
MT4 Supreme Edition ةرّوطملا لوادتلا  ةصنمل  يملاعلا  يأرلا 
يف اهسفن  يه  مادختسإلا  تيبثتلا و  ةيلمع  . MT4 Supreme Edition ةصنم مادختسإلاو لـ تيبثتلا  تاميلعت  دجتس  ليلدلا ، اذه  يف 

سفنب  MetaTrader 5 Supreme Edition يف ةحضوملا  تاداشرإلا  قيبطتب  مق  ةطاسبب ، . new MT5 Supreme Edition
.ةقيرطلا

Global Opinion نع ةماع  ةرظن   .1
Global Opinion تاودأ حتف   .1.1

.ليمحتلا ةيلمع  ءانثأ  ةقلغم   MetaTrader 4 نأب دكأت  لّمح MT4 Supreme Edition و 

فيشرألا  zip. لخاد  Admiral-MT4-Apps.exe فلم قوف  اًجودزم  اًرقن  رقُنأ  فلملا .zip و  حتفإ  ليمحتلا ، نم  ءاهتنالا  درجمب 
.ليزنتلا ءدب  ىلع  كدعاسيس  اذه  .اهذيفنتل 

Expert Advisor فضأ مث  . MetaTrader 4 (MT4  ) لوادتلا ةصنم  يف  زمر  يأل  ًاططخم  حتفإ  ، Global Opinion رصانع ليعفتل 
: اّمإ نآلا  .ينايبلا و  مسرلل   (EA) Admiral Radial Gauge, Linear Gauge or Market Watch

وأ ينايبلا ،  مسرلا  ىلإ   EA بحساو  MT4 Navigator ةمئاق يف   EA ىلع ىلع  نيترم  رقنا   .1
.قايسلا ةمئاق  نم   Attach to a chart رتخإ اهمسإ و  ىلع  نميألا  سواملا  رزب  رقُنأ   .2

Trade ةفاضإ نإف  ينايبلا ، مسرلا  ىلع  لعفلاب  لمعت   EA تناك اذإ  . MT4 يف ططخم  لكل  دحاو   EA ليغشت طقف  كنكمي  ةظحالم :
.ططخم نم  رثكأ  حتف  ىوس  كيلع  ام  رخآ ،  EA و Trade Terminal نم لك  ليغشتل  .يلاحلا   EA لحم لحتس   Terminal

Mac OS X ليغشتلا ماظنل  ليمحتلا   .1.2
دعلا يملاعلا ، يأرلا  لمشي : اذهو  ، Mac OS X ليغشتلا ماظن  ىلع   Admirals تارشؤم ضعب  مادختسإ  نكمي  لبق ، نم  ركذ  امك 

.ديربسلا زاكترإلا و  طاقن  تابلطلا ، خيرات  يلحملا ، تيقوتلا  لقأ ، - ىلعأ عومشلل ، يلزانتلا 

.ءالمعلا معد  قيرفب  لاصتإلا  ىجري  ، Mac ليغشتلا ماظنل  ليمحتلا  تافلم  يقلتل 

: حيحص لكشب  جمانربلا  قالغإل  .ليمحتلا  ةلواحم  لبق  حيحص  لكشب   MetaTrader 4 قالغإ نم  دكأت 

ةذفانلا يف   MetaTrader 4 زمر ىلع  نميألا  سواملا  رزب  رقنا   .1
.هقالغإل رايخلا  قوف  رقُنأ   .2

: ةفاضإلا ليمحتل 

Programs دلجم حتفإ   .1
مث ، MetaTrader 4 Admirals جمانربلا ىلع  روثعلا   .2

و هيلع ، نميألا  سواملا  رزب  رقُنأ   .3

ندرألا  ) سا هيا  ستكرام  لاريمدا  )
نامع ةنيذا  ما  ايريترا  عراش  رتنس  ميات  عمجم 

ندرالا
+962-6-4009100

https://admiralmarkets.com/ar/trading-platforms/metatrader-se


Show content رايخ قوف  رقُنأ   .4
drive_c → Program Files → MetaTrader 4 Admirals → MQL 4 → يلاتلا : دلجملا  راسم  حتفإ  ةديدجلا ، ةذفانلا  يف   .5

(ex4 فلملا عون  .اهتددح  يتلا  رشؤملا  تافلم  قصلب  موقت  نأ  بجي  انه  ةظحالم :  ) Indicators
.MetaTrader 4 أدبا كلذ ، نم  ءاهتنإلا  درجمب   .6

يملاعلا يأرلا  تانوكم   .1.3
: رصانع ةثالث  نم  يملاعلا  يأرلا  تاودأ  نوكتت 

قوسلا تاهيبنت   .1
يعاعش سايقم   .2

و هيلع ، نميألا  سواملا  رزب  رقُنأ   .3
يطخ سايقم   .4

، اهنم ةماهلا  ةقيقدلا ، تارييغتلا  نع  فشكلا  لالخ  نم  يملاع ، قاطن  ىلع  رابخألا  ريثأت  ةوق  رخست  ةديدجلا  ةيروثلا  لوادتلا  تاودأ 
هذه موي ، لك  ةيعامتجالا  مالعإلا  لئاسو  ىوتحمو  ةيلاملا  رابخألا  صصق  نم  نييالملا  ىوتحم  ةءارق  .ةيلاملا  قاوسألا  تارايت  يف 

.قوسلا يف  نيكراشملل  ريغتملا  جازملا  ىلع  هل  ليثم  ًايكيمانيد ال  اًروظنم  نيلوادتملا  يطعت  تاودألا 

طلست .يمويلا  ثحبلا  ىلع  قافنإلل  نولوادتملا  هجاتحي  يذلا  دهجلا  تقولا و  رادقم  ريبك  لكشب   Global Opinion تاودأ ضفخت 
حاجن ىلع  رشابم  لكشب  رثؤت  نأ  لمتحملا  نم  يتلا  لويملا  طاشن  يف  تاريغتلا  ىلإ  ةراشإلا  لوادتلل و  لوصألا  لضفأ  ىلع  ءوضلا 

.لوادتلا

تانوكملا  .2
قوسلا تاهيبنت   .2.1

.ةيديلقتلا تاودألا  مادختسإب  اهديدحت  بعصي  ام  ًابلاغ  ةديدج  ةيلوادت  راكفأ  زاربإل  اًصيصخ  قوسلا  تاهيبنت  ةادأ  ميمصت  مت 

ندرألا  ) سا هيا  ستكرام  لاريمدا  )
نامع ةنيذا  ما  ايريترا  عراش  رتنس  ميات  عمجم 

ندرالا
+962-6-4009100



ةيفصتلا تارايخ  نم  ددع  رفوت  عم  ةياغلل  ًالهس  اًرمأ  ةديدج  لوادت  راكفأ  داجيإ  ةربخلا ، تايوتسم  عيمج  نم  نيلوادتملل  ةبسانم  ربتعت 
يف ةبغرلا  ةلضفملا و  لوصألا  رايتخإ  كلوادت و  بولسأ  بسانت  يتلا  تاقفصلا  ىلع  ءوضلا  طيلستل  اهمادختسإ  نكمي  يتلا 

.ةرطاخملا

ديدحتب موقتو  ةقباسلا ، تانايبلاب  تايوتسملا  هذه  ةادألا  هذه  نراقت  رابخألا ، لويم  يف  ريصقلا  ىدملا  ىلع  ةريبكلا  تارييغتلا  ببسب 
.ةيرارمتسالا وأ  تاساكعنالاب  ؤبنتلا  ىلع  دعاسي  امم  تارييغتلا ، ثودح  ةعرس  ىدم  رعسلا و  ىلع  هثدحت  يذلا  ريثأتلا 

نوكت رعسلا  ةكرح  ةيلامتحإ  نإف  ناتادألا ، قفتت  امدنع  .ىوقأ  رشؤم  ءاشنإل  ةيطخلا  ةيعاعشلا و  سيياقملا  عم  قوسلا  تاهيبنت  جمدإ 
.ىلعأ

ةيطخ ةيعاعش و  سيياقم   .2.2
يتلا لوصألا  هاجت  قوسلا  عامجإ  ىلع  هل  دودح  اًرشؤم ال  ةيعاعشلاو  ةيطخلا  سيياقملا  كل  رفوت  نأ  نكمي  يملاعلا  يأرلا  ةمدخ 

.كب ةصاخلا  لوادتلا  راكفأ  يف  ةقثلا  ءانب  وأ  ديكأت  يف  دعاسي  نأ  نكمي  اذه  .اهترتخا 

ندرألا  ) سا هيا  ستكرام  لاريمدا  )
نامع ةنيذا  ما  ايريترا  عراش  رتنس  ميات  عمجم 

ندرالا
+962-6-4009100



تاودأ بناجب  وأ  هدرفمب  همادختسإ  نكمي  يوق  يفاضإ  رشؤم  وهف  راعسألا ، نم  ًالدب  ةيفطاع  تانايب  مدختست  تاودألا  نا  رابتعإ  ىلع 
ةادأ ةباثمب  نوكت  نأ  تاودألا  هذهل  نكمي  لوادت ، ةقفص  حتفب  موقت  امدنع  كلذ ، نم  ًالدب  .لوادتلا  صرف  فشكل  ةيلاحلا  لوادتلا 

.ةقفصلا نم  جورخلا  دعوم  ديدحت  ىلع  كدعاسي  امم  ةزاتمم ، ةبقارم 

رخأ 30 ىلإ  تانراقم  قوسلا و  زكارمل  ًايروف  ًاعيرس  اًضرع  ةيطخلاو  ةيعاعشلا  سايقلا  ةزهجأ  رفوت  ةعرسلا ، دادع  ميمصت  لالخ  نم 
.كيدل لضفم  رخآ  تقو  يأل  وأ  اًموي - 

يف بغرت  يتلا  ةرتفلا  هتبقارم و  يف  بغرت  يذلا  لويملا  عون * رتخإ  ةدحاو ؛ ةدهاشم  يف  لوصألا  نم  رثكأ  وأ  ًادحاو  ضرعإ 
.اهتنراقم

