
Preparation By Mohamad Alkateb - alkateb@wasyla.com 

 ١ 

  التحلیل الفني 
Technical Analysis   

  لثالقسم الثا

  

  

  

  

 Gann Conceptsمدخل الى نظریة غان   - ٣
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  William D. Gann (1878 - 1959)  غان

في ھذا الموضوع سوف ندرس ونتحدث عن المحلل االمریكي ولیام دیلبرت جان الذي یعتبر  
 ات السوق ونفسیات المتداولیناول محلل اھتم بالعامل الزمني وتاثیره على اتجاھ

عرفت كیف تستخدم الوقت مع السعر فانت تعرف  متى ما   :وھو صاحب المقولة الشھیرة  
 كیف تتاجر

When you know how to use time with price then you know how to trade 
 

ال بدأت صاحب نظریة المربعات التسعة التي تدرس عالقة حركة السعر بالزمن في سوق الم
تقریبا وھو یدرس األقتصاد والعلوم الحدیثة في عصره وقد قال  ١٩٠٩حكایة جان منذ عام 
 :عن تجربتھ ما یلي 

مثل . في السنوات العشر الماضیھ قد كرست كل الوقت واالھتمام للمضاربة في األسواق
أني كثیرین اخرین ، وفقدت أالف الدوالرات وشھدت صعود وھبوط عادي وأحیانا عنیف ك

من المبتدئین في دخول السوق و دون معرفھ تحضیریھ لھذا األمر وسرعان ما بدأت أدرك إن 
سواء كان محامیا او طبیبا او عالما ھو تكریس وقت یصل لسنوات للدراسة ، نجاح الرجل 

والتحقیق والتجریب في مھنتھ قبل محاولة صنع أي أموال منھا اشكر اهللا انھ أتیحت لي 
ة السماسرة والتجار كما لم تتح لإلنسان العادي ودراسة أسباب فشل ونجاح الفرصة لمتابع

ووجدت ان أكثر من تسعین بالمائة من التجار الذین یذھبون للسوق دون . مضاربات اآلخرین 
وسرعان ما بدأت بمالحظة الدورة التكراریة  علم أو دراسة یخسرون عادة في نھایة المطاف

وأدى ذلك بي إلى استنتاج بأن القانون الحقیقي ھو ، والسلع لعملیة صعود وھبوط األسھم 
سنوات من حیاتي في دراسة القوانین  ١٠وعندھا قررت تكریس ، أساس حركة السوق 

 مریح وبسیط بعد وتقدیم التكھنات بأسلوب، الطبیعیة المنطقیة على المضاربة في األسواق 
فت ان قانون األھتزاز مكنني بدقة من اكتش , ابحاث مستفیضة ودراسة حقائق علمیة معروفة

تحدید األماكن التي ترتفع األسھم والسلع عندھا وتنخفض خالل فترة زمنیة معقدة الى ھنا 
وینتھي تاریخ ھذا العبقري بعد ان شرح فكرتھ ألصدقائھ عن عالقة نظریة األھتزاز بحركة 

 السعر خالل الزمن
في وول ستریِت كأحد أفضل المحللین عام  أشتھرحیث یعتبر من اوائل رواِد التحلیِل المالي 

كتب ، حیث یعتقد انھ اكتشف نظریتھ اما في الھند او مصر ولم یستطع احد تأكید ذلك ١٩٢٩



Preparation By Mohamad Alkateb - alkateb@wasyla.com 

 ٣ 

  العدید من الكتب منھا
  

How To Make Profits Trading in Puts and Calls 
Master Charts 
The Tunnel Thru the Air 
How to Make Profits in Commodities 
The Magic Word  

بدایة یجب ان تعرف بان الزمن لدى غان ھو اھم من السعر حیث بنى غان نظریتھ على ان 
لالسعار في االسواق دورة طبیعیة متكررة  حركة السعر تترافق مع حركة الزمن معتبرا أن

 ضمن فترات زمنیة محددة
 : ثالث  معتمدا على مقدَّمات منطقیة

 الزوایا  -الرتكاز و المقاومة والدعم ا: دراسة االسعار 
تكرار اعادة االحداث المتأثرة باسباب اقتصادیة وطبیعیة فلكیة لحركة الكواكب  : دراسة الزمن

 وعالقتھا ببعض ضمن االبراج 
 االرتداد -خطوط االتجاه : دراسة الشارت 

فر فإن ذلك سیؤدي َیتحّرُك السعُر والزمن بنفس السرعِة حسب غان اذا تم اختراق ساعة الص
 الى تغیر في میل وتغیر اتجاه السعر
و غان لم یخترع  قوانین خاصھ بنفسھا مثل الیوت  ىان اسالیب جان التحلیلیة ال تعتمد عل

نظریھ واضعًا لھا قوانین بل ھو وظف نظریات و ادوات موجوده من قدیم االزل واستخدمھا 
 تقد البعض ان لجان طرقھ السریھفي التجاره وربطھا بمعطیات السوق ولذلك قد یع

 فقد استخدم ثالثة ادوات ریاضیة ھي الدائرة والمربع والمثلث المتساوي األضالع
 وھنا سوف نتحدث عن اھم االدوات واالرقام التي استخدمھا في فلسفتھ التحلیلیة 

بیعیة كان غان فًذ في علوم الریاضیات ویعشق االرقام ومتوالیاتھا واحتلت بعض االرقام الط
ومضاعفاتھا او تقسیماتھا اھمیة بارزة في تحلیالتھ وذلك لعدة اسباب منھا الدیني والتاریخي 

 والروحي والنفسي 
 ٤٩ – ١٤ومضاعفاتھ مثل  ٧الرقم  

ایضَا لدراسة بعض النصوص المصریة القدیمة التي  نظرًا لتكرار ذكره في الكتب السماویة و
العدد سبعة یحمل أھمیة خاصة لدى الشعوب القدیمة إن لم  لھمھذا الرقم بالنسبة  أھمیةلھ  أثبتت

 یكن األھم على اإلطالق
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 المشتري -المریخ  -الزھرة  - عطارد  -القمر  - الشمس  فالكواكب السیارة القدیمة كانت سبعة
 زحل -

 28 - 21 - ١٤- ٧ومن ھنا جاء تقسیم األسبوع إلى سبعة أیام وأكد أھمیة ھذا العدد أن 
بالدورة الشھریة لدى النساء وھي تتبع  وعشرین مرتبط  ٢٨بأطوار القمر والعدد مرتبطة 

 الشھور القمریة
في  األخیرایضًا ھو الرقم الفردي  نظرًا لكونھ یعبر عن دورة الحمل لدى النساء و ٩الرقم  

وایضًا  نظرًا لوجود اثني عشر برجًا فلكیا١٤٤وناتج تربیعھ  ١٢الرقم  ...العد یلیھ اعداد ثنائیة
 درجة للدائرة ٣٦٠من الـ % ٤٠دقیقة وھو نسبة  ١٤٤٠الیوم الواحد یحتوي على 

 : الدائرة
الدائرة ترتبط ببعضعھا في المسافة  أویقول فیثاغورس بان الواحدات بنقطة معینة في المربع 

    والزمن
تحتوي على  فقد اھتم جان بالدائرة النھا شكل ھندسي یعبر عن الزمن بالنسبة لھ باعتبارھا

ینتج ربع دائرة زاویتھا قائمة اعتبرھا  ٤درجة تمثل عدد ایام السنة وبتقسیم الدائرة على  ٣٦٠
و نتیجتھا  ١٢على  ٣٦٠ایضًا قام بقسمة  یومًا ٩٠جان فصول السنة االربعة وكل فصل بھ 

 عدد االبراج ١٢عدد األشھر خالل السنة الواحدة و١٢وھي تمثل عدد ایام الشھر و ٣٠
كذلك قام جان بقسمة درجات الدائرة على األرقام الطبیعة لقیاس الوقت ونتج عنھا األرقام و

 التالیة
360 – 270 – 180 – 120 – 90 – 72 – 45 – 36 – 27 – 18 - 9 

 

 االشكال الھندسیة 
 استخدم غان في تحلیالتھ شكلین ھندسیین ھما

 اللولب للسعر -ا
 الدائرة للزمن - ب

 ل حلزوني لولبي صعودًا وھبوطًافالسعر یتحرك بشك
 اما دورة الزمن فتتحرك بشكل دائري

ومنھا توصل جان الى ان السعر یعكس اتجاه حركتھ عندما یتالقى حلزون السعر مع دائرة 
  الزمن
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   وقد اھتم غان ایضا بمسائل منھا

 الذكرى السنویة 
فاغلب المتداولین تخرج منھم ردود افعال معینة عند تاریخ احداث مھمة مؤثرة في االوضاع 

  االقتصادیة واالسواق
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 الدورة السعریة او عامل الزمن 
فمن خالل ابحاثھ توصل جان الى ان الزمن . لھ أوانھ و توقیتھ الخاص بھ  بحیث ان كل شيء

یمثل قیدًا رئیسیًا على حركة األسعار في أي سوق كان وان ھناك تواریخ فاصلة یجب اخذھا 
 بعین االعتبار اثناء دراسة حركة االسعار باالسواق

 ومنھا نستنتج ان عنصر الوقت یجیب على العدید من التساؤالت المھمة وھي 
 الى متى سیستمر صعود او ھبوط االسعار ؟ 
 متى سیتغیر االتجاه؟ 
 في أي مدة سیصل السعر الى مستوى ما؟ 

  كیف یتوقع االسعار من خالل مربع التسعات
 

 لولب غان مربع التسعة
ھي مجموعة اعداد التي تؤلف كافة االرقام واالعداد في ٠ - ٩ -٨-٧- ٦- ٥- ٤-٣-٢-١ان الرقم 
   الطبیعة 

الى الیسار باتجاه عقارب الساعة وحتى  ٢ومن ثم   لولب غان یبتدأ بالرقم واحد في المركز
 تنتھي بالرقم ١٠الذي یكمل الدائرة االولى او المربع االول والدائرة الثانیة تبدأ بالرقم  ٩الرقم 

 361و ھكذا الى الدائرة التاسعة التي تنتھي بالرقم  ٤٩ة تنتھي بالرقم والدائرة الثالث 25
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Gann Square of Nine  
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 الموجودة االرقام درجة ٤٥=  قسم كل زاویة اقسام ثمانیة الى التسعات مربع نقسم ثم ومن
 واالرقام اصیلة او اساسیة اعداد تدعى االحمر باللون المتعامدین التصالب خطي على

 اماالرق ان الحظ زاویة ارقام تدعى االزرق باللون المتقاطعة القطریة الخطوط على الموجودة
   من زوایة تمثل المتعامد التصالب على الموجودة
 ٤٥ فھي القطریة الخطوط على المتواجدة االرقام درجة اما ٣٦٠- ٢٧٠- ١٨٠-٩٠=  الدائرة
  بینھا فیما تربیعي جذر عالقة تبني االرقام ھذه اقسام ثمانیة درجة

  

 الدوائر في لالرقام بالنسبھ اما...  التالیھ الدوائر في الرقم معرفة اردنا لو بالنسبھ كلھ ھذا
   اي الطرح الى االشارة نغیر لكن المعادلھ نفس نستخدم....  الحالي للرقم السابقھ
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  نطرح ویسارھم نجمع المركز یمین
   الزوایا اھم

  ٢ - أو=  + ٣٦٠ درجھ
  ١ - أو= + ١٨٠ درجة 
  ٠٫٥ - أو= + ٩٠ درجھ 
  ١٫٥ - أو= + ٢٧٠ درجھ 

 انھا یعتقد والتي ایضا الفلكیة الھیئة انما المسقبلیة السوق ركةح توقع في فقط یبحث ال انھ
   االسواق حركة في تساھم او تسبب

  
  
  
  

   غان نظریة فھم نستیطع حتى
   غان مفھوم حسب المتوقع السعر ھو ما ریال ١٥ ھو ما سھم سعر ان بفرض

  ٣٦٠ -  زیرو الدائرة اعلى بین الواصل العمودي الخط في موجود ١٥ الرقم ان
   ١٨٠ الزاویة واسفلھا
  ؟؟؟؟؟؟....  ریال ١٧ ھو المتوقع القادم فالسعر
 مستوى نفس في درجة ٤٥ الزاویة یقابل الذي الرقم عن نبحث الساعة عقارب مع نتحرك
 متوقعة ارقام ھي ٣٤ -٣١– ٢٨ – ٢٥ - ٢٣ -٢١ – ١٩ – ١٧ االرقام نجد ١٥ الرقم

 ھنا كذلك مھملة واخرى ھامة مستویات ھنالك فابیوناتشي مستویات لدى كما ولكن لالرتفاع
 سعر الیھا یصل قد والتي اھمیة االكثر االرقام من ٢٥ -٢١ االرقام انا كما ٢٣ الرقم نھمل فاننا
  السھم

   ھي المال سوق في اھمیة االكثر والزوایا
٣١٥، ٢٧٠، ٢٤٠، ١٨٠، ١٢٠، ٩٠، ٤٥، ٠  

  دعم بعده وما مقاومة قبلھ ذيال الرقم سیصبح السعر یصلھ الذي الرقم بان وانوه
  الدائرة اعلى في دائما حزیران – ٢١ یكون ان یجب انھ كما
 أن ونستطیع. درجة تسعین ھي ١٥ والعدد ١٩ العدد بین الزاویة أن مثًال نقول التسعة مربع في

 سلسلة أو( دائرة عن عبارة فیھ المدرجة واألرقام الجدول أن إلى تنظر كنت إذا ذلك نستوعب
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 الدائرة ربع بقدر ١٥ الرقم عن یبتعد ١٩ الرقم فإن الحالة ھذه وفي. درجة ٩٠ من) لدوائرا من
  .درجة ٩٠ أي

 ھي ١٥ والرقم ٣٤ الرقم بین الزاویة بأن القول نستطیع ولذا مباشرًة ١٥ فوق یقع ٣٤ الرقم
  درجة ٣٦٠

 

  

  : غان زوایا
  غان زوایا بناء كیفیة

(  اي اثمان وفق نزول او صعود سواء حركتھا في تسیر جمیعھا االسواق ان النظریة تفترض
 على دعم او مقاومات الى ركتھح خالل السوق یتعرض حیث كامال السوق یشكل) ٨\٨

 سقف الى یصل ان فیجب ارضیة مخترقا السوق یسیر فعندما وسقوفھا االثمان ھذه ارضیات
  صحیح والعكس مقاومة والسقف لھ دعم االرضیة فتكون ذاتھ الثمن
 العمالت اسواق في مثال الخر سوق من مختلفة وھي العشریة القاعدة مفھوم على اساسا تعتمد
  ) frame shift( ب یعرف ما او ١٠٠٠٠ عدةالقا تكون
  مرات ثالث العملیة وتكرر االول البعد ب مایسمى وھو ٨/  ١٠٠٠٠ ال بتقسیم بعدھا تقوم
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  ) الثالث البعد -الثاني البعد - االول البعد(  ابعاد ثالثة لدیك ینتج
   ةالثالث االبعاد في الموافق الثمن الى تقریبھ و) الخصر(  الویست بحساب تقوم
  نقطة ١٢٥٠ ھو نقاطھ مجموع) المدى بعید(  الشھریة للمضاربة االول البعد
  نقطة ١٥٦٫٢٥ ھو نقاطھ مجموع) المدى متوسط( االسبوعیة للمضاربة الثاني البعد
   نقطة ٢٠ ھو نقاطھ مجموع) القریب المدى(  الیومیة للمضاربة الثالث البعد
 لالسھم الشارت البیاني الرسم دراسة عبر غان استخدمھا التي العملیة الوسائط احدى وھي

 ناتشي فابیو مستویات استخدم حیث االسعار حركة ضمنھا تحدث التي االبعاد وتسجیل وتحدید
 زاویة تكون عندما ھي اوالمقاومة الدعم خطوط اقوى بان یعتقد وھو البیانیة رسومھ تحلیل في

 تقسیم على معتمدا الزمن واحدة يف السعر واحدة حركة على دراستھ وبنى ٤٥ درجة  الترند
  زوایا ثمانیة الى الشارت

  

 

  خطوط ثالثة واعاله خطوط ثالثة ادناه معیاري او اساسي قیاس خط ٤٥ الزاویا خط واعتبر
 مستویات واقوى والقیعان والقمم السعر میل لتحدید خطوط انھا كما ودعم مقاومة خطوط ھي

  غان مروحة اسم علیھا نطلق ما وھي االحمر باللون حددتھا وقد االرتداد
  تطبیق
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