
MT4 Supreme Edition تارشؤم ةمزح 
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

ةغيص لالخ  نم  ينايبلا  مسرلا  ليلحتب  نوموقي  ام  ةداع  . MetaTrader 4 لوادت جمانرب  لمكت  ةدعاسم  تاودأ  يه  تارشؤملا 
.ةلمتحملا ططخملا  تاكرحت  لوح  ينايبلا  مسرلا  خيرات  نم  تاجاتنتس  Y صالختسا ةيدرف و  ةيضاير 

وأ ةسكاعملا  تاكرحلا  تاهاجتإلا و  ىلع  فرعتلاو  ةينايبلا ، موسرلا  ليلحت  ىلع  كتدعاسمل  لوادت  تاراشإ  تارشؤملا  رفوت 
.ةمعادلا

تارشؤملا حتف  تيبثت و  .1
.ليمحتلا ةيلمع  ءانثأ  ةقلغم   MetaTrader 4 نأب دكأت  لّمح MT4 Supreme Edition و 

.اهذيفنتل فيشرألا   zip. لخاد  Admiral-MT4-Apps.exe فلم ىلع  اًجودزم  اًرقن  رقنا  ليمحتلا و  ءاهتنإ  درجمب   zip. فلملا حتفا 
.تيبثتلا ةيلمع  ءدب  ىلع  لمعيس  اذه 

.حيحصلا رادصإلا  ىلع  روثعلل   Find MetaTrader رز مدختسإ  كماظن ، ىلع  ةتبثملا  جمانربلا  تاليثم  نم  ديدعلا  كيدل  ناك  اذإ 

.حاجنب تيبثتلا  لامتكا  ىتح  ةشاشلا  ىلع  رهظت  يتلا  تاوطخلا  عّبتإ  تيبثت و  رز  قوف  رقنا 

عم لمعت  تارشؤملا  ضعب  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ، Windows ماظن عم  طقف  ةقفاوتم   MT4 Supreme تافاضإ نإ  تقولا ، اذه  يف 
لصفلا 1.1. يف   Mac OS X ليغشتلا ماظن  يف  ةدوجوملا  تارشؤملل  تيبثتلا  تاميلعت  ىلع  روثعلا  كنكمي  .اًضيأ   Mac OS

.MetaTrader جمانرب ةهجاول  حفصتملا  ةذفان  يف  تارشؤملا  ىلع  روثعلا  كنكمي  تيبثتلا ، دعب 

: ينايبلا مسرلا  ىلع  اهنم  دحاو  عضول 

و ينعملا ، رشؤملا  ىلع  نميألا  سواملا  رزب  رقنا   .1
وأ ، Attach to chart رتخإ  .2

.ططخملا ةذفان  يف  ةرشابم  رشؤملا  طاقسإ  بحسب و  مق   .3

Mac OS X ليغشتلا ماظن  ىلع  تيبثتلا  .1.1

ندرألا  ) سا هيا  ستكرام  لاريمدا  )
نامع ةنيذا  ما  ايريترا  عراش  رتنس  ميات  عمجم 
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يلزانتلا دعلا  كلذ  يف  امب   Mac OS X ليغشتلا ماظن  نمض   Admirals تارشؤم ضعب  مادختسإ  نكمي  لبق ، نم  انركذ  امك 
.ديربسلا ةيروحملا و  طاقنلا  و  بلطلا ، خيرات  و  يلحملا ، تيقوتلا  و  لقأ ، - ىلعأ عومشلل ،

.انيدل ءالمعلا  ةمدخب  لاصتإلا  ىجري  ، Mac ليغشتلا ماظنل  تيبثتلا  تافلم  مالتسال 

: حيحص لكشب  جمانربلا  قالغإل  .تيبثتلا  لبق  حيحص  لكشب   MetaTrader 4 جمانرب قلغأ 

ةذفانلا يف   MetaTrader 4 زمر ىلع  نميألا  سواملا  رزب  رقنا   .1
.هقالغإ رايخ  قوف  رقنا   .2

: ةفاضإلا تيبثتل 

Programs دلجم حتفإ   .1
مث  ,MetaTrader 4 Admirals جمانربلا ىلع  رثعا   .2

و هيلع ، نميألا  سواملا  رزب  رقُنأ   .3
Show Content رايخ قوف  رقنا   .4

drive_c → Program Files → MetaTrader 4 Admirals → MQL 4 → يلاتلا : دلجملا  راسم  حتفا  ةديدجلا ، ةذفانلا  يف   .5
(ex4 فلملا عون  .اهتددح  يتلا  رشؤملا  تافلم  قصلب  موقت  نأ  بجي  يذلا  ناكملا  وه  اذه  ةظحالم :  ) Indicators

.MetaTrader 4 حتفإ كلذ ، دعبو   .6

.حفصتملا ةذفان  يف  نآلا  اهدجتسف  حاجنب ، تارشؤملا  تيبثتب  تمق  اذإ 

Admiral Candle Countdown رشؤم .2
.ةمداقلا ةعمشلا  أدبت  ىتح  يقبتملا  تقولا  ضرع  متي  رشؤملا ، ليعفت  متي  املاح 

ةذفان يف  اهروهظ  ناكم  صيصخت  كنكمي  كلذ ، عمو  .ططخملا  ةذفان  نم  ىرسيلا  ةيلفسلا  ةيوازلا  يف  مقرلا  اذه  رهظي  ام  ًةداع 
.ططخملا ىلع  رشؤملا  قيبطت  دنع  تادادعإلا 

ندرألا  ) سا هيا  ستكرام  لاريمدا  )
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Candle Countdown رشؤم تادادعإ  .2.1
: يه  Candle Countdown رشؤمل ةيدرفلا  تادادعإلا 

عومشلل يلزانتلا  دعلا  رشؤم  عقوم  ّنيعت   – Label position  .1
ضورعملا مقرلا  نول  ددحت   – Colour  .2

.طخلا مجح  طخلا و  ددحت   – Font Size و Font  .3

بجي هنأ  ظحال  . In line with price ىلع رايخلا  طبضب  مق  كلذب ، مايقلل  ً.ةرشابم  ةعمشلا  راوجب  نوكيل  تقؤملا  نييعت  اًضيأ  كنكمي 
.لمعي ىتح  ططخملل  يئاقلتلا  ريرمتلا  طيشنت 

. هيبنتلا رطسلا  يف  ةديدجلا  عومشلا  ىلع  تاراذنإلا  طبض  كنكمي  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب 

Admiral Chart Group رشؤم .3
ةدع ةادألا  سفن  ىلع  عّالطإلا  كنكمي  لاثملا ، ليبس  ىلع  .تاططخم  ةدع  طبرل  ةديفم  ةادأ   Admiral Chart Group رشؤم دُعي 

.طقف ةدحاو  ةرقنب  تاططخملا  عيمج  زمر  رييغت  ططخم و  لكل  ةفلتخم  ةينمز  تاراطإ  عم  تارم ،

دحاو يف  زمرلا  رييغت  قيرط  نع  ةطاسبب  تاططخملا  ذفاون  عيمج  رييغت  ىلع  ةردقلا  يه   Chart Group رشؤمل ةيسيئرلا  ةّزيملا 
.ةقفرملا تاططخملا  عيمج  ىلع  صيصختلا  ًايئاقلت  رشؤملا  قبطي  .مهنم 

صن عبرم  رهظي  كلذ ، دعب  .اهب  لاصتالا  يف  بغرت  يتلا  تاططخملا  ةفاك  ىلع  هقيبطت  كيلع  بجي  حيحص ، لكشب  رشؤملا  مادختسإل 
.رثأتم ططخم  لك  نم  ىرسيلا  ةيلفسلا  ةيوازلا  يف 

ريغ رايخلا  اذه  .صنلا  عبرم  يف  هسفن  مسالا  اذهب  تاططخملا  عيمج  طبرت  يتلا  تاططخم  ةعومجم  ءاشنإل  مسا  نييعت  ًايودي  كنكمي 
.فرحألا ةلاحل  ساسح 

Admiral Freehand Drawing رشؤم .4
.ينايبلا مسرلا  يف  رحلا  مسرلاب  حمست  ةادأ   Admiral Freehand Drawing رشؤم

.سواملاب مسرلل   D طغضا مث  ينايبلا  مسرلا  ىلع  رشؤملا  قيبطتب  مق 

ندرألا  ) سا هيا  ستكرام  لاريمدا  )
نامع ةنيذا  ما  ايريترا  عراش  رتنس  ميات  عمجم 
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ةيسيئرلا تاراصتخالا  تادادعإلا و  .4.1
: ىلع طغضا  ةفلتخم ، حيتافم  ىلع  طغضلاب  نوللا  صيصخت  اًضيأ  كنكمي  نكلو  رمحألا ، نوللاب  مسرلا  نول  نوكي  يضارتفإلا ، لكشلاب 

قرزألا نوللا  ىلع  لوصحلل   B  .1
رفصألا نوللا  ىلع  لوصحلل   Y  .2
دوسألا نوللا  ىلع  لوصحلل   N  .3
.ضيبألا نوللا  ىلع  لوصحلل   W  .4

.R ىلع طغضلا  ىوس  كيلع  ام  يضارتفإلا ، رمحألا  نوللا  ىلإ  ةدوعلل 

.X ىلع طغضلا  لالخ  نم  هتمسر  ءيش  رخآ  فذح  اًضيأ  كنكمي 

.رشؤملاب ةصاخلا  تادادعإلا  ةشاش  يف  ناولألا  حيتافملا و  صيصخت  كنكمي  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب 

Admiral High-Low رشؤم .5
.راتخملا ينمزلا  راطإلا  نمض  رعس  ةميق  ىندأو  ىلعأ   Admiral High-Low رشؤم رهُظي 

.مايألا وأ  تاعاسلا  وأ  قئاقدلا  لثم  ةيسايقلا  ةينمزلا  ذفاونلا  عيمج  عم  لمعي 

ندرألا  ) سا هيا  ستكرام  لاريمدا  )
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.ةيمويلا ةضفخنملاو  ةيلاعلا  طاقنلا  يه  رشؤملل  يسايقلا  دادعإلا 

.تادادعإلا ةشاش  يف  كتبغر  بسح  ةينعملا  ةيقفألا  طوطخلا  ناولأ  صيصخت  كنكمي 

High-Low رشؤم تادادعإ  .5.1
.رشؤملل ةينمزلا  ةدحولا  ريغي  ةضفخنملاو -  عافترالل  ينمزلا  راطإلا   .1

.ضافخنإلاو عافترالا  باسحل  ةيعجرم  ةطقن  يه  ةقباسلا  وأ  ةيلاحلا  ةعمشلا  تناك  اذإ  ام  راتخي  طيرشلا -  يف  أدبا   .2
.ضافخنالا عافترالا و  باسحل  رابتعالا  يف  اهذخأ  بجي  يتلا  عومشلا  ددع  ددحي  لمشتل -  ةطرشألا  نم  ماقرأ   .3

.ةميقلا ضافخناو  عافترا  باسح  هيف  متي  يذلا  مويلا  تقو  نم  دحي  يرايتخا ،  لكشب  يمويلا -  ينمزلا  قاطنلا   .4
قبطني ددحملا  ينمزلا  راطإلا  ناك  اذإ  ام  ررقي  عافترالا -  ىلإ  ةفاضإلاب  حوتفملا  قالغإلا  ىلع  ةينمزلا  تاقاطنلا  قيبطتب  مق   .5

.قالغإلاو حتفلا  طوطخ  ىلع 
.ةضفخنملاو ةيلاعلا  طوطخلل  نوللا  صصخي  ضفخنملاو -  عفترملا  طخلل  نول   .6

.جراخلا وأ  لخادلا  ىلإ  ضفخنملاو  يلاعلا  رشؤملا  لقنل  رادقملاب -  قييضت  / ةدايز  .7
.هالعأ رايخلا  يف  اهمادختسا  متيس  يتلا  سايقلا  ةدحو  ددحت  عيسوتلل -  تادحو   .8

.حوتفملا قالغإلا  طوطخ  طمن  صيصختب  موقي  طخلا -  طمن   .9
(. الب ىلع  ًاطوبضم  نوللا  ماد  ام  ًالطعم  لظي   ) هنول طبضيو  يلاحلا  حوتفملا  طخلا  طشني  حوتفملا -  طخلل  نول   .10

(. الب ىلع  ًاطوبضم  نوللا  ماد  ام  ًالطعم  لظي   ) هنول طبضيو  يلاحلا  قالغإلا  طخ  طشني  بيرقلا -  طخلا  نول   .11
(. الب ىلع  ًاطوبضم  نوللا  ماد  ام  ًالطعم  لظي   ) هنول طبضيو  قباسلا  قالغإلا  طخ  طشني  قباسلا -  قالغإلا  طخ  نول   .12

.خلإ طخلاو  صنلا ،  طبضو  تايمستلا ،  صيصختب  موقت  تاقصلملا - تادادعإ   .13
.طوطخلا نم  ًايأ  رعسلا  زواجتي  امدنع  راذنإ  توص  كانه  نوكي  نأ  بجي  ناك  اذإ  ام  ررقت  هيبنتلا - تادادعإ   .14

Admiral Local Time رشؤم .6

ندرألا  ) سا هيا  ستكرام  لاريمدا  )
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.ططخملا نم  يلفسلا  ءزجلا  يف  مداخلا  تقو  ىلإ  ةفاضإلاب  يلحملا  تيقوتلا  ضرعل  رايخلا   Admiral Local Time رشؤم رفوي 

.ضرعلا نول  صيصخت  نكمي 

Admiral Order History رشؤم .7
.ينايبلا مسرلا  يف  ةقباسلا  كتاقفصل  ديج  لكشب  بترم  ليثمت  نيودتب   Admiral Order History رشؤم موقي 

.ءارمح تاقفص  اهرابتعاب  ةراسخلا  لوادتو  ءارضخ ،  طوطخك  ةحبرملا  تاقفصلا  ضرع  متي 

حتفلا رعسو  ةراسخلا  حبرلا /  رعس  لثم  ةقفصلا ،  نع  ةيليصفت  تامولعم  ضرع  ىلإ  طوطخلا  نم  يأ  قوف  سواملا  كيرحت  يدؤيس 
.T/P و S/L و قالغإلاو ