
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ

ــ  ــة يمكـ  أن نالطويلـ
تشير إلـى القمـة أو      
تشير إلى مـستوى    
ــد أو   ــة جديــ مقاومــ
ــد  ــون تأآيــــــ تكــــــ
ــة  ــستوى مقاومـ لمـ
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ
عمليـــــة انعكـــــاس 
لالتجــــاه، آمــــا أن  
الظل العلوي الطويل   
ــى أن  ــشير إلــــ يــــ

لمــــشترين فقــــدوا ا
الـــــسيطرة علـــــى 
السعر وليس لديهم   
القــدرة علــى دفـــع   
  .األسعار إلى أعلى

    

  :تذكر ◊
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ
الطويلة تعتمد آثيـرًا    
على موضعها داخـل    
الخـــــرائط الفنيـــــة  
وبــشكل عــام بعـــد   
االتجاه الـصاعد فـان     
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ

ــ  ــة يمكـ  أن نالطويلـ
تشير إلـى القمـة أو      
تشير إلى مـستوى    
ــد أو   ــة جديــ مقاومــ
ــد  ــون تأآيــــــ تكــــــ
ــة  ــستوى مقاومـ لمـ
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ

ــون  ي ــن أن تكـــ مكـــ
عمليـــــة انعكـــــاس 

  .لالتجاه
    

5- Identical Three Crows Bearish: 

  

=  

 

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  عالية
   مشوع3

  مشعة سوداء طويلة

  النموذج   دمج النموذج

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
أقل من إغالق الشمعة السابقة هلا وكل مشعة        إغالق  يكون هلا    مشعةسوداء وكل   مشوع  ظهور ثالث       

  . السابقة هلاةإغالق الشمع  سعرنفسيف فتح ت
  

  : الـنـمـوذجتفسيـر ◊
الـشمعة   إغـالق   سعرفتح يف نفسمشعة تسوداء طويلة وكل مشوع  يف االجتاه الصاعد تظهر ثالث          

لكنه يعترب إشارة أقوى للهبوط  Three Black Crowsهذا النموذج مشابه لنموذج الـ  والسابقة هلا
  .مؤكد بشكل كبرييكون ) املتشائم( االجتاه اهلابط ويف النهاية

 
 

6- Kicking Bearish: 

  

=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  عالية
  مشعتني

 ذات ظل مشعة سوداء طويلة
  النموذج   دمج النموذج  علوي طويل

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
 سوداء  Marubozu الشمعة الثانية عبارة عن    بيضاء و  Marubozuالشمعة األوىل عبارة عن         

  . الشمعة األوىلتأسفل حتتفتح بفجوة إىل 
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
 احلركـة   أن كمـا )تشائمامل( االجتاه اهلابط يشري إىل أن السوق يتجه بشكل قوي حنوهذا النموذج       

  .األخرىالنماذج عكس النموذج السابقة للسوق ليس هلا أمهية مع هذا 
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  :تذكر ◊
ـــ   Shooting Starال

ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ
ــة عكــــــس  عمليــــ
لالتجــــاه أو تكــــون  
إشــــارة للقمــــة أو  
ــارة لمــــستوى  إشــ
ــد أو   ــة جديــ مقاومــ
تأآيـــــد لمـــــستوى 
مقاومة سابق، آمـا    
ــوي   ــل العلــ أن الظــ
الطويــل يــشير إلــى  
ــشترين  أن المـــــــــ

ــران( ــدوا ) الثيـــ فقـــ
الـــــسيطرة علـــــى 
ــد    ــم تعـ ــسعر ولـ الـ
لديهم القـدرة علـى     
ــى    ــعار إل ــع األس دف

  .أعلى
    

  :تذكر ◊
ـــ   Shooting Starال

ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ
ــة عكــــــس  عمليــــ

ــ  ون لالتجــــاه أو تكــ
إشــــارة للقمــــة أو  
ــارة لمــــستوى  إشــ
ــد أو   ــة جديــ مقاومــ
تأآيـــــد لمـــــستوى 
مقاومة سابق، آمـا    
ــوي   ــل العلــ أن الظــ
الطويــل يــشير إلــى  
ــشترين  أن المـــــــــ

ــران( ــدوا ) الثيـــ فقـــ
الـــــسيطرة علـــــى 
ــد    ــم تعـ ــسعر ولـ الـ
لديهم القـدرة علـى     
ــى    ــعار إل ــع األس دف

  .أعلى
    

7- Three Inside Down Bearish: 

  
=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  عالية
   مشوع3

  النموذج   دمج النموذج  Shooting Starمشعة 

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
اء سـود والشمعة الثالثة تكون مشعة  Bearish Haramiمنوذج الشمعة األوىل والثانية تكون     

  . الثانيةةإغالق الشمع حتت إغالق منخفض ذات
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
 العادي والشمعة الثالثـة    Harami بالنسبة لنموذج عن تأكيد إضايف    هذا النموذج يكون عبارة         

وهذا النموذج ال حيتاج إىل تأكيد إضـايف        ) املتوقع للهبوط ( لالجتاه االنعكاسي املتشائم     كون تأكيد بالنسبة  ت
  .لعملية عكس االجتاه

 
 

8- Three Outside Down Bearish: 

  
=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  عالية
   مشوع3

  النموذج   دمج النموذج  Shooting Starمشعة 

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
 اءسودمشعة كون  والشمعة الثالثة تBearish Engulfing منوذجالشمعة األوىل والثانية تكون     

  . الشمعة الثانيةغالقحتت إغالق إذات 
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
عة  والـشم  العـادي Engulfing بالنسبة لنمـوذج عن تأكيد إضايف هذا النموذج يكون عبارة       

وهذا النموذج ال حيتـاج إىل تأكيـد        ) املتوقع للهبوط ( لالجتاه االنعكاسي املتشائم     كون تأكيد بالنسبة  ت الثالثة
  .إضايف لعملية عكس االجتاه
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  :تذكر ◊
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ
الطويلة تعتمد آثيـرًا    
على موضعها داخـل    
الخـــــرائط الفنيـــــة  
وبــشكل عــام بعـــد   
االتجاه الـصاعد فـان     
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ

ــ  ــة يمكـ  أن نالطويلـ
تشير إلـى القمـة أو      
تشير إلى مـستوى    
ــد أو   ــة جديــ مقاومــ
ــد  ــون تأآيــــــ تكــــــ

ــستو ــة لمـ ى مقاومـ
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ
عمليـــــة انعكـــــاس 

  .لالتجاه
    

  :تذكر ◊
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ
الطويلة تعتمد آثيـرًا    
على موضعها داخـل    
الخـــــرائط الفنيـــــة  
وبــشكل عــام بعـــد   
االتجاه الـصاعد فـان     
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ

ــ  ــة يمكـ  أن نالطويلـ
تشير إلـى القمـة أو      
تشير إلى مـستوى    
ــد أو   ــة جديــ مقاومــ
ــد  ــون تأآيــــــ تكــــــ
ــة  ــستوى مقاومـ لمـ

ــاب ــا  سـ ــا أنهـ ق آمـ
ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ
عمليـــــة انعكـــــاس 

  .لالتجاه
    

9- Falling Three Methods Bearish: 

 

=  

 

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  مواصلة
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  عالية
   مشوع5

  النموذج   دمج النموذج  مشعة سوداء طويلة

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
  مشوع ذات أجسام   كونت الشمعة األوىل تكون مشعة سوداء طويلة والشمعة الثانية والثالثة والرابعة             

نطاق الشمعة األوىل والشمعة     ضمن   ولكنها تبقى صاعد  منوذج اجتاه تداول     وتكون عبارة عن     ة صغري ةحقيقي
  . اليوم األولغلق حتت إغالقمشعة سوداء طويلة تكون اخلامسة ت

  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
ذات أجسام صـغرية    بثالث مشوع    ةكون متبوع ت ةطويلالنازل تظهر مشعة سوداء     يف اجتاه التداول        

ويتم اإلغـالق يف  بقوة ) البائعني(الدببة ل وخ دالشمعة اخلامسة تبنيقصري و صاعد  اجتاه تداول   تكون ضمن   و
 السيناريو يفسر على أنه حماولة فاشلة لعكس االجتاه اهلابط و يدل على أن               وهذا )اخنفاض جديد (قاع جديد   

  .جيب أن يتواصل) املتشائم(االجتاه النازل 
 
 

10- Three Black Crows Bearish: 

  

=  

 

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 :موع عــدد الــش•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  عالية
   مشوع3

  النموذج   دمج النموذج  مشعة سوداء طويلة

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
مشعـة  وكل  الشمعة السابقة هلا      إغالق إغالق حتت هلا  ون  عة يك وكل مش سوداء  مشوع  ظهور ثالث       

  .اة هلغلق على أو بالقرب من أدىن سعر بالنسبمشعة تكل الشمعة السابقة وضمن جسم تفتح 
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
هذا النموذج   و مع اغالقات منخفضة على التوايل     سوداء طويلة مشوع  يف االجتاه الصاعد تظهر ثالث          

  عمليـة تـصحيح هلـذا       يف  بـدءوا  تـداولني  امل أنولفترة من الوقـت     مغاٍل فيه    كان    إىل أن السوق   يشري
  . املبالغ فيهاملستوى
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  :تذكر ◊
ــضاء  الــــشمعة البيــ
ــة   الطويلــة فــي نهاي
ــصاعد   ــاه الـــ االتجـــ
يمكن أن تشير إلـى     
ــى   ــة أو إلــــ القمــــ
مــــستوى مقاومــــة 
جديد أو تكون تأآيـد     
ــة  ــستوى مقاومـ لمـ
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
يمكــن تــشير إلـــى   

  .راءنهاية موجة الش
    

11- Upside Gap Two Crows Bearish: 

  

=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  عالية
   مشوع3

  مشعة بيضاء طويلة
  النموذج   دمج النموذج

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
يف االجتاه الصاعد السوق يؤكد عملية الصعود بواسطة مشعة بيضاء طويلة والشمعة الثانية تكـون                   

الـشمعة  تلـع   تب اءسودمشعة   أيضاً    فوق الشمعة األوىل والشمعة الثالثة تكون      فتح بفجوة إىل أعلى   توء  سودا
  .ا ال تزال فوق إغالق الشمعة األوىل لكنهالثانية السوداء

  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
ال يغلق   يز اللكنه   بواسطة الشمعة الثانية     يظهر عالمات ضعف يف االجتاه    يف االجتاه الصاعد السوق         

الشمعة األوىل أيـضاً    بقى فوق إغالق    ت الكنهتضعف بشكل اكرب    الثالثة  الشمعة  والشمعة األوىل   فوق إغالق   
 مواصلة االرتفاع أو البقاء عند املـستوى احلـايل وهـذا حتـذير     يعد يستطيعوهذه إشارة إىل أن السوق مل    

  ).عة للهبوطمتوق(متشائمة للمتداولني بان السوق على وشك الدخول يف مرحلة 
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  النماذج المتشائمة

  )المتوقعة للهبوط(

  :متوسطة الثقةالنماذج املتشائمة : ثانياً
 ● Advance Block Bearish 

● Breakaway Bearish 
● Deliberation Bearish 
● Engulfing Bearish 
● Dragonfly Doji (UMBRELLA) Bearish 
● Harami Cross Bearish 
● Meeting Lines Bearish 
● Gravestone Doji (INVERTED UMBRELLA) Bearish 
● Tri Star Bearish 
 ● Two Crows Bearish 
 ● Doji Star Bearish  
● Downside Gap Three Methods Bearish  
● Downside Tasuki Gap Bearish  
● In Neck Bearish  
● On Neck Bearish  
● Side By Side White Lines Bearish 
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  :تذكر ◊
ــضاء  الــــشمعة البيــ
ــة   الطويلــة فــي نهاي
ــصاعد   ــاه الـــ االتجـــ

 أن تشير إلـى     يمكن
ــى   ــة أو إلــــ القمــــ
مــــستوى مقاومــــة 
جديد أو تكون تأآيـد     
ــة  ــستوى مقاومـ لمـ
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
يمكــن تــشير إلـــى   
  .نهاية موجة الشراء

    

  :تذكر ◊
ــضاء  الــــشمعة البيــ
ــة   الطويلــة فــي نهاي
ــصاعد   ــاه الـــ االتجـــ
يمكن أن تشير إلـى     
ــى   ــة أو إلــــ القمــــ
مــــستوى مقاومــــة 
جديد أو تكون تأآيـد     
ــة  ــستوى مقاومـ لمـ
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
يمكــن تــشير إلـــى   
  .نهاية موجة الشراء

    

12- Advance Block Bearish: 

  

=  

 

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  متوسطة

   مشوع3

  النموذج   دمج النموذج  مشعة بيضاء طويلة

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
الـشمعة    إغـالق  إغالق أعلى من  هلا  كون  يمشعة  وكل  مشوع بيضاء   ظهر ثالث   يف االجتاه الصاعد ت       

مشعة يكون  كل  للشمعة و غلق بالقرب من أعلى سعر      توة  السابقالشمعة  فتح ضمن جسم    مشعة ت وكل  السابقة  
 يكـون هلـا     والشمعة الثانية والشمعة الثالثـة       بشكل ملحوظ الشمعة اليت قبلها    اصغر من   ا جسم حقيقي    هل

  .ظل علوي طويل
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
هذا النموذج يـشبه     و مع اغالقات مرتفعة على التوايل    مشوع بيضاء   يف االجتاه الصاعد تظهر ثالث          

على  اقبلهيت اضعف من ال هذه احلالة تكون كل مشعة لكن يف Three White Soldiersمنوذج الـ 
 لالجتـاه  )متـشائمة ( هابطة  أن هناك عملية انعكاسفقد القوة واالجتاه الصاعد قد    إىل أن    وهذا يشري التوايل  

  .على وشك احلدوث
 
 

13- Breakaway Bearish: 

 

= 

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  كاسيانع
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  متوسطة

   مشوع5

  مشعة بيضاء طويلة

  النموذج   دمج النموذج

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
فتح بفجوة إىل أعلـى     الشمعة الثانية تكون مشعة بيضاء ت     والشمعة األوىل تكون مشعة بيضاء طويلة           

مـع  الـشمعة الثانيـة      يف نفس اجتاه      االرتفاع اصلتوالرابعة  الشمعة  الشمعة األوىل والشمعة الثالثة و    فوق  
 بني الشمعة   غلق يف الفجوة املوجودة   مشعة سوداء طويلة ت   كون  الشمعة اخلامسة ت  اغالقات مرتفعة على التوايل و    

  .األوىل والشمعة الثانية
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
يضعف يف النهاية  هذا االندفاع يبني عملية اندفاع للمشترين حنو الصعود لكن      اجتاه التداول الصاعد        

إىل يشري   وهذا   لشمعة األوىل والشمعة الثانية   سد الفجوة املوجودة بني ا    تال  مشعة سوداء طويلة    والنتيجة تكون   
  . قريبة احلدوث من االجتاه الصاعد إىل االجتاه اهلابطعملية انعكاس
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  :تذكر ◊
ــضاء  الــــشمعة البيــ
ــة   الطويلــة فــي نهاي
ــصاعد   ــاه الـــ االتجـــ
يمكن أن تشير إلـى     
ــى   ــة أو إلــــ القمــــ
مــــستوى مقاومــــة 
جديد أو تكون تأآيـد     
ــة ــستوى مقاومـ  لمـ
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
يمكــن تــشير إلـــى   
  .نهاية موجة الشراء

    

  :تذكر ◊
ـــ   Shooting Starال

ــ  ــن أن تكـــ ون يمكـــ
ــة عكــــــس  عمليــــ
لالتجــــاه أو تكــــون  
إشــــارة للقمــــة أو  
ــارة لمــــستوى  إشــ
ــد أو   ــة جديــ مقاومــ
تأآيـــــد لمـــــستوى 
مقاومة سابق، آمـا    
ــوي   ــل العلــ أن الظــ
الطويــل يــشير إلــى  
ــشترين  أن المـــــــــ

ــران( ــدوا ) الثيـــ فقـــ
الـــــسيطرة علـــــى 
ــد    ــم تعـ ــسعر ولـ الـ
لديهم القـدرة علـى     
ــى    ــعار إل ــع األس دف

  .أعلى
    

14- Deliberation Bearish: 

  

=  

 

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــ •  :ةالثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  متوسطة

   مشوع3

  مشعة بيضاء طويلة

  النموذج   دمج النموذج

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
ويلتني ذات لون أبيض ويكون إغالق الشمعة الثانية أعلى من إغالق الشمعة األوىل             ظهور مشعتني ط      

  . الشمعة الثانية تفتح بعيداً إىل أعلى فوقDoji أو Spinning Topوالشمعة الثالثة تكون عبارة عن 
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
هذا النمـوذج    و على التوايل بيضاء مع اغالقات مرتفعة     مشوع  يف اجتاه التداول الصاعد تظهر ثالث           

 وعلـى  Advance Block نموذجمشابه جداً لكما أنه  Three White Soldiersيشبه منوذج 
االجتـاه  إىل أن  يـشري للشمعة الثالثة   الصغريسماجل مواصلة االجتاه الصاعد إال أن  أنه قد يشري إىلالرغم من 

  .جتاه متشائمة لالنعكاسفقد القوة ويستعد لعملية االصاعد قد 
 
 

15- Engulfing Bearish: 

  
=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  متوسطة
  مشعتني

  النموذج   دمج النموذج  Shooting Starمشعة 

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
 اجلـسم احلقيقـي    مشعة بيضاء طويلة يف االجتاه الصاعد مث تليها مشعة سوداء طويلة تبتلـع              ظهور      

  .بالكاملللشمعة األوىل 
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
 يكون متبـوع    ) جديدة قمة (فتتاح يف ارتفاع جديد   يف االجتاه الصاعد حتدث عملية االبتالع بعد اال           

أن اجتـاه   يشري إىل    وهذا    نفس سعر افتتاح الشمعة األوىل أو حتته       علىبضغط بيع كثيف حيث يتم اإلغالق       
 أكثر قوة لقيـادة االجتـاه حنـو    اقد أصبحو) البائعني( الدببة يشري إىل أنالتداول الصاعد قد أصبح ضعيفاً و 

  .Three Outsideمن منوذج ثانية ميثل الشمعتني األوىل والهذا النموذج اهلبوط، 
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16- Dragonfly Doji (UMBRELLA) Bearish: 

    
  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  متوسطة

  مشعة واحدة

  النموذج     - - - - - -

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
تكون عندما يكون سعر االفتتاح وأعلى سعر وسعر اإلغالق متـساوية وأدىن سـعر              هذه الشمعة ت      

ذات ظل سفلي طويل وال يوجد هلا       " T"يصنع ظل طويل سفلي والنتيجة تكون عبارة عن مشعة تشبه حرف            
  .ظل علوي يف اغلب األحيان وتظهر هذه الشمعة يف النهاية العليا ملدى التداول

  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
سيطروا على التداول وقادوا السعر إىل أسفل أثناء جلسة         ) الدببة(هذه الشمعة تشري إىل أن البائعني           

  مستوى االفتتاح وجلـسة     أعلى عند نفس   ودفعوا السعر إىل  ) الثريان(املشترين  التداول وبنهاية اجللسة ظهر     
مد على حركة الـسعر الـسابقة        أغلقت عند هذا املستوى وضمان االنعكاس بالنسبة للنموذج يعت         التداول

عـدد  وجود  شراء لكن اقل سعر يشري إىل        يشري إىل ضغط      الظل السفلي الطويل    كما أن  والتأكيد املستقبلي 
بعد االجتاه الصاعد الطويل أو الشمعة البيضاء الطويلة أو منطقة املقاومة الظـل الـسفلي               البائعني،  وافر من   

هذا النموذج مثل الكثري مـن النمـاذج    و لالجتاه) متوقع للهبوط (م  س متشائ الطويل يشري إىل القمة أو انعكا     
يف يـوم التـداول     أسفل مع إغالق منخفض     حيتاج إىل تأكيد و هذا التأكيد يأيت بواسطة االفتتاح بفجوة إىل            

  . لكنه أكثر موثوقية منهHanging Manالتايل، هذا النموذج يشبه منوذج الـ 

 Free Edition Not for Sale                                                                         نسخة مجانية غير مخصصة للبيع               

 
17- Harami Cross Bearish: 

  

=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  متوسطة
  مشعتني

مشعة بيضاء ذات ظل علوي 
  طويل

  النموذج   دمج النموذج

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
 اجلـسم ضمن نطـاق  يتم تداوهلا  Dojiعن الشمعة الثانية تكون عبارة ومشعة بيضاء طويلة  ظهور      

  . للشمعة األوىلاحلقيقي
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
 بسعر أقـل     يف النهاية العليا لالجتاه الصاعد فان السوق يفتح        ةاملوجودالشمعة البيضاء الطويلة    بعد      

تكـون   سعر االفتتاح و   تغلق يف نفس  و الشمعة الثانية يكون ضعيف      تداولالشمعة األوىل كما أن     غالق   إ من
 العادي  Haramiالـ  هذا النموذج يعترب تأكيد إضايف لنموذج       ،  اجلسم احلقيقي للشمعة األوىل   ضمن  أيضاَ  

 54  .اس هابطة لالجتاه اجتاه التداول الصاعد قد فقد القوة ويشري أيضاً إىل عملية انعكويشري إىل أن

  :تذكر ◊
الشمعة البيضاء في   

عد نهاية االتجاه الصا  
يمكن أن تشير إلـى     
ــى   ــة أو إلــــ القمــــ
مــــستوى مقاومــــة 
جديد أو تكون تأآيـد     
ــة  ــستوى مقاومـ لمـ
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
يمكــن تــشير إلـــى   
نهاية موجة الشراء،   
آما أن الظل العلوي    
الطويــل يــشير إلــى  
أن المشترين فقـدوا    
الـــــسيطرة علـــــى 
السعر وليس لديهم   
القــدرة علــى دفـــع   
  .األسعار إلى أعلى
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18- Meeting Lines Bearish: 

  

=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطمتوقع لل (متشائم

  متوسطة
  مشعتني

  النموذج   دمج النموذج  مشعة بيضاء طويلة

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
الشمعة واجتاه التداول السابق    فوق  الشمعة األوىل تكون مشعة بيضاء طويلة ويكون جسمها احلقيقي              

الـشمعتني  وكـال   اجتاه التداول السابق أيضاً      يكون فوق     حقيقي  جسم ا وهل الثانية تكون مشعة سوداء طويلة    
  . نفس سعر اإلغالقيكون هلما

  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
الشمعة وعلى الرغم من أن     مشعتني تفتحان فوق اجتاه التداول السابق       ظهر  ت جتاه التداول الصاعد  يف ا     

نعكـاس  إىل عملية ا  وهذا يشري   الشمعة السابقة    إغالق    مستوى غلق يف نفس  تعود ل ت أاإىل  الثانية تفتح عالياً    
  . لكنه أقل موثوقية منهDark Cloud Coverالنموذج يشبه منوذج الـ ، هذا حمتملة احلدوث
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19- Gravestone Doji (INVERTED UMBRELLA) Bearish: 

    
  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  متوسطة

  مشعة واحدة

  النموذج     - - - - - -

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
اإلغالق متساوية وأعلـى سـعر      سعر   االفتتاح وأدىن سعر و     سعر هذه الشمعة تتكون عندما يكون        

ظل علوي طويل وليس    وهلا  مقلوب  " T"يصنع ظل علوي طويل والنتيجة تكون عبارة عن مشعة تشبه حرف            
  .هلا ظل سفلي وتتكون هذه الشمعة يف النهاية السفلى ملدى التداول

  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
السعر إىل أعلـى أثنـاء      قادوا  سيطروا على التداول و   ) الثريان(هذه الشمعة تشري إىل إن املشترين           

ودفعوا السعر ليعود مرة أخرى إىل مستوى االفتتاح        ) الدببة(جلسة التداول ولكن بنهاية اجللسة ظهر البائعني        
مثلها مثل بقية الشموع ضمان االنعكاس بالنسبة هلا يعتمد على واجللسة أغلقت عند اقل سعر و هذه الشمعة    

 لالجتاه  حقيقيضعف  حركة السعر السابقة والتأكيد املستقبلي وعلى الرغم من الظل العلوي الطويل يشري إىل              
ضغط الشراء، بعد االجتاه الـصاعد الطويـل أو الـشمعة    يشري إىل بعض  إال أن أعلى سعر يف اليوم    الصاعد
) املتوقع للـهبوط  (متشائم    انعكاس  حدوث احتمالتشري هذه الشمعة إىل      الطويلة أو منطقة املقاومة      البيضاء
أسـفل  هذا النموذج مثل الكثري من النماذج حيتاج إىل تأكيد ويأيت هذا التأكيد باالفتتاح بفجوة إىل                 و لالجتاه
 لكنـه  Shooting Star الـ يشبه منوذج جسم هذه الشمعة يف يوم التداول التايل، هذا النموذجحتت 

 55  .أكثر موثوقية منه

  :تذكر ◊
ــضاء  الــــشمعة البيــ
ــة   الطويلــة فــي نهاي
ــصاعد   ــاه الـــ االتجـــ
يمكن أن تشير إلـى     
ــى   ــة أو إلــــ القمــــ
مــــستوى مقاومــــة 
جديد أو تكون تأآيـد     
ــة  ــستوى مقاومـ لمـ
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
يمكــن تــشير إلـــى   
  .نهاية موجة الشراء
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  :تذكر ◊
ــ  Shooting Starـ ال

ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ
ــة عكــــــس  عمليــــ
لالتجــــاه أو تكــــون  
إشــــارة للقمــــة أو  
ــارة لمــــستوى  إشــ
ــد أو   ــة جديــ مقاومــ
تأآيـــــد لمـــــستوى 
مقاومة سابق، آمـا    
ــوي   ــل العلــ أن الظــ
الطويــل يــشير إلــى  
ــشترين  أن المـــــــــ

ــران( ــدوا ) الثيـــ فقـــ
الـــــسيطرة علـــــى 
ــد    ــم تعـ ــسعر ولـ الـ
لديهم القـدرة علـى     
ــى    ــعار إل ــع األس دف

  .أعلى
    

  :تذكر ◊
ـــ   Shooting Starال

ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ
ــة عكــــــس  عمليــــ
لالتجــــاه أو تكــــون  
إشــــارة للقمــــة أو  
ــارة لمــــستوى  إشــ
ــد أو   ــة جديــ مقاومــ
تأآيـــــد لمـــــستوى 
مقاومة سابق، آمـا    
ــوي   ــل العلــ أن الظــ
الطويــل يــشير إلــى  
ــشترين  أن المـــــــــ

ــران( ــدوا ) الثيـــ فقـــ
الـــــسيطرة علـــــى 
ــد    ــم تعـ ــسعر ولـ الـ
لديهم القـدرة علـى     
ــى    ــعار إل ــع األس دف

  .أعلى
    

20- Tri Star Bearish: 

  
=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  متوسطة

   مشوع3

  النموذج   دمج النموذج  Shooting Starمشعة 

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
  الثانية تفتح بفجـوة إىل أعلـى بعيـداً عـن            Dojiوالـ  على التوايل    Doji  ثالث مشوع  ظهور    

  . األوىل والثالثةDojiالـ 
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
 ضـعف لالجتـاه وذلـك مـن خـالل ثـالث            مات  عاليظهر  السوق  الصاعد  يف اجتاه التداول        

  حتول االجتاه حنو اهلبوط بشكل تدرجيي وهذا يشري إىل احتمـال حـدوث عمليـة انعكـاس                  Dojiمشوع  
  .لالجتاه) متشائمة(هابطة 

 
 

21- Two Crows Bearish: 

  
=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطع للمتوق (متشائم
  متوسطة

   مشوع3

  Shooting Starمشعة 
  النموذج   دمج النموذج

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
اء تفتح بفجوة إىل أعلـى      الشمعة الثانية تكون مشعة سود    والشمعة األوىل تكون مشعة بيضاء طويلة           

 احلقيقي للشمعة الثانية وتغلق ضمن      سماجلفتح ضمن   ت فوق الشمعة األوىل والشمعة الثالثة تكون مشعة سوداء       
  .اجلسم احلقيقي للشمعة األوىل

  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
اء تفـتح    يؤكد عملية الصعود بشمعة بيضاء طويلة تليها مشعة سود          السوق اجتاه التداول الصاعد  يف      

بفجوة إىل أعلى فوق الشمعة األوىل وبعد ذلك تظهر مشعة ثالثة سوداء متلئ الفجوة املوجودة بـني الـشمعة                   
حيذر املتداولني من أن هناك عملية انعكـاس        واألوىل والثانية وهذا يشري إىل أن االجتاه الصاعد قد فقد القوة            

  .لالجتاه) متوقعة للهبوط(متشائمة 
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  :تذكر ◊
 نمـوذج   Hammerالـ  

قــــع انعكاســــي متو
للصعود ويحتاج إلـى    
ــاذ   ــل اتخـ ــد قبـ تأآيـ
القرار والتأآيد يمكن   
ــطة   ــون بواسـ أن يكـ
شمعة بيضاء طويلـة    
أو فجـــــــوة إلـــــــى 

وفـي هـذه    ... أعلى
ــن أن   ــة يمكــ الحالــ
يشير إلى مـستوى    
دعم مؤقت أو توقـف     
ــة   ــسيط للحرآـــ بـــ
ــذلك   ــة لــــ الهابطــــ
التأآيد هنا مهم جدًا 
فـإذا اسـتمر االتجـاه    
ــا  ــابط اعتبرنــــ الهــــ

صلة وإذا  النموذج موا 
ــاه  انعكـــــس االتجـــ
ــوذج  ــاه نمـــ اعتبرنـــ

  .انعكاسي صاعد
    

  :تذكر ◊
ــضاء الــــشمعة ا لبيــ

ــة   الطويلــة فــي نهاي
ــصاعد   ــاه الـــ االتجـــ
يمكن أن تشير إلـى     
ــى   ــة أو إلــــ القمــــ
مــــستوى مقاومــــة 
جديد أو تكون تأآيـد     
ــة  ــستوى مقاومـ لمـ
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
يمكــن تــشير إلـــى   
  .نهاية موجة الشراء

    

22- Doji Star Bearish: 

  

=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  متوسطة
  مشعتني

  النموذج   دمج النموذج  مشعة بيضاء طويلة

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
 تفتح بفجـوة إىل     Dojiعبارة عن   الشمعة الثانية تكون    و طويلة   ءالشمعة األوىل تكون مشعة بيضا        

  . جيب أن ال تكون طويلةDojiالظالل بالنسبة للـ اجتاه حركة السعر السابقة وأعلى يف نفس 
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
 إىل أعلـى    ويفتح بفجوة كد عملية الصعود بواسطة مشعة بيضاء طويلة        يؤيف االجتاه الصاعد السوق         

هذا يف نفس سعر االفتتاح أو بالقرب منه و       غلق  ت ضمن نطاق ضيق و    ا يتم تداوهل  واليت بواسطة الشمعة الثانية  
يد وتأك يشري إىل أن االجتاه الصاعد قد فقد القوة وانه على وشك االنعكاس من الصعود إىل اهلبوط                  السيناريو

 باالفتتاح إىل أسفل حتت الشمعة الثانية واإلغالق أيضا حتت الشمعة الثانية يف يوم              كونتعكس االجتاه   عملية  
  .التداول التايل

 
 

23- Downside Gap Three Methods Bearish: 

  
=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  مواصلة
  )هبوطمتوقع لل (متشائم

  توسطةم
   مشوع3

  Hammerمشعة 

  النموذج   دمج النموذج

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
الشمعة الثالثة تكـون مشعـة      مع وجود فجوة بينهما و    ظهور مشعتني سوداء هلا جسم حقيقي طويل            

  . املوجودة بني الشمعتني األوىل والثانيةلئ الفجوةبيضاء مت
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
  بينهما  إىل أسفل  مع وجود فجوة  بشمعتني سوداء هلا جسم حقيقي طويل       االجتاه النازل يكون متبوع         

 يشري إىل مستوى  ا   وهذ والشمعة الثالثة تكون مشعة بيضاء متلئ الفجوة املوجودة بني الشمعتني األوىل والثانية           
  .يشري إىل أن اجتاه التداول النازل سوف يتواصلة ومقاوم
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  :تذكر ◊
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ
الطويلة تعتمد آثيـرًا    
على موضعها داخـل    
الخـــــرائط الفنيـــــة  
وبــشكل عــام بعـــد   
االتجاه الـصاعد فـان     
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ

ــ  ــة يمكـ  أن نالطويلـ
تشير إلـى القمـة أو      
تشير إلى مـستوى    
ــد أو   ــة جديــ مقاومــ

ــون ــد تكــــــ  تأآيــــــ
ــة  ــستوى مقاومـ لمـ
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ
عمليـــــة انعكـــــاس 

  .لالتجاه
    

  :تذكر ◊
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ
الطويلة تعتمد آثيـرًا    
علــــــى موضــــــعها 
وبــشكل عــام بعـــد   
االتجاه الـصاعد فـان     
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ

ــ  ــة يمكـ  أن نالطويلـ
تشير إلـى القمـة أو      
تشير إلى مـستوى    
ــد أو   ــة جديــ مقاومــ
ــد  ــون تأآيــــــ تكــــــ

ــة ل ــستوى مقاومـ مـ
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ
عمليـــــة انعكـــــاس 
لالتجــــاه، آمــــا أن  
ــسفلي  ــل الـــ الظـــ
الطويــل يــشير إلــى  
أن المــشترين قــاموا 
ــذا    ــة وه ــودة رائع بع
يجعــل التأآيــد مهــم 
ــذه   ــي هــ ــدًا فــ جــ

  .الحالة
    

24- Downside Tasuki Gap Bearish: 

  

=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  مواصلة
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  متوسطة

   مشوع3

  مشعة سوداء طويلة

  النموذج   دمج النموذج

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
الشمعتني األوىل والثانية عبارة عن مشعتني ذات لون أسود مع وجود فجـوة إىل أسـفل بينـهما                      

غلق ضمن الفجوة املوجـودة     تواحلقيقي للشمعة الثانية     سماجلفتح ضمن   والشمعة الثالثة تكون مشعة بيضاء ت     
  ). املوجودة بني الشمعتني األوىل والثانيةسد الفجوةتال ( الشمعتني األوىل والثانية بني

  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
مث فتح بفجـوة إىل أسـفل       بشمعة سوداء أخرى ت    ةمتبوعمشعة سوداء تكون      تظهر يف االجتاه النازل      

 بيضاء وظهور هذه الشمعة رمبا يكون نتيجة أن املتداولني يريدون اسـتغالل اخنفـاض األسـعار                 تليها مشعة 
والشراء عند هذه املستويات لكن هلذه الشمعة البيضاء يف النهاية مل متلئ الفجوة املوجودة بني الشمعتني األوىل         

  .والثانية وهذا يعطي إشارة إىل أن االجتاه النازل جيب أن يتواصل
 
 

25- In Neck Bearish: 

  

=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  مواصلة
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  متوسطة
  مشعتني

 ذات ظل مشعة سوداء طويلة
  النموذج   دمج النموذج  سفلي طويل

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
فتح حتـت أدىن سـعر      ت الشمعة الثانية تكون مشعة بيضاء    والشمعة األوىل تكون مشعة سوداء طويلة           

  . فوق سعر إغالق الشمعة األوىل أو مساوية لهغلقتوللشمعة األوىل بالنسبة 
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
 يؤكد عملية اهلبوط بواسطة مشعة سوداء طويلة تليها مشعة بيـضاء تـبني              يف االجتاه النازل السوق       

وهـذا   األوىليتوقف على أو بالقرب من إغالق الـشمعة         االرتفاع  بسيط يف اجتاه التداول لكن هذا       ارتفاع  
 يشري إىل أن االجتاه النازل جيب أن يتواصل لكنه رمبا حيتاج إىل بعض الوقت حىت يكمل عملية اهلبوط، هـذا                   

  .On Neckنسبياً من منوذج النموذج يعترب أضعف 
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  :تذكر ◊
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ
الطويلة تعتمد آثيـرًا    
على موضعها داخـل    

الفنيـــــة الخـــــرائط 
وبــشكل عــام بعـــد   
االتجاه الـصاعد فـان     
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ

ــ  ــة يمكـ  أن نالطويلـ
تشير إلـى القمـة أو      
تشير إلى مـستوى    
ــد أو   ــة جديــ مقاومــ
ــد  ــون تأآيــــــ تكــــــ
ــة  ــستوى مقاومـ لمـ
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ
عمليـــــة انعكـــــاس 

  .لالتجاه
    

  :تذكر ◊
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ
الطويلة تعتمد آثيـرًا    
على موضعها داخـل    
الخـــــرائط الفنيـــــة  

 عــام بعـــد  وبــشكل 
االتجاه الـصاعد فـان     
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ

ــ  ــة يمكـ  أن نالطويلـ
تشير إلـى القمـة أو      
تشير إلى مـستوى    
ــد أو   ــة جديــ مقاومــ
ــد  ــون تأآيــــــ تكــــــ
ــة  ــستوى مقاومـ لمـ
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ
عمليـــــة انعكـــــاس 

  .لالتجاه
    

26- On Neck Bearish: 

  

=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  مواصلة
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  متوسطة
  مشعتني

  مشعة سوداء طويلة

  النموذج   دمج النموذج

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
 حتت أدىن    إىل أسفل  فتحالشمعة الثانية تكون مشعة بيضاء ت     والشمعة األوىل تكون مشعة سوداء طويلة           

  . يف نفس سعر إغالق الشمعة األوىلغلقتوللشمعة السابقة سعر بالنسبة 
  

  :لـنـمـوذجتفسيـر ا ◊
هذا النموذج يشري إىل عملية صعود بسيطة لالجتاه بواسطة الشمعة الثانية لكن عمليـة الـصعود                    

جيب أن يسيطروا وأن االجتاه     ) البائعني(تتوقف عند أقل سعر بالنسبة للشمعة األوىل وهذه إشارة إىل أن الدببة             
  .النازل جيب أن يتواصل

 
 

27- Side By Side White Lines Bearish: 

  

=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  مواصلة
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  متوسطة

   مشوع3

   طويلةمشعة سوداء

  النموذج   دمج النموذج

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
إىل أسـفل حتـت     فتح بفجوة   ت الشمعة الثانية تكون مشعة بيضاء    والشمعة األوىل تكون مشعة سوداء          

غلـق  للشمعة الثانية وت    احلقيقي سماجل تقريباً نفس طول     اهلالشمعة األوىل والشمعة الثالثة تكون مشعة بيضاء        
  .الشمعة الثانيةإغالق مستوى  يف نفستقريباً 

  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
 إىل  فجوةتفتحان ب  مشعة سوداء متبوعة بشمعتني ذات لون أبيض       هناك   اجتاه التداول النازل تكون   يف      

كـايف لـسد الفجـوة     هذا يشري إىل أن هناك ضغط شراء لكن هذا الضغط غريوالشمعة األوىل  حتت  أسفل
  . يستمراه التداول النازل جيب أناملوجودة بني الشمعتني األوىل والثانية وهذا يبني أن اجت
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  النماذج المتشائمة

  )المتوقعة للهبوط(

  :منخفضة الثقةالنماذج املتشائمة : ثالثاً
 ● Separating Lines Bearish 

● Three Line Strike Bearish 
● Thrusting Bearish 
● Belt Hold Bearish 
● Hanging Man Bearish 
● Harami Bearish 
● Shooting Star Bearish  
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  :تذكر ◊
 نمـوذج   Hammerالـ  

انعكاســــي متوقــــع 
للصعود ويحتاج إلـى    
ــاذ   ــل اتخـ ــد قبـ تأآيـ
القرار والتأآيد يمكن   
ــطة   ــون بواسـ أن يكـ
شمعة بيضاء طويلـة    
أو فجـــــــوة إلـــــــى 

وفـي هـذه    ... أعلى
ــن أن   ــة يمكــ الحالــ
يشير إلى مـستوى    

وقـف  دعم مؤقت أو ت   
ــة   ــسيط للحرآـــ بـــ
ــذلك   ــة لــــ الهابطــــ
التأآيد هنا مهم جدًا 
فـإذا اسـتمر االتجـاه    
ــا  ــابط اعتبرنــــ الهــــ
النموذج مواصلة وإذا   
ــاه  انعكـــــس االتجـــ
ــوذج  ــاه نمـــ اعتبرنـــ

  .انعكاسي صاعد
    

  :تذكر ◊
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ
الطويلة تعتمد آثيـرًا    

اخـل  على موضعها د  
الخـــــرائط الفنيـــــة  
وبــشكل عــام بعـــد   
االتجاه الـصاعد فـان     
ــسوداء   ــشمعة الـ الـ

ــ  ــة يمكـ  أن نالطويلـ
تشير إلـى القمـة أو      
تشير إلى مـستوى    
ــد أو   ــة جديــ مقاومــ
ــد  ــون تأآيــــــ تكــــــ
ــة  ــستوى مقاومـ لمـ
ــا    ــا أنهـ ــابق آمـ سـ
ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ
عمليـــــة انعكـــــاس 

  .لالتجاه
    

28- Separating Lines Bearish: 

  

=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  مواصلة
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  منخفضة
  مشعتني

  النموذج   دمج النموذج  مشعة سوداء طويلة

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
ـ مشعـة سـوداء     كـون   الشمعة الثانية ت  والشمعة األوىل عبارة عن مشعة بيضاء              نفـس سـعر     اهل

  .الشمعة األوىلافتتاح 
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
تـداول  بدأ من حيـث انتـهى    يها مشعة سوداء ت   مشعة بيضاء طويلة تل   ظهر  تالنازل  اجتاه التداول   يف      

  .جيب أن يستمراجتاه التداول النازل وهذا يشري إىل أن عند مستوى منخفض   إىل أسفلغلقتوالشمعة األوىل 
 
 

29- Three Line Strike Bearish: 

 
=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  مواصلة
  )هبوطلمتوقع ل (متشائم
  منخفضة

   مشوع4

 Hammerمشعة 
   النموذج   دمج النموذج

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
 مث بعـد    ايلمع اغالقات منخفضة على التو    يف اجتاه التداول النازل تظهر ثالث مشوع سوداء طويلة              

 سعر فوقيف النهاية تغلق  الكنهحتت الشمعة الثالثة فتح ذلك تظهر الشمعة الرابعة وتكون مشعة بيضاء طويلة ت        
  .افتتاح الشمعة األوىل

  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
  حيث كانت عند بداية النموذج      إىل للعودةالشمعة البيضاء تدفع األسعار إىل أعلى       يف االجتاه النازل        

  .قوي قبل النموذج فانه جيب أن يستمر) املتوقع للهبوط(كان االجتاه املتشائم ا وإذ
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  :تذكر ◊
 نمـوذج   Hammerالـ  

انعكاســــي متوقــــع 
للصعود ويحتاج إلـى    
ــاذ   ــل اتخـ ــد قبـ تأآيـ
القرار والتأآيد يمكن   

ــون  ــطة أن يكـ بواسـ
شمعة بيضاء طويلـة    
أو فجـــــــوة إلـــــــى 

وفـي هـذه    ... أعلى
ــن أن   ــة يمكــ الحالــ
يشير إلى مـستوى    
دعم مؤقت أو توقـف     
ــة   ــسيط للحرآـــ بـــ
ــذلك   ــة لــــ الهابطــــ
التأآيد هنا مهم جدًا 
فـإذا اسـتمر االتجـاه    
ــا  ــابط اعتبرنــــ الهــــ
النموذج مواصلة وإذا   
ــاه  انعكـــــس االتجـــ
ــوذج  ــاه نمـــ اعتبرنـــ

  .انعكاسي صاعد
    

30- Thrusting Bearish: 

  
=  

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  منخفضة
  مشعتني

  Hammerمشعة 
  النموذج   دمج النموذج

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
فتح حتـت أدىن سـعر      الشمعة الثانية تكون مشعة بيضاء ت     والشمعة األوىل تكون مشعة سوداء طويلة           

ـ   غلـق   توللـشمعة األوىل    بالنسبة    حتـت منتـصف اجلـسم      (لـشمعة األوىل    ل  احلقيقـي  سمضـمن اجل
  ).احلقيقي للشمعة األوىل

  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
 أعلى لتغلق ضـمن اجلـسم احلقيقـي         إىل األسعاريف اجتاه التداول النازل تظهر مشعة بيضاء تدفع             

املـشترين  أن   إىل فان ذلك يشري     األوىل منتصف الشمعة    إىلوالن إغالق اليوم الثاين مل يصل        األوىلللشمعة  
مـن  يعترب أضعف نـسبياً     هذا النموذج   قد فقدوا القوة ويشري إىل أن االجتاه النازل سوف يستمر،           ) الثريان(

  .In Neckو الـ  On Neckمناذج املواصلة الـ 
 
 

31- Belt Hold Bearish: 

    

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطقع للمتو (متشائم
  منخفضة

  مشعة واحدة

  النموذج     - - - - - -

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
  . وليس هلا ظل علوييف اجتاه التداول الصاعدظهور مشعة سوداء     
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
 تظهر مشعة سوداء يكون سعر االفتتاح بالنسبة هلا هو أعلى سـعر دائمـاً             يف اجتاه التداول الصاعد         

 مـن الـصعود إىل      أشارة إىل عملية عكس االجتـاه     والذي يعترب     الكثيف البيعحجم  هذا رمبا يكون بسبب     و
  .اهلبوط
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  :تذكر ◊
ـــ   Shooting Starال

ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ
ــة عكــــــس  عمليــــ
لالتجــــاه أو تكــــون  
إشــــارة للقمــــة أو  
ــارة لمــــستوى  إشــ
ــد أو   ــة جديــ مقاومــ
تأآيـــــد لمـــــستوى 
مقاومة سابق، آمـا    
ــوي   ــل العلــ أن الظــ
الطويــل يــشير إلــى  
ــشترين  أن المـــــــــ

ــران( ــدوا ) الثيـــ فقـــ
الـــــسيطرة علـــــى 
ــد    ــم تعـ ــسعر ولـ الـ
لديهم القـدرة علـى     

ــعار إ  ــع األس ــى دف ل
  .أعلى

    

32- Hanging Man Bearish: 

    
  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــةالث •  :قـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  منخفضة

  مشعة واحدة

  النموذج     - - - - - -

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
 ظل سـفلي يكـون      اويكون هل جسم حقيقي صغري يف النهاية العليا ملدى التداول           مشعة ذات  ظهور    

  . ظل علوي يف الغالب هلااألقل وال يوجدعلى  ضعف اجلسم احلقيقي مرتني طوله
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
 عند أعلى سعر    السوق يغلق جلسة التداول   بنهاية  يف اجتاه التداول الصاعد حتدث عملية بيع حادة و            

هذا النموذج عبارة   عمليات بيع حادة مرة أخرى والن        حدوث    وهذا يبني إمكانية   يف اجللسة أو بالقرب منه    
مشعة سوداء مع   كون بواسطة   ت االجتاه ميكن أن      عملية انعكاس  فان تأكيد ) متوقع للهبوط (متشائم   عن منوذج 

 التـايل، هـذا النمـوذج يـشبه          فجـوة إىل أسـفل يف يـوم التـداول           بواسـطة  أوإغالق مـنخفض    
  . لكنه أقل موثوقية منهDragonfly Doji (Inverted UMBRELLA)منوذج 

 
 

33- Harami Bearish: 

  
=  

  

ــوذجا •    :لنمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطمتوقع لل (متشائم
  منخفضة
  مشعتني

  النموذج   دمج النموذج  Shooting Starمشعة 

 

  

  :ـنـمـوذجوصـف ال ◊
يتم تداوهلا ضمن نطـاق   الشمعة الثانية تكون مشعة سوداءوالشمعة األوىل تكون مشعة بيضاء طويلة           

  .اجلسم احلقيقي للشمعة األوىل
  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
 تفتح اقل من     تظهر مشعة سوداء   يف النهاية العليا بالنسبة الجتاه التداول     الشمعة البيضاء الطويلة    بعد      

 والشمعة تغلق حتت سعر االفتتاح اخلاص ـا واحملـصلة         التداول يكون خفيف  حجم  والشمعة األوىل   ق  إغال
 وهذه إشارة إىل أن االجتـاه     النهائية تكون مشعة سوداء يتم تداوهلا ضمن نطاق اجلسم احلقيقي للشمعة األوىل             

يد عملية اهلبوط يكون بواسطة      وانه على وشك االنعكاس من الصعود إىل اهلبوط وتأك         فقد القوة الصاعد قد   
  يعترب الشمعتني األوىل والثانيـة ، هذا النموذج   مشعة سوداء منخفضة مع إغالق منخفض يف يوم التداول التايل         

  .Three Insideمن منوذج 
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  :تذكر ◊
ـــ   Shooting Starال

ــون   ــن أن تكـــ يمكـــ
ــة عكــــــس  عمليــــ
لالتجــــاه أو تكــــون  
إشــــارة للقمــــة أو  
ــارة لمــــستوى  إشــ
ــد أو   ــة جديــ مقاومــ
تأآيـــــد لمـــــستوى 
مقاومة سابق، آمـا    
ــوي   ــل العلــ أن الظــ
الطويــل يــشير إلــى  
ــشترين  أن المـــــــــ

ــران( ــدوا ) الثيـــ فقـــ
الـــــسيطرة علـــــى 
ــد    ــم تعـ ــسعر ولـ الـ
لديهم القـدرة علـى     
ــى    ــعار إل ــع األس دف

  .أعلى
    

34- Shooting Star Bearish: 

    

  

ــوذج •    :النمـــ

ــة •  :النزعــــ

ــة •  :الثقـــــ

 : عــدد الــشموع•

  :النـمـوذج-دمج •

  انعكاسي
  )هبوطمتوقع لل (تشائمم

  منخفضة
  مشعة واحدة

  النموذج     - - - - - -

 

  

  :وصـف الـنـمـوذج ◊
 وهذه الشمعة تفتح بفجـوة إىل       جسم حقيقي صغري يف النهاية العليا ملدى التداول       ظهور مشعة ذات        

  هلـا   وجـد علـى األقـل وال ي      ضعف اجلـسم احلقيقـي مـرتني          يكون طوله  أعلى ويكون هلا ظل علوي    
  .ظل سفلي يف الغالب

  

  :تفسيـر الـنـمـوذج ◊
 فوق الشمعة السابقة ويرتفع إىل أن يصل إىل         أعلىيف اجتاه التداول الصاعد السوق يفتح بفجوة إىل             

وبعد ذلك يفقد االجتاه الصاعد القوة ويغلق بالقرب من أدىن سعر داخل اجللسة             ) ارتفاع جديد (قمة جديدة   
ن االجتاه الصاعد على وشك االنعكاس من الصعود إىل اهلبوط وتأكيد عملية عكس االجتـاه               وهذا يشري إىل أ   

، هذا النموذج يف يوم التداول التايل Shooting Starالـ  بفجوة إىل أسفل حتت جسم االفتتاحتكون ب
  . أقل موثوقية منه لكنهGravestone Doji (Inverted UMBRELLA)منوذج الـ  يشبه
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  الثالث الفصل

  ملخص مناذج الشموع اليابانية
  )املتوقعة للصعود(املتفائلة  ●
  )املتوقعة للهبوط(املتشائمة  ●
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  النماذج المتفائلة

  )المتوقعة للصعود(
  النماذج عالية الثقةملخص  ●
  النماذج متوسطة الثقةملخص  ●
  ة الثقةالنماذج منخفضملخص  ●
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الـشـمـوع  Introduction To: Japanese Candles الـيـابـانـيـة: مـقـدمـة إلـى

  :عالية الثقة) المتوقعة للصعود( النماذج المتفائلة ◊
  

  

 

  

  

Kicking  Concealing Baby Swallow  Abandoned Baby  
   

    
  

Three Inside Up  Morning Star  Morning Doji Star  
   

  
    

Three Outside Up  Mat Hold  Rising Three Methods  
    

  

  
  

  Three White Soldiers  Side By Side White Lines    
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Dragonfly Doji (UMBRELLA)  Breakaway  Engulfing  

   

  

  
  

Ladder Bottom  Gravestone Doji  
(INVERTED UMBRELLA)  Homing Pigeon  

   

    
  

Matching Low  Meeting Lines  Piercing Line  
   

  
    

Three Stars In The South  Tri Star  Stick Sandwich  
   

    

  
Upside Gap Three Methods  Doji Star  Unique Three River Bottom  

     
  

  

  

68 
Upside Tasuk Gap        



Japanese Candlesالـيـابـانـيـةمـقـدمـة   :Introduction To الـشـمـوع : إلـى

  :منخفضة الثقة) المتوقعة للصعود( النماذج المتفائلة ◊
  

 

  

 

  
  

Harami  Hammer  Belt Hold  
   

  

  
  

Separating Lines  Inverted Hammer  Harami Cross  
     

    

  
  Three Line Strike      
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  النماذج المتشائمة

  )المتوقعة للهبوط(
  النماذج عالية الثقةملخص  ●
  النماذج متوسطة الثقةملخص  ●
  النماذج منخفضة الثقةملخص  ●
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 الـيـابـانـيـةمـقـدمـة  Introduction To: Japanese Candles الـشـمـوع: إلـى

  :عالية الثقة) المتوقعة للهبوط( النماذج المتشائمة ◊
  

      
Abandoned Baby  Dark Cloud Cover  Evening Doji Star  

   

 

    
  

Evening Star  Identical Three Crows  Kicking  
   

      
Three Inside Down  Three Outside Down  Falling Three Methods  

    

  

  

  

Upside Gap Two Crows    Three Black Crows    
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  :متوسطة الثقة) المتوقعة للهبوط( النماذج المتشائمة ◊
  

 

  
  

  

Deliberation  Advance Block  Breakaway  
   

  
    

Harami Cross  Dragonfly Doji (UMBRELLA)  Engulfing  
   

    

  

Tri Star  Gravestone Doji  
(INVERTED UMBRELLA)  Meeting Lines  

   

  
  

  
Downside Gap Three 

Methods  Two Crows  Doji Star  
   

    
  

In Neck  On Neck  Downside Tasuki Gap  
     

  

  

  

72   Side By Side White Lines      
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الـشـمـوع مـقـدمـة  Introduction To: Japanese Candles الـيـابـانـيـة: إلـى

  :منخفضة الثقة) المتوقعة للهبوط( النماذج المتشائمة ◊
  

 

  
    

Three Line Strike  Separating Lines  Thrusting  
   

  
  

  
Harami  Hanging Man  Belt Hold  

     

  

  

  

  Shooting Star      
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  الفصل الرابع

  بعض األمثلة والتطبيقات
  شموع اليابانيةعلى ال

  يف سوق األسهم السعودي
  الشركات املسامهة السعودية ●
  قطاعات سوق األسهم السعودي ●

  املؤشر العام لسوق األسهم السعودي ●
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  : على الشركات المساهمة السعوديةأمثلة وتطبيقات ◊
  

 
    

  :نادك - الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
ويتحول االجتاه  Downside Gap Three Methods Bearishظهر منوذج يف االجتاه الصاعد ي

  .خالل أسبوعني من ظهور النموذجمن الصعود إىل اهلبوط 

  
  

 
    

  :شركة اسمنت المنطقة الجنوبية
كان يف السابق مستوى  ( مستوى دعم جديدتشكلواليت  Gravestone Doji Bullish  مشعةظهور

  . أعلىإىل بعده باالرتفاع األسعاربدأت  )مقاومة مت اختراقه
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  :كة اسمنت ينبعشر
 ميثل حرية يف اجتاه التداول النازل و هذه احلرية تالشت بعـد الـشمعة   Spinning Topsمشعة ظهور 

  . الصعودإىلالبيضاء الطويلة وحتول االجتاه 

  
  

 
    

  :البنك السعودي البريطاني
سية املتشائمة  يف االجتاه الصاعد وهذا النموذج من النماذج االنعكاEvening Doji Starظهور منوذج 

  . حتذير مسبق لعملية انعكاس هابطة لالجتاهأعطىوهو معروف وموثوق به كما انه يف هذه احلالة 
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  :البنك العربي الوطني
 عمليـة  أو من الشموع اليت تظهر بشكل متكرر وهي متثل مـستوى مقاومـة   Shooting Starمشعة 

   . التأكيد قبل اختاذ القرارإىلج  حتتااألحوالانعكاس متشائمة لالجتاه لكنها يف كل 

  
  

 
    

  :شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ذات الظالل الطويلة فبعد االجتاه الصاعد توقف االجتاه         ةاالنعكاسييف هذا املثال تظهر فعالية وأمهية الشموع        

االجتـاه   وبعد ذلك حتول Hanging Manعند مستوى مقاومة وقد مت تأكيد هذا املستوى بواسطة الـ 
ومت تأكيد  ) كان يف السابق مستوى مقاومة مت اختراقه      ( أن توقف عند مستوى دعم       إىل اجتاه هابط    إىلالصاعد  

  . الصعودإىل وبعد ذلك حتول االجتاه Hammerهذا املستوى بواسطة الـ 
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  :سيسكو - الشركة السعودية للخدمات الصناعية
سبة لالجتاه النازل حتول بعده االجتاه حنو الـصعود وهـذا            شكل قاع جديد بالن    Engulfingظهور منوذج   

  . اهلابط كما هو موجود يف هذا املثالأوالنموذج كثري احلدوث يف اية االجتاه سواًء الصاعد 

  
  

 
    

  : سيسكو-الشركة السعودية للخدمات الصناعية 
 إىلده االجتاه مـن الـصعود        شكل قمة جديدة بالنسبة لالجتاه الصاعد حتول بع        Engulfingظهور منوذج   

  . اهلابطأوثال اهلبوط وهذا النموذج كثري احلدوث يف اية االجتاه سواًء الصاعد كما هو احلال يف هذا امل
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  :الشركة العربية لألنابيب
 من النماذج االنعكاسية املتفائلة والعالية الثقة ويف هذا املثال يتحول Three White Soldersمنوذج 
  . صعود بعد ظهور هذا النموذجإىله اهلابط االجتا

  
  

 
    

  : نماء-الشركة العربية للتنمية الصناعية 
 شكل مستوى دعم جديد بالنسبة لالجتاه النازل وهذا النموذج كثري احلـدوث             Engulfingظهور منوذج   

  .يف اية االجتاه سواًء الصاعد أو اهلابط كما هو موجود يف هذا املثال
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  : الكيميائية السعوديةالشركة
 كان عبارة عن عملية انعكاس هابط لالجتاه كما انه شكل Identical Three Crowsظهور منوذج 

  .مستوى مقاومة جديد وهو من النماذج املتشائمة ذات الثقة العالية

  
  

 
    

  :شركة المواشي المكيرش المتحدة
ا النموذج من النماذج االنعكاسية املتشائمة  يف االجتاه الصاعد وهذEvening Doji Starظهور منوذج 

  . حتذير مسبق لعملية انعكاس هابطة لالجتاهأعطىوهو معروف وموثوق به كما انه يف هذه احلالة 

80 
 Free Edition Not for Sale                                                                         نسخة مجانية غير مخصصة للبيع               



 Introduction To: Japanese Candles الـشـمـوع الـيـابـانـيـة: مـقـدمـة إلـى

 
    

  :الشركة السعودية للنقل الجماعي
 واليت شكلت مستوى مقاومة جديد بدأت بعده األسـعار  Dragonfly Doji Bearishظهور مشعة 
  . أسفل خالل األيام األربعة التالية لظهور هذه الشمعةبالرتول إىل

  
  

 
    

  :شركة حائل للتنمية الزراعية
 وهو من النماذج املتشائمة املتوسطة الثقة وبعد ظهور هذا النموذج بـدأ  Harami Crossظهور منوذج 

  .من سعر السهم) نقطة( ريال 50السعر يف الرتول خالل شهرين فاقداً ما يقارب 
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  :أمثلة وتطبيقات على قطاعات سوق األسهم السعودي ◊
  

    

  :قطاع الكهرباء
متوقعـة  ( عند مستوى مقاومة وهي عبارة عن مشعة متشائمة Shooting Star Bearishظهور مشعة 
  .أكدت مستوى املقاومة السابق) للهبوط

 
 

 
    

  :قطاع االتصاالت
ل قصرية عند مستوى مقاومة وظهور هذا النموذج  بعد عملية نزوEngulfing Bullishظهور منوذج 

 أدى إىل عملية كسر هلـذا املـستوى وحتولـه يف مـا بعـد إىل مـستوى دعـم مت تأكيـده بواسـطة                         
  .Hammerمشعة الـ 
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  :قطاع االسمنت
 أدى إىل تأكيد مستوى الدعم وبعد هذه الشمعة واصل السعر عملية الصعود             Hammerظهور مشعة الـ    

  .على املدى القصري وعلى املدى البعيدإىل أعلى 

  
  

 
    

  :قطاع البنوك
 انعكس بعده االجتـاه مـن   Harami Bearishبعد عملية صعود استمرت أكثر من شهر ظهر منوذج 

  .الصعود إىل اهلبوط
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  :قطاع البنوك
ديـد   تشكل مستوى مقاومة جإىل أدى بعد اجتاه صاعد وهذا ما Engulfing Bearishظهور منوذج 
 . االجتاه املعاكس حنو اهلبوطإىل األسعارحتولت بعده 

 
 

 
    

  :قطاع الخدمات
متوقعـة  ( عند مستوى مقاومة وهي عبارة عن مشعة متشائمة Shooting Star Bearishظهور مشعة 
  . انعكاس االجتاهإىل أدت) للهبوط
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  :قطاع الخدمات
الجتاه النازل حتول بعده االجتاه حنو الصعود وهـذا         شكل مستوى دعم بالنسبة ل     Engulfing ظهور منوذج 

  . اهلابط كما هو موجود يف هذا املثالأوالنموذج كثري احلدوث يف اية االجتاه سواًء الصاعد 
 
 

 
    

  :قطاع الزراعة
 بعد مشعة بيضاء طويلة وهو عبارة عـن منـوذج متوقـع    Advance Block Bearishظهور منوذج 

  . االجتاه إىل اهلبوطللهبوط أدى إىل حتول
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  :قطاع الزراعة
 شكل مستوى دعم جديد بالنسبة لالجتاه النازل وهذا النموذج كثري احلـدوث             Engulfingظهور منوذج   

  .يف اية االجتاه سواًء الصاعد أو اهلابط كما هو موجود يف هذا املثال
 
 

    

  :قطاع الصناعة
خلارطة، املرة األوىل عند مستوى مقاومة موجود مسبقاً وقد          مرتني يف هذه ا    Engulfingظهر منوذج الـ    

مت تأكيده بواسطة هذا النموذج واملرة الثانية ظهر هذا النموذج عند مستوى دعم موجود مـسبقاً وقـد مت                   
  .تأكيده أيضا بواسطة هذا النموذج
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  :أمثلة وتطبيقات على المؤشر العام لسوق األسهم السعودي ◊
  

 
    

  :ر العامالمؤش
 بعد عملية صعود لالجتاه وهذا أعط حتذير إىل احتمال حدوث عملية Doji Star Bearishظهور منوذج 

  .انعكاس لالجتاه الصاعد وهذا ما حدث بعد ظهور هذا النموذج املتوقع للهبوط
  

  

    

  :المؤشر العام
 أنقاومة جديـد، كمـا    مشعة بيضاء طويلة وهذا شكل مستوى مبعد Shooting Starظهور مشعة الـ 
 يف هذه اخلارطة شكل عملية حرية وهذه الشمعة من الشموع احملايدة Spinning Topsظهور مشعة الـ 

 تعترب تأكيد   فإا ظهرت بالقرب من مستوى مقاومة       أا تأكيد بواسطة الشموع التالية هلا ومبا        إىلواليت حتتاج   
 87 .ستوى دعم سابق مEngulfingله وبعد هذه الشمعة ظهر منوذج الـ 
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  :المؤشر العام
) ارتفاع جديـد  ( مرتني يف هذه اخلارطة، يف املرة األوىل ظهر بعد قمة جديدة             Engulfingظهر منوذج الـ    

   ).اخنفاض جديد(ويف املرة الثانية بعد قاع جديد 
  
 

    

  :المؤشر العام
 تكوين مستوى مقاومة جديد وهـذا  إىل أدى يف االجتاه الصاعد مما Evening Doji Starظهور منوذج 

النموذج من النماذج االنعكاسية املتشائمة وهو معروف وموثوق به كما انه يف هذه احلالة أعطى حتذير مسبق                 
  مـستوى   إىل إشـارة  ليعطـي    Engulfingلعملية انعكاس هابطة لالجتاه ظهـر بعـدها منـوذج الــ             

  مبـستوى املقاومـة الـذي صـنعه         أخـرى مـرة    الـصعود ليـصطدم      إىلدعم حتول بعده االجتاه النازل      

  Evening Doji Star.  88منوذج 
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  :الخاتمة ◊
 ينفع  أنوأسأله  ..  يعني ذا العمل وان يعينين على املواصلة       أنيف اخلتام اسأل اهللا العلي القدير           

الله عـن    حب نايغني أن لكل املسلمني وأساله سبحانه      يب وان ينفعين وان جيعل يف هذا العمل خرياً وفائدةً         
  . واىل الكثريينإليك هذا العمل إيصال يسر يل أن وأشكره وأمحده حرامه وبفضله عن من سواه

 Free Edition Not for Sale                                                                         نسخة مجانية غير مخصصة للبيع               

  

 غـري  األمر وليس يل يف .. فمن نفسي ومن الشيطان أخطأتن أصبت فمن اهللا وحده وإن       إو  
ـ فإن كان خرياً فاحلمد هللا وان كان شراً         .. اجلهد والوقت وكالمها هللا من قبل ومن بعد         أن   اهللا ألفأس

  .يغفر ويصفح فهو أهل لذلك
  

 آخره أمتىن منك أن ختربين عن أي مالحظة         إىلأن قرأت هذا الكتاب ووصلت      أخرياً وبعد   و  
  كان لديك أي استفـسار      وإذا..  اهللا إنشاءأو أي خطأ ورد يف هذا الكتاب فالعمل يف النهاية للجميع            

  :ه فهذا هو الربيد االلكتروين اخلاص يب وجهة نظرك يف ما قرأتإبداء أردت تساؤل أو أو
  

Last_Steps@MSN.Com
  

 اهللا نلتقي يف عمـٍل      إنشاءولعلنا   .. لك كل التوفيق وكل النجاح يف الدنيا ويف اآلخرة         وأمتىن  
وله الشكر وله احلمد     اآلخرةويف   األوىلاحلمد هللا يف    و..  به يف وقٍت عسى أن ال يكون بعيداً        ينفع اهللا 

  .على كل شيء
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  :المراجع ◊
  - www.stockcharts.com  

- www.litwick.com  
- www.candlestickshop.com  
- www.candlecharts.com  
  .. مقاالت ودروس اجنليزية من مصادر متنوعة5 باإلضافة إىل أكثر من -
  .مقاالت خمتلفة من املنتديات العربية واملعتمدة على نفس املصادر االجنليزية باإلضافة إىل مواضيع و-
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  : الناشر◊
    

 
  

 هدفها دائماً ربط كل العرب عرب أداة اتصال واحدة وعن .. هادفةشبكة إعالنات العرب وسيلة إعالنات
  :طريق شبكة واحدة وعنوان واحد

  

www.Ads4Arab.Net  
  

  ..منهمفقط وأنت بالتأكيد النخبة ال تتردد يف االنضمام إلينا فأعضاؤنا من 
  

 عاداتنا وتقاليدنا وهذا ما تتميز به عن  شريعتنا اإلسالمية ومعوسيلة إعالنات تتفق مع شبكة إعالنات العرب
  ..ىمواقع اإلعالنات األخر

  

  " النترنت العريبنافذتك على حبر ا.. " شبكة إعالنات العرب
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