.كب ةصاخلا  ةينايبلا  موسرلا  ىلع  سايقلا  ةزهجأ  موحت  فوس  ، MT4 يف همادختسإ  ةلاح  يف 

ةرركتملا ةلئسألا   .3
ةدعب  Admirals MetaTrader 4 Supreme Edition تانوكم عيمج  ضرع  نكمي  ؟  ىرخأ تاغل  قحلملا  معدي  له   .1

ام وأ   ) View رايخ رتخاف  ةيزيلجنإلا ، ةغللاب  ةضورعم  لازت  نكل ال  ىرخأ ، ةغل  ىلإ   MetaTrader نييعتب تمق  اذإ  .ىرخأ  تاغل 
: مث كب ،) صاخلا  ميلقإلا  هلداعي 

ةيزيلجنإلا ىلا   MetaTrader نييعتب مق  رتخإ languages و   .1
و ةبولطملا ، كتغل  ىلإ  هنييعت  ةداعإ  مث  جمانربلا  ليغشت  ةداعإب  مق   .2

.ىرخأ ةرم  هليغشت  ةداعإب  مق   .3
.اهجاتحت ةغل  يأ  ىلإ  كب  ةصاخلا   EAs عيمج نييعت  ىلإ  كلذ  يدؤي  نأ  بجي 

.يلاحلا تقولا  يف  سيل  ليغشتلا Mac؟  ماظنل  ةفاضإلا  هذه  رفوتت  له   .2
.يلاحلا تقولا  يف  سيل  MT5؟  ةحاتم ل ـ تاناكمإلا  هذه  له   .3

رارمتسالل لوقي  اًراطخإ  ىرت  امدنع  ؟  يبيرجتلا يباسح  عم  لمعلا  نع   Supreme Edition تازيم فقوتت  اذامل   .4
يناجملا مادختسإلل  اًموي  ةرتف 30  نإ  يقيقح ، باسح  ىلع  لوصحلل  بلط  ميدقت  ىجري  ، Supreme Edition مادختسا يف 

كباسحل تازيملا  هذهل  مئاد  ليعفت  بلطو  انيدل  ءالمعلا  معدب  لاصتإلا  كنكمي  تهتنإ . دق   Supreme Edition رادصإل
.يبيرجتلا

رزب رقنلا  ةطاسبب  كنكمي  معن ، يتصنم MetaTrader؟  نم  ةددحملا  ةيفاضإلا  تانوكملا  ةلازإ  يننكمي  له   .5
.قايسلا ةمئاق  نم   Delete ديدح تو  حفصتملا  ةذفان  يف  يفاضإ  نوكم  يأ  قوف  نميألا  سواملا 

تامولعملا نم  ديزملا   .4
تاودأ لوح  ةيميلعت ، جمارب  ةرشابم ، لوادت  تاليجست  ضرعت  يتلاو  ةيزيلجنإلا ،) ةغللاب   ) YouTube channel ةرايز يف  ددرتت  ال 

.ىرخألا تاعوضوملا  نم  ديدعلا  Global Opinion و 

: هيونت

ندرألا  ) سا هيا  ستكرام  لاريمدا  )
نامع ةنيذا  ما  ايريترا  عراش  رتنس  ميات  عمجم 

ندرالا
+962-6-4009100

https://www.youtube.com/channel/UCm9UD-cPRjEaOez5KD7rvyQ


Expert ةينقت ىلإ  ًادانتسإ  يجراخ ، ينف  ةمدخ  دوزم  لبق  نم  ًاناجم  اهريفوت  متي  ةيفاضإلا  فئاظولا  هذه  نأ  ةظحالم  ىجري 
ةطشن ةزهجألا  هذه  نإف  (، EA  ) نييراشتسالا ءاربخلل  ةيفاضإلا  تاقحلملا  عيمج  عم  لاحلا  وه  امكو  . MT5 و MT4 يف  Advisor

نأ بجي  قيقد و  لكشب  اهرابتخإ  مت  دق   EA نأ نم  مغرلا  ىلع  .انمداوخ  تنرتنإلاب و  لاصتا  ءاشنإب   MetaTrader موقت امدنع  طقف 
تاقحلملا عيمج  فئاظو  اًمامت  مهفت  كنأ  نم  دكأت  .اًمامت  للخ  يأ  ثودح  داعبتسا  نكمي  هنأ ال  الإ  ةيفاك ، ةينقتلا  اهتيقوثوم  نوكت 

EA مادختسا لبق  ملعت  نأ  بجي  .يبيرجت  باسح  يف  عساو  قاطن  ىلع  اهمادختسإ  ةسرامم  لالخ  نم  لاثملا ، ليبس  ىلع  ةيفاضإلا ،
.EA كمادختسإ ل نع  ةمجان  ىرخأ  رارضأ  وأ  ةراسخ  يأ  نع  ةلوؤسم  تسيل   Admirals نأب

ندرألا  ) سا هيا  ستكرام  لاريمدا  )
نامع ةنيذا  ما  ايريترا  عراش  رتنس  ميات  عمجم 

ندرالا
+962-6-4009100
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