
 

  ةــــاملقدم
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ..أمجعني واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه األنبياءوالصالة والسالم على اشرف 

 العملة أو العمالت يستخدم التحليل الفين كأداة ملعرفة سلوك السهم أو املال سواء األسهم أسواقيف 
 التحليل أداوتمبستقبل حركتها هناك الكثري من  التنبؤولتتبع حركتها ارتفاعاً واخنفاضاً ومن ثم 

 هذه أن وال شك ، املستخدمة األدوات أهم إحدى نظرية موجات اليوت هي  أن الفين وال شك
  ا بإذنأقومكتاب سوف  ومن خالل هذا ال، التحليل الفين أدوات واعقد أصعبالنظرة هي من 

 أخيسط شكل ممكن لعلك ها بأب يف تقدمي يوفقينأن أسأل املوىل عز وجل ،شرح هذه النظرية ب
  .القارئ تستفيد منها

  ..الغيبهو الدعاء يل ولوالدي بظهر  وما ارجوه 
  

   ..اإلهداء
  . والدي  رمحه ا  واسكنه فسيح جناته إىل
  . والعافية بالصحة ا عليهوأمته ا ا يف عمرهأطال والدتي إىل
  . هذا الكتاب إىل املعمورة حيتاج أرجاء كل مسلم يف إىل
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
fxinstructor.com
Thanks
شكرا لتحميلك هذا الكتاب من موقع fx4beginners.comهذه المادة ليست ملك للموقع, جميع الحقوق محفوظة لأصحابها الأصليين.



 Theory Elliot Waves .. نظرية موجات اليوت
 
 
 
 

 رالف بنا ، الیوت ننیلسو رالف إلىنسبة  Elliot Waves تسمى ھذه النظریة بنظریة موجات الیوت
 تسیر حسب نماذج األسھم الحظ حركة األسھم أسواقمالحظات على حركة  الیوت نظریة اعتمادًا على ننیلسو

 تكرار ھذا النموذج بشكل دوري فدون ھذه المالحظات ووضع لھا قواعد وقوانین حسب معینھ كما الحظ
لھا اسم   نموذج كل نموذج یسمى موجة وكل موجھ١١ تسیر وفق األسھم ان حركة إلىمالحظاتھ وتوصل 

  وھكذا.. موجھ اكبر منھا  وطول و زمن فالموجھ الصغیرة تكون داخل موجھ كبیرة والموجھ الكبیرة داخل
 .. اكتمالھا تسمى دوره  عشر عنداإلحدىكما انھ كل موجة من ھذه الموجات 

 
 
 
 
 

 كل موجھ صغیرة تحتویھا أنالحظ  ، وأسماءھا  عشراإلحدىفي الرسم التالي یتبین لنا نماذج الموجات 
  التي اصغر منھا موجھ اكبر وكل موجة اكبر تحتوي الموجات
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 .. زمن املوجات

 
 

  SUBMICRO ..املوجة اهرية الفرعية وتسمى = صفر  
 دقائق ٥ ساعات وميكن متابعتها على الشارت بفاصل زمين إىلميتد من دقائق  زمن املوجة قصري جداً

 
 MICRO  .. املوجة اهرية وتسمى  = ١

 دقيقة ٣٠زمن املوجة من ساعات اىل ايام وميكن متابعتها على الشارت بفاصل زمين 
 
 SUBMINUETTE   .. ة الذرية الفرعيةاملوج  = ٢

 زمين يومي  وميكن متابعتها على الشارت بفاصلأسابيع إىل أيامزمن املوجة من 
 
  .. MINUETTE املوجة الذرية  = ٣
 يومي  شهر وميكن متابعتها على الشارت بفاصل زمينإىل أياماملوجة من  زمن
 
  .. MINUTE املوجة الدقيقة  = ٤
 أسبوعي  وميكن متابعتها على الشارت بفاصل زمين يومي اوأشهر إىل ابيعأساملوجة من  زمن
 
 MINOR  .. املوجة الثانوية = ٥

 شهري أو أسبوعي أو ربع سنة ونصف سنة وميكن متابعتها على الشارت بفاصل زمين يومي إىل أسابيعمن 
 
  .. INTERMEDIATE املوجة املتوسطة  = ٦
  شهريأو أسبوعي أوالسنة وميكن متابعتها على الشارت بفاصل زمين يومي  أرباع إىل أشهراملوجة من  زمن
 
 PRIMARY  .. األساسيةاملوجة   = ٧

  شهريأو أسبوعي أويومي   سنوات وميكن متابعتها على الشارت بفاصل زمينإىل أشهرزمن املوجة من 
 
 Cycle  .. موجة الدورية  = ٨

 او اسبوعي او شهري ابعتها على الشارت بفاصل زمين يومي سنوات وميكن متإىل أرباعزمن املوجة من 
 
 Supercycle  .. املوجة الدورية العليا  = ٩
  او شهريأسبوعي  سنوات وميكن متابعتها على الشارت بفاصل زمين يومي او٩ إىلاملوجة من عدة سنوات تصل  زمن
 
 grand Supercycle  .. املوجة الدورية العظمى  = ١٠

  شهريأو أسبوعي أوعدة عقود وميكن متابعتها على الشارت بفاصل زمين يومي زمن املوجة 
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  مدخل لطبیعة حركة الموجة
 

 موجات ٨ عشر تسیر وفق اإلحدىفلموجة الواحدة من النماذج  حدد الیوت للموجة حركة معینھ تسیر فیھا
  abcوثالث تصحیحیة  دافعھ١٢٣٤٥خمس موجات 

 من خالل الثالث موجات أنكما  ٤ و ٢موجتان ھابطة وھي الموجتان  توجد الدافعةومن خالل الخمس 
 التصحیحیة

 b توجد موجة صاعدة وھي الموجة
 
 

التي تشكل دوره من كل موجھ من  الرسم التالي یبین لنا الموجة الخمس الدافعة والموجات الثالث التصحیحیة
   عشراإلحدىالموجات 

  
  
  

  

  
  الشكل العام لحركة الموجة
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   حركة الموجةطبیعة
 

 من لدیھم خبرة ولیعذروني للمبتدئین بالنسبة الستیعاب طبیعة حركة الموجة تحتاج الى قلیل من التركیز
 إلى ھناك شریحة كبیرة من المبتدئین یحتاجون أنابدأ بفرض   سوفأننيومعرفة بنظریة الموجات حیث 

 . شرح دقیق
 
 
 

وزمن الموجة وتعرفنا في تقدیم مبسط على طبیعة حركة  ات الموجأنوعتعرفنا من خالل الدرس السابق على 
 نوع من أي سوف نتحدث عن أننافلو فرضنا ، طبیعة حركة الموجة   فيأكثر نتوسع أنالموجة و یتبقى 

 اكبر الموجات وھي الموجة الدوریة إلى SUBMICRO وھي المجھریة الفرعیة الموجات من اصغر موجة
 أكبرھا إلى أصغرھا طبیعة حركة الموجة ال تختلف فجمیع الموجات من فان grand Supercycle العظمى

 ..  موجات تسمى دورة٨تتكون من 
 
 
 
 

  موجات٣و من  Motiv wave  تسمى موجات دافعھ٥ إلى ١ من رقمیةالدورة من خمس موجات  تتكون
 ..Corrective Waves تسمى abc ةتصحیحی أبجدیة

 
 
 
 

 الدافعةالموجات تشكل الموجات   فھذه١٢٣٤٥ األرقامالخمس موجات ذات  الرسم التالي وشاھد إلىانظر 
Motiv wave بینما الموجات الثالث abc موجات التصحیحھ تشكل الثالث Corrective Waves 
وھذا ینطبق على جمیع الموجات ، تشكل دورة واحدة   موجات معًاألثمان موجات ھذه ٨ومجموعھما معًا 

   عشراإلحدى
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 صاعدة وتسمى موجات قوة الدفع  ھي موجات٥ و ٣ و ١ نالحظ ان الموجات األعلى خالل الرسم في من
upwaves  قاصرة  ھي موجات ھابطة وتسمى٤ و ٢بینما الموجات downwaves  

القاصرة ھي موجات في اتجاه عام صاعد  أو الدافعة الخمس موجات سواء أن ھنا ھو إلیھ اإلشارةوما یجدر 
  ( عدترند صا( 
 
 

عكس االتجاه للموجة   في ترند ھابط وھيأي ھي موجات ھابطة بوجھ عام ةألتصحیحی abc اما الموجات
ھي موجة ارتدادیة وغالبًا ما  b ھي موجات ھابطة بینما الموجھ الوسطى C و A  حیث الموجھ١٢٣٤٥

ا تزداد المضاربة لخروج  ھنوأیضا ٥عند الموجة  تكون موجة خروج لمن لم یخرج مع نھایة الترند الصاعد
 . القناصین من لم یخرج سابقًا ولدخول وخروج

 
 

 وھي في ترند صاعد بینما الخطان ١٢٣٤٥ للموجات األخضرباللون  في الرسم التالي شاھد الخطین اللذین
الدائرة ككل ھي موجة واحدة تتكون من ، تصحیحھ في ترند ھابط  ABC ٣ھي لموجات  األحمراللذان باللون 

  ..  عشراإلحدىموجات وھذا ینطبق على جمیع الموجات  انثم
  
  

  
  
  

وما یجدر االشارة  ,  سواء في االتجاه الصاعد او الھابطأشكال للحركة عدة أن ھنا ھو إلیھ أتطرقمایجب ان 
 مثال لو كان اتجاه السوق صاعد فان قوة , الیھ ان قوة الدفع تتغیر حسب االتجاه العام للسوق اي ترند السوق

 .. السوق ھابط قوة الدفع ستكون لالتجاه الھابط الدفع ستكون في االتجاه الصاعد وفي حال
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  لموجھ الشروط العامة ل
  

  ١ ادنى من مستوى الموجھ ٢ تھبط الموجةالیجب ان  -١
 ٥ و ١ ھي االقصر بین الموجات الدافعھ ٣یجب ان التكون الموجة  -٢

   في منطقة واحدة٢ مع الموجھ ٤یجب ان ال تشترك الموجة  -٣     
 

  

   في اتجاه صاعد وموجة تصحیحیةنموذج لموجة دافعھ
  

  
  

  في اتجاه ھابطوموجة تصحیحیة نموذج لموجة دافعھ 
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 اشكال حركة الموجات
 
 
 

 حیث یمكن للموجة الدافعھ ان تسیر في اتجاه صاعد وتكون اتجاھین تتحرك فيالدافعھ والتصحیحیة الموجھ 
كما انھ ،  في اتجاه ھابط وھذا یكون في سوق اتجاھھھ العام صعود أيكس االتجاه موجتھ التصحیحھ في ع

 في اتجاه صاعد أيیمكن ان تسیر الموجھ الدافعھ في اتجاه ھابط وتكون الموجھ التصحیحیھ عكس االتجاه 
موجات فموجات الدفع لھا اشكال و،  ولحركة الموجھ عدة اشكال ، وذلك من خالل سوق اتجاھھ العام ھابط 

 . واعطیت ھذه االشكال اسماء ورموز، لھا اشكال  التصحیح ایضًا
 
 

 
 
 

 :Motive waves موجات الدفع
 

 im - impulse wave الدافعھ الموجھ
 ld - leading diagonal الموجھ القطریة االمامیة
 ed - ending diagonal الموجھ القطریة الخلفیة

 
 
 

 
 
 

 : Corrective waves موجات التصحیح
 
 

 zz - zigzag corrective wave المتعرجة
  fl - flat المسطحة

 dz - double zigzag المتعرجة الثنائیة
 tz - triple zigzag المتعرجة الثالثیة
  d3 - double three w-x-y الثنائیة المنحرفة
  t3 - triple three (denoted by w-x-y-xx-z) المثلثة المنحرفة
 ct - contracting triangle المثلثة المتعاقدیة

 Expanding Triangle - etالموجة المثلثة الممتدة 
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  Motive wave ..موجات الدفع
 
 

 .. impulse wave الموجة
 
 
 
 

ھذه الموجات الخمس الدافعھ تنتھي موجھ واحدة اكبر منھا  تتحرك موجات الدفع في اتجاه عام وعند نھایة
تتحرك في اتجاه معاكس في وبنھایة ھذه الموجات تكتمل دورة لموجة وفي  بینما موجات التصحیح الثالث

 .. موجھ ثانیة لموجھ اكبر من سابقتھا وتعتبر موجھ دفع في اتجاه عام صاعد نفس الوقت تنتھي
 

 وتم اختیار ھذه الموجھ تحدیدًا في SUBMINUETTE ناخذ مثال على الموجة الذریة الفرعیة سوف
 .. االتجاه العام  اولى موجات االیام فالیمكن االعتماد على موجات الساعات فيمثالنا التالي النھا

 
 
 
 
 

واكتملت دورة ھذه  SUBMINUETTE الموجة الذریة الفرعیة فلو فرضنا ان السوق تحرك من خالل
 فعند الموجھ الخامسة الدافعھ تنتھي موجھ واحدة اكبر من، خالل الثمان موجات  الموجھ من

SUBMINUETTE الموجة الذریة وھي MINUETTE الثالث موجات التصحیحھ ھنا  وعند نھایة
الذریة  بھذا نكون اكملنا دورة كاملة للموجة , MINUETTE الموجة الذریة نكون انھینا الموجھ الثانیة من

 MINUETTE الموجة التي اكبر منھا وھي وانھینا الموجة الثانیة لموجھ SUBMINUETTE الفرعیة
  الدافعھ و٥ و ٣ و ١ان حركتنا بدأت من موجة االندفاع االولى من خالل الموجات  حظ معيوالكن ال ,

 الى ١موجات من  ٨في الصورة التالیة الحظ الموجات المرقمھ باللون االزرق ھي ،  القاصرة ٤ و ٢الوجات 
ه وجمیع ھذ Corrective Waves موجات تصحیحھ abc والموجات impulse wave  موجات دافعھ٥

 SUBMINUETTE الذریة الفرعیة الموجات الثمان التي باللون االزرق ھي لموجة واحدة للموجة
 
 
 

 الموجة الذریة  التي باللون البني ھي موجاتان من نوع اكبر وھي من نوع٢ و ١الموجات  بینما
MINUETTE وھي موجات دافعھ impulse wave  
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دافعھ والثانیة قاصرة االن نتابع طبیعة حركة  كة االندفاع لموجتین االولىمن خالل المثال السابق تابعنا حر
  MINUETTE للموجة الذریة الموجة الثالثة من موجات االندفاع

 
لننھي  SUBMINUETTE الذریة الفرعیة في الموجھ االولى والثانیة من خالل الموجة بما اننا تحركنا

 سوف ننطلق لنھایة الموجة الثالثھ من خالل خمس موجاتفأننا  , MINUETTE للموجة الذریة موجتان
 , impulse wave دافعھ  موجات٥لذلك سوف نتحرك في  SUBMINUETTE للموجة الذریة الفرعیة

حیث  SUBMINUETTE للموجة الذریة الفرعیة شاھد في الرسم المرفق ایضًا االرقام التي باللون االرزق
 الذریة للموجة ٣ باللون البني وھو نھایة الموجة ٣ رقم من ثم یوجد ٥وصلنا الى الموجة رقم 

MINUETTE  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

وبما  abc الخامسھ ان تبدأ موجة تصحیحة من الطبیعي وكما تعلمنا سابقًا انھ بوصولنا الى الموجة الدافعھ
وفي  SUBMINUETTE للموجة الذریة الفرعیة abc  سوف تبدأ موجة تصحیح٥اننا وصلنا الى الموجة 

 MINUETTE للموجة الذریة  وھي موجھ قاصرة٤الموجة  نفس الوقت تبدأ
 
 
 

 الذریة الفرعیة باللون االزرق للموجة abc شاھد في الرسم المرفق الموجات التصحیحة
SUBMINUETTE  للموجة الذریة البني وھي  باللون٤نفسھا تحمل الرقم MINUETTE  
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وھي موجة دافعھ وسوف تبدأ  MINUETTE الموجة الذریة وجاتیتبقى علینا الموجھ الخامسة من م
 الموجة الذریة الفرعیة لموجة اصغر منھا وھي  موجات٥ایضا كما بدأت الموجة الثالثة من خالل 

SUBMINUETTE , بھذا تنھي خمس موجات دافعھ impulse wave للموجة الذریة MINUETTE  
 

 وشاھد انھا SUBMINUETTE للموجة الذریة الفرعیة الرزقاء انظر الرسم التالي وتابع االرقام الخمس
  MINUETTE للموجة الذریة  للون البني الذي ھو٥انتھت عند الرقم 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 
 impulse wave نھایة الخمس موجات الدافعھ وما یجب ان الفت انتابھك الیھ في الرسم السابق ھو انھ عند

 وھي باللون االخضر وھو اشارة لنھایة موجھ اكبر من سابقتا ١وضعنا رقم  MINUETTE الذریة للموجة
  الموجة الدقیقة

MINUTE  
  

 
  قواعد نموذج الموجھ الدافعھ

 
 

 اندفاعي او مثلث قطري  یجب ان یكون١الموجة  - 1
 یكون نموذج اندفاعي  یمكن ان تكون اي نمط تصحیحي والیمكن ان٤ و ٢الموجھ  - 2
  ١ن اطول من الموجھ  الیمكن ان تكو٢الموجھ  - 3
 ٢ یجب ان یكون اندفاعي واطول من الموجھ ٣الموجھ  - 4
 LD اندفاعي او مثلث قطري  یجب ان یكون٥الموجھ  - 5
  یجب ان التتداخل٤ والموجھ ١الموجھ  - 6
 ٤من طول الموجھ  % ٣٨٫٢یجب ان تشكل على االقل  5 الموجھ - 7
 ٢ او ١من الموجھ  % ١٦١شكل االندفاع لت ممكن ان تمتد احدى موجات - 8
  ١من طول الموجھ  % ٢٦٢٫٨او  % ١٦١٫٨االحیان   ممكن ان تشكل في اغلب٣الموجھ  - 9
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 Motive wave موجات الدفع
 

 
 

 ld - leading diagonal الموجھ القطریة االمامیة
 
 
 

والموجھ القطریة ، التصحیحة نفس اتجاه موجھ اكبر منھا بما فیھا الموجات  تسیر موجات الدفع بوجھ عام في
 الدافعھ عبارة عن موجھ مثلثیة تسیر في نفس االتجاه العام لموجھ اكبر منھا مثلھا مثل الموجھ االمامیة ھي

impulse wave  الموجة ویعتبر ھذا  ولكنھا تختلف من حیث تركیب٥-٣-٥-٣-٥حیث تسیر في نمط حركي
 والموجھ ٣ و١رسم خط بین الموجھ  ن نتعرف علیھ من خاللالشكل من الموجات نادر الظھور ولكن نستطیع ا

 impulse بانھا موجھ قطریة امامیة بینما في الموجھ  فاذا التقیا الخطین نستطیع ان نحكم علیھا٤ و ٢
wave الموجات سوف نحصل على خطین متوازیین تقریبًا لو وصلنا خطین بین نفس . 

 
 
 
  شاھد الخطین  وایضا٥-٣-٥-٣-٥ھ باللون االحمر وھي تسیر بطریقة الشكل التالي شاھد الموجات المرقم في
  

  باللون االخضر این التقیا كي تستطیع تمییز ھذا الشكل من الموجات
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  Motive wave موجات الدفع
  

  ed - ending diagonal الموجھ القطریة الخلفیة
  ولكنھا اسھل في التعرف علیھاالقطریھ االمامیة  ھذه الموجھ تشبھ الى حد كبیر الموجھ

  ٣-٣-٣-٣-٣خالل الموجات  حیث انھا تسیر بنمط مخالف من
 

باللون االزرق  abc التالیھ تحرك الموجھ من خالل ثالث موجات من ثم تابع االحرف شاھد من خالل الصورة
  ..  موجات لكل موجھ٣ھا تتكون من  تجد

  

  
  

 قواعد نموذج الموجھ القطریة
  ممكن ان تكون اي شكل من الموجات ماعدى المثلثات١الموجھ  - 1
   ممكن ان تشكل اي شكل٢الموجھ  - 2
 ماعدى المثلثات  ممكن ان تكون اي شكل من الموجات٣الموجھ - 3

   ممكن ان تشكل اي شكل٤الموجھ  - 4
  اي شكل  ممكن ان تشكل٥الموجھ  - 5
 ١ یجب ان ال تكون ادنى من قاع الموجھ ٢الموجھ  -6
 ٢ان تكون اطول من الموجھ   یجب٣الموجھ  - 7
 5  و١ یجب ان التكون االقصر بین الموجات ٣الموجھ  - 8
 ٤من طول الموجھ % ٣٨٫٢ یجب ان تشكل على االقل ٥الموجھ  - 9

 ٣ و ١یجب ان تكون االقصر بین الموجات  ٥الموجھ  - 10
 حادة  غالبًا ما تكون موجھ ھابط و٢الموجھ  - 11
  غاالبًا ما تكون موجھ جانبیة٤جھ المو - 12
  تكون من نمط المثلث  نادرًا ما٢الموجھ  - 13
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  Corrective waves :موجات التصحیح
 

 zz - zigzag corrective wave الموجھ المتعرجة
 

ویعتبر ھذا النمط من التصحیح من اشھر انواع التصحیح ویتكون  ییسر التصحیح عكس اتجاه الموجھ ككل
 موجات ٥من  a  حیث تتكون الموجھ٥-٣-٥ویتركب من موجات فرعیة تسیر بالشكل  abc جاتمن ثالث مو
  موجات٥من  c  موجات الموجھ٣من  b والموجھ

 
  انظر الشكل التالي

  

  
  
  

 zigzag قواعد النموذج المتعرج
 
 

من خمس موجات او نموذج موجھ  impulse من النوع الدافع a الموجھ یجب ان تكون - 1
 . امامیةقطریھ 

 االسفل والمقصود ھنا من اندفاعي اي انھ في نفس االتجاه التصحیحي اي اندفاع الى
  abc یجب ان تكون تصحیحھ اي من ثالث موجات b الموجھ - 2

 . تصحیحھ اي تصحیحھ لالتجاه االسفل اي عكسھ الى االعلى والمقصود ھنا
 في نفس االتجاه العام للنط التصحیحي اندفاعیھ او قطریھ خلفیة اي یجب ان تكون c الموجھ - 3

 المتعرج
 a یجب ان تكون اقصر من الموجھ b الموجھ - 4
 b یجب ان تكون اطول من الموجھ c الموجھ - 5
 Aمن طول الموجة % ٢٫٦٢او % ١٫٦٢  أو  Aتساوي طول الموجة ما إ c الموجھ - 6
 من نوع قطریھ خلفیة c من نوع قطریة امامیة فالیمكن ان تكون الموجھ a الموجھ اذا كانت - 7
 من الموجھ% ٧٥كما انھ یجب ان التتجاوز  a من الموجھ% ٥٠یجب ان تشكل  B الموجھ - 8

a  
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  Corrective waves :موجات التصحیح
 

  fl - flat المسطحة الموجھ
 

  ویتركب من اشكال تصحیحھ متنوعھ abc یةثالث موجات حرف یتكون التصحیح المنبسط او المسطح من
 , ھي اطول الموجات c و غالبًا ما تكون الموجھ، وتتساوى تقریبًا اطوال الموجات  و یسیر في قناة افقیھ

  a الموجھ من طول % ٦١٫٨غالبًا ما تكون ھي االقصر لكن البد ان تشكل على االقل  b والموجھ
 4 , ٢او الموجات  B ي الموجھغالبًا ما یحدث ھذا النمط التصحیحي ف

 
 من ثالث موجات a تتكون الموجھ
 ثالث موجات من b وتتكون الموجھ
 من خمس موجات c وتتكون الموجھ

 
  ٥-٣-٣الداخلي لھذا النمط التصحیحي  بذلك یصبح تركیب الموجھ

 
  انظر الصور التالیة

  
  

  
  
  

  
  
  

  fl - flat قواعد النموذج المسطح
 

  متعرجھ ن تشكل اي شكل تصحیحي وغالبًا ما تكونممن ا a الموجھ -1
 ممكن ان تشكل اي شكل تصحیحي ماعدا شكل المثلث b الموجھ -2
 یجب ان تكون موجھ دافعھ اما ان تاخذ شكل موجھ اندفاعیھ او قطریة خلفیة C الموجھ -3
  a من الموجھ% ٥٠یجب ان تصحح بما الیقل عن  b الموجھ -4
  في منطقھ سعریھ واحدة c و a تانیجب ان تشترك الموج -5
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  Corrective waves موجات التصحیح
 

 dz - double zigzag المتعرجة الثنائیة
 

 zigzag النوع من التصحیح من موجتین من نفس النوع وھو من النموذج المتعرج المعروف یتكون ھذا
  x الموجھ الموجھوھي موجتان متتالیاتان ومترابطتان ببعضعھا من خالل موجھ تصحیحیھ تسمى 

، الناضجھ او الناشئھ  وھذا النوع من التصحیح واسع االنتشار وكثیرا ما یحدث في اغلب االسواق سواء
وتعطى الموجات  wxy االسایسھ وكأي تصحیح یعطى رموز ابجدیھ ولكن في ھذا النوع تعطى للمجوات

 abc الفرعیة رموز
  3-3-3 ویتركب من موجات فرعیة تسیر بالشكل

 
  نظر الصور التالیةا

  

  
  
  

 dz - double zigzag قواعد نموذج الموجھ المتعرجة الثنائیة
 

  x مساویھ او اكبر من الموجة یجب ان تكون y الموجھ -1
 zigzag جب ان تكون موجھ متعرجھ w الموجھ -2
  الیمكن ان تفشل w الفرعیة من الموجھ C الموجھ -3
  . حیحي ماعدى المثلثیھ الممتده او المتوسعھتص یمكن ان تشكل اي نمط x الموجھ -4
  w الموجھ یجب ان تكون اصغر من x الموجھ -5
  نموذج متوسع والیمكن ان تشكل zigzag یجب ان تكون شكل موجھ متعرجھ y الموجھ -6
  w من الموجھ% ٩٠یجب ان تشكل على االقل  y الموجھ -7
  شلالیمكن ان تف y الفرعیة من الموجھ C الموجھ -8
  w نفس اتجاه الموجھ االتجاه العم للنموذج یجب ان یكون في -9
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 Corrective waves  موجات التصحیح
 

  d3 - double three w-x-y الثنائیة المنحرفة
 

  یتكون نموذج الموجھ الثنائیة المنحرفة من نموذجین مترابطان من الموجھ التصحیحیة المسطحة
  ٣-٣-٣ وتاخذ اشكل   wxy ویتكون من ثالث موجات  (X)یعطى ھذه النوع من التصحیح رمز 

 
  انظر الصور التالیة

  

  
  

  d3 - double three w-x-y الثنائیة المنحرفةقواعد نموذج الموجھ 
  

ماعدا النماذج  تصحیحي نموذج تشكل أي أن من الممكن  y والموجة  wالموجھ  -١
 النماذج المضاعفة الثنائیة والثالثیةالمثلثة و 

  كأقل تقدیر wمن الموجة % ٥٠ ھایجب ان یبلغ طول X الموجھ -٢
  منھا تقریبًا% ٩٥ وتساوي w اقل من الموجھ  Xالموجة  -٣
 wمن الموجھ % ٦١ مثلث غالبًا تساوي yاذا الموجھ  -٤

  %١٠٠اما اذا كانت غیر مثلثھ تساوي 
  Yمن الموجة  % ٤٠٠ كأقصى حد  X یمكن ان تصحح الموجة -٥
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 ive waves Correct موجات التصحیح
 

  t3 - triple three (denoted by w-x-y-xx-z) المثلثة المنحرفة
مرتبطھ   والموجھ التصحیحیة المسطحةمن نوع یتكون نموذج الموجھ المثلثیة  المنحرفة من ثالث نماذج  

 ویتكون من  (X2) وھناك من یرمز لھا بالرمز  (XX)یعطى ھذه النوع من التصحیح رمز ، ببعضھا البعض 
   وھو نوع نادر جدًا٣-٣-٣-٣-٣ وتاخذ الشكل   w-x-y-xx-zخمس  موجات 

  
  انظر الصور التالیة

  
  

  t3 - triple three (denoted by w-x-y-xx-z) المثلثة المنحرفة قواعد نموذج الموجھ
 من الممكن أن تشكل أي نموذج تصحیحي ماعدا النماذج  y والموجة  w الموجھ - ١

 المضاعفة الثنائیة والثالثیةالنماذج المثلثة و 
  كأقل تقدیر wمن الموجة % ٥٠ ھایجب أن یبلغ طول X X الموجھ  -٢
 zigzagعادة تكون الموجھ المثلثھ المنحرفھ تاخذ الشكل المتعرج  -٣
  منھا تقریبًا% ٩٥ وتساوي w اقل من الموجھ X Xالموجة  -٤
 wمن الموجھ % ٦١ مثلث غالبًا تساوي yاذا الموجھ  -٥

  %١٠٠ غیر مثلثھ تساوي اما اذا كانت
  Yمن الموجة  % ٤٠٠ كأقصى حد  XXیمكن ان تصحح الموجة  -٦
  نموذج الي نمط تصحیح ماعدا المضاعفھ الثنائي والثالثي Zیجب ان تكون الموجة  -٧

   موجة متعرجة  Yوالیمكن ان تكون نموذج متعرج  اذا كانت 
  XX اكبر من او تساوي Zیجب ان تكون الموجة  -٨
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  Corrective waves حموجات التصحی
  

  ct - contracting triangle  المثلثة المتعاقدیة
  

ویكون تتكون الموجھ المثلثیة المتعاقدة من خمس موجات وتسیر عكس االتجاه العام للموجھ االكبر منھا 
 وتعطى رموز E اوعكس الموجة  D الخروج من الموجھ باتجاه الموجھ

A-B-C-D-E   ٣-٣-٣-٣-٣وتاخذ الشكل  
  قناه تشكل ضلعین متواجھین  لمثلث متماثل او محایدسیر الموجھ في وت

  Cو  A ویمكن رسم خط قناة النموذج بوصل خط بین الموجتین 
  CTوتعطى الرمز  Eویتقارب خط القناه او یكاد یتقاطع عند الموجة  D و  Bوخط اخر بین الموجتین 

 لمتماثل أو المحاید  والمثلث الصاعد والمثلث الھابطوتأخذ الموجة ثالث انوع من اشكال المثلث وھي المثلث ا
 

  انظر الصور التالیة
  
  

  نموذج المثلثات الھابطة والصاعدة
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  نموذج المثلث المتماثل

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ct - contracting triangle  المثلثة المتعاقدیة  قواعد نموذج الموجھ
  

 DZ , TZ  FLAT , ZZج التالیة  أي نموذج من النماذ Aممكن ان تشكل الموجة  -١
 DZ , TZ    ZZ أي نموذج من النماذج التالیة  B ممكن ان تشكل الموجة -٢
  ھي اطول موجة B  أو  الموجة  Aیجب ان تكون الموجھ  -٣
 A ضمن نفس السعر للموجة  Eیجب ان تنتھي الموجة  -٤
   كأقل تقدیر Bمن الموجة % ٥٠  Cیجب ان تشكل الموجة  -٥
 C اقل من الموجة  Dجة یجب ان تكون المو -٦
 خطوط القناة یجب ان تتقارب والیمكن ان یكونا متوازیین -٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  Corrective waves موجات التصحیح
  

  Expanding Triangle - etالموجة المثلثة الممتدة 
  

تتكون الموجھ المثلثیة المتعاقدة من خمس موجات وتسیر عكس االتجاه العام للموجھ االكبر 
 وتعطى رموز E  اوعكس الموجة Dن الخروج من الموجھ باتجاه الموجھ منھا ویكو

A-B-C-D-E  ٣-٣-٣- ٣- ٣ وتاخذ الشكل  
  وتسیر الموجھ في قناه تشكل ضلعین متواجھین  لمثلث متماثل او محاید

  Cو  A ویمكن رسم خط قناة النموذج بوصل خط بین الموجتین 
  ET وتعطى الرمز aایة  الموجة  و یتقاطع قبل بدD و  Bوخط اخر بین الموجتین 

  ct - contracting triangle  المثلثة المتعاقدیةوھي عكس الموجة 
  أي  انھا تاخذ شكل واحد للمثلثات وھو المثلث المتماثل المعكوس 

  
  

  

  
  
  
  
  

  Expanding Triangle – etالموجة المثلثة الممتدة   قواعد نموذج الموجھ
  

 DZ , TZ    ZZ نموذج من النماذج التالیة  أي A ممكن ان تشكل الموجة - ١
   موجةقصر ھي ا B  أو  الموجة  Aیجب ان تكون الموجھ  -٢
 D اقل من الموجھ  C یجب ان تكون الموجھ -٣
 Cمن الموجة % ٥٠ أكثر من  C یجب ان تشكل الموجة -٤
 D موجةال  من اكبرE یجب ان تكون الموجة -٥
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  رموز مخطط الموجة

  
  موجات من اصغر الموجات الذریة الفرعیة حتى اكبرھا الدوریة العظمىاعطیت ال

  لترقیم على المخطط البیاني للسوق او السھممن خالل ارموز للتفریق بین كل موجھ واخرى 
  
  
  

  
  

  
  
  

  الدورة الكاملة
  
  

 وتحتوي الموجة ٢ صاعدة وموجھ ١موجھ  دوریة موجتینتحتوي الدورة الكاملة على 
 تحتوي على ٢صاعدة من الدرجة االساسیة كما ان الموجھ  خمس موجات على ١ الصاعدة

   موجات تصحیحھ من الدرجة االساسیة ایضًا٣
 على خمس موجات اصغر منھا من الدرجة من الدرجة ١وتحتوي الموجة االساسیة 

   موجات تصحیحة من الدرجة المتوسطة٣ من االساسیة على ٢المتوسطة ًو تحتوي الموجھ 
  

  ٢ون عدد الموجات الدوریة بھذا یك
  ٨والموجھ االساسیة 

  ٣٤والموجة المتوسطة 
 ١٤٤ موجات اصغر من الدرجة الثانویة لیصبح مجموعھا المتوسطةوتتكون خالل الموجات 

  موجة
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الجدول التالي یوضح عدد الموجات الصاعدة والھابطة لكل درجة 

  خالل الدورة الواحدة
  

  
  
  
موجة الدوریة وما تحتویھ من الشكل التالي یوضح حركة ال

  موجات اصغر منھا
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  ارشادات الموجة الدافعة

  
  .متعاقبة  انقطاعیة و ممتدة وثالث نماذج  وفق الدافعةتسیر الموجھ 

  
   ..الموجة الممتدة

  
 موجات قوة أو موجاتھا الحافزة إحدىجمیع موجات الدفع تحتوى على خاصیة االمتداد في 

  ٥ أو ٣ أو ١الدفع وھي الموجات 
  

   ..ھابط الصاعد والتجاه ألالشكل التالي یوضح لنا حركة الموجة الممتده في ا
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  ..الموجة المتعاقبة 
  

   ٤ و٢یطلق علیھا موجة متعاقبھ النھا تاخذ شكلین للتصحیح في موجتین قاصرتین 
  

  ادة  یطلق علیھا موجة تصحیحة حوالذي یاخذ شكل زاویة حادة الحاد والتصحیح :  االول 
   . مكونھ من زاویتین حادتینالتصحیح المنحرف والذي یاخذ شكل زاویة منحرفة : الثاني 

  
  

 تاخذ الشكل المنحرف ٤ الشكل الحاد فان الموجة ٢في ھذا النمط المتعاقب اذا اخذت الموجة 
 ان تأخذ شكل واحد ولذلك سمیت بالمتعاقبھ ٤ و ٢والعكس صحیح أي انھ ال یمكن للموجتین 

  . باخذ احد الشكلین ٤ و ٢قب الموجتین لتعا
  
  

  .. في األتجاه الصاعد و الھابط المتعاقبة الشكل التالي یوضح لنا حركة الموجة 
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  .. المنقطعة أوالموجة االنقطاعیة 
  

حیث استخدم انقطاع النموذج مصطلح حدیث استخدم للتخفیف من حدة اللفظ عند الیوت 
  .. الموجة إخفاق أو النموذج القاصرذا النموذج لفظ الیوت للتعبیر عن ھ

 قمة إلى تنقطع قبل الوصول أنھاویحدث ھذا النوع من الموجات في الموجة الخامسة حیث 
 تجاوزھا وتحدث في االتجاھین أي تحدث في اتجاه السوق عتستطی وبالتالي ال ٣الموجة 
انقطاع السوق الصاعد بینما تسمى  حدثت في االتجاه الصاعد إذا الھابط وتسمى أوالصاعد 

  . تغیر في االتجاه إلى إشارةفي السوق الھابط انقطاع السوق الھابط وھي 
  
  
  

   نموذج لموجة انقطاعیة في اتجاه صاعد
  

  
    

  
  

  نموذج لموجة انقطاعیة في اتجاه ھابط 
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  إشارات موجات الیوت
  

من نظریة % ٦٠وللمعلومیھ ان قد یواجھ الكثیرین صعوبھ من خالل نظریة موجات الیوت 
من النظریة صعب % ٤٠موجات الیوت سھل تطبیقھ ویمكنك التعرف علیھ بینما تضل نسبة 

وقد نجد االختالف في بدایات الموجات ، جدًا ومعقد لدرجة تثیر االختالف بین المحللین 
 ومما یساعد ،النابضھ مما یجعل الكثیر من الحسابات تختلف بین المحللین وخاصة المبتدئین 

  ..في تحدید بدایة الموجھ او نھایتھا انعكاس االتجاه 
  

   ..اإلشارات
  

  االنذار بانعكاس االتجاه -١
 إنذار الموجة األولى -٢
 بدایة الموجة الثانیة -٣
  تشكیل الموجة الثالثةلاحتما -٤
 المنطقة الصفراء -٥
 ةلثامتداد الموجة الثا -٦
 انذا الموجة الثالثھ بانعكاس االتجاه -٧
  الرابعھبدایة الموجة -٨
 االنعكاس بعد تكوین الموجة الخامسة -٩
  
  
 .االنذار بانعكاس االتجاه  -١
 
 

تسمى ھذه المنطقة بمنطقة الصفر او الموجة صفر وھي التي عندھا یبدأ السوق بتغییر اتجاھھ 
فاذا صادف و اجتمع النموذج والسعر والزمن معًا  لتشكیل محور التحرك االساسي للجزء 

 فانھ قد ال یكون نموذج موجة  Bامسة او انھ جزء كبیر من الموجة  الخامس من الموجة الخ
المتوقعھ مسبقًا فاذا حدث انكسار مشابھ لشكل الموجھ االساسي فھذا یعني من موجات الیوت 
  .بان الموجة انتھت 

  
  ..إیضاح 

  
االرتفاع او االنخفاض الذي یحدث في السوق من نقطة الصفر او الموجة صفر تعتبر افضل 

اطق الدخول والخروج فالخروج عند انكسار السوق من منطقة مرتفعھ یعد امر مھم النھ من
یدفع المضاربین للخروج وھو امر یزید من احتما انخفاض السوق وكذلك الدخول عند انكسار 

السوق من منطقة منخفضھ امر الیقل اھمیة عن سابقھ حیث یوفر للمضارب نسبة مخاطرة اقل 
  .. للدخول فتدفع السوق لالرتفاع مما یدفع المضاربین

  
  

  
  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ..إنذار الموجة األولى -٢
 

 
تنذر الموجھ االوولى بتحرك السوق وھي اول موجة نابضھ في مسار السوق الجدید الذي بدأ 

  .وھي اشارة للمضاربین للدخول من الموجة صفر 
  

   ..إیضاح
  

ع تحدیدھا فان الموجھ ھي اشارة انذار اول العطاء انطباع عن تحرك السوق ومن لم یستطی
  .الثانیة توفر لھ اكتشاف الموجة الثالثھ واالستفادة منھا 

  
  
 

  ..بدایة الموجة الثانیة -٣
 

عند انكسار السوق من اعلى منقطة ینذر بانعكاس في االتجاه عندھا یأخذ المضاربون حذرھم 
  .ویضعون حد لوقف الخسارة وبالتالي ستعدون للخروج من السوق فیحدث االنكسار

 وھي ١ أي انھ ال تصل الى قاع الموجة ١ التتجاوز الموجھ ٢قد تعرفنا سابقا بان الموجة 
 ٣وھذه احدى قواعد الموجھ الصحیحھ فاذا حدث ھذا فنالحظ ، منطقة الصفر او الموجة صفر 

من % ٥٠ البد ان تشكل ٢والتنسى بان الموجة ، انكسارات على الرسم البیاني للسوق 
  ..وھي اشارة دخول المضاربین  ١من الموجة  % ٧٩حد وان ال تتجاوز  كاقل ١الموجة 

  
   ..إیضاح

  
   % ٥٠عند توفر شروط الموجھ الثانیة وحدوث االنكسار للموجة الثانیة بعد تصحیح 

لتبدأ الموجة الثالثھ التي تتجاوز قمة یدخل المضاربون لدفع السوق الى االعلى  %  ٧٩او 
  . تشكل اطول موجھ في الموجات الخمس الموجة االولى وغالبًا ما 

  
 

  .. تشكیل الموجة الثالثةلاحتما -٤
 

الموجة الثالثھ تتجاوز قمة الموجة االولى وبالتالي االسعار تسجل ارقام جدیده لم تسجلھا في 
 فالمتوقع ان ١ ولم تتجاوز قمة الموجھ ٣فاذا حدثت انكسارت خمس في الموجة  ، ١الموجة 

  ..جدید السوق لم یتخذ مسار 
  

   ..إیضاح
  

 وھذا اسھل ما یمكن التعرف علیھ بالنسبھ ١یتم التأكد من الموجة الثالثھ اذا تجاوزت الموجة 
 .للمبتدئین 
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  ..المنطقة الصفراء -٥
 

تستطیع تحدید المنطقة الصفراء من االنكسار او التغیر الجدید في اتجاه السوق وذلك عند 
  ..من فیبوناتشي % ٦١ تراجع السوق من اعلى نقطة الى منطقة

  
   ..إیضاح

  
  من التراجع االخیر للسوق %  ٦١و   %  ٥٠منطقة الصفراء ھي المنطقة الواقعھ بین ال
  
  
  
  
 
  ..ةلثامتداد الموجة الثا -٦
 

  من طول الموجة االولى%  ١٦٢تمتد الموجة الثالثھ اذا تجاوزت الموجة االولى بمقدار 
  

   ..إیضاح
  

لثھ وتجاوزھا لقمة الموجة االولى یتم تحدید ھدف الموجھ الثالثھ في حال امتداد الموجة الثا
من الموجة الولى فان اقصد % ١،٦٢  فاذا تجاوزت ١٫٦٢بضرب طول الموجة االولى في 

وقد تنتھي عند االقتراب من او تجاوز الھدفین بقلیل بشكل غیر %  ٢،٦٢مدى لالمتداد ھو 
  ..متوقع 

  
  
  
  
  

  ..كاس االتجاه الموجة الثالثھ بانعرانذا -٧
  

اذا شكلت الموجة الثالثھ خمس انكسارات فیتوقع انكسار للموجة الثالثھ لتشكیل الموجة 
  ..الرابعھ وھي منطقة مضاربھ للمحترفین 

 
   ..إیضاح

  
  ..ترتبط نھایة الموجة الثالثھ بطول الموجھ االولى من حیث الطول حسب نسب فیبوناتشي  
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  ..بدایة الموجة الرابعھ -٨
  
 

بعد تشكیل خمس انكسارات في الموجة الثالثھ وتطابقت القیمھ مع احدى نسب فیبوناتشي 
موجة الثالثة وعادة  تبدا الموجھ الرابعھ من قمة ال،وحدث انكسار في اتجاه الموجھ الثالثھ 

  ..من الموجھ طول الموجة الثالثھ % ٣٨تشكل الموجھ الرابعھ 
  

   ..إیضاح
  

لرابعھ معقدة لظھور الموجات المثلثیھ فیھا بكثرة و كذلك ظھور غالبًا ما تكون الموجة ا
 یستعد المضاربون ٣من الموجة % ٥٠ فأذا شكلت الموجھ الرابعھ  Xنموذج الموجة 

  .للدخول النھا تكون االقل مخاطرة 
  
  
  
  

 
  ..االنعكاس بعد تكوین الموجة الخامسة -٩

 
حتمل ان یحدث انكسار في االتجاه بعد تشكیل خمس انكسارات في الموجة الخامسة  من الم

العام للموجة وھنا ایضًا یتم التعامل بحذر من قبل المضاربین النھا منطقة شدیده المخاطرة 
  ..سوف تكون قویھ وعلى اشدھا المحترفة ولكن المضاربھ 

  
  

   ..إیضاح
  

القتراب عند تشكیل اربع انكسارات في الموجة الخامسھ علیك باخذ الحیطھ والحذر الحتمالین ا
من نھایة االنكسار الخامس للموجھ الخامسھ او فشل الموجھ الخامسھ وعدم اكتمالھا وھذا 

 من طول االنكسار الثالث فیزید من احتمال فشل ٥٠٥یعرف من خالل تجاوز االنكسار الرابع 
  ..الموجة الخامسة 
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  الخاتمة

  
ا العمل بھذا الیسعني اال ان اشكر المولى عز وجل على تقدیم ھذ

الشكل والذي اتمنى ان اكون قدمت فیھ ماھو مفید لك وجدید 
  .ولكم مني خالص الحب والتقدیر ، علیك 

  
  .وسلموالصالة والسالم على نبینا محمد وعلى الھ وصحبھ 

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  
  مؤشر الشمال: مع تحیات أخوكم 
  

  سمیر العبیدان
  

 للمراسلة
 

north_stock@hotmail.com  
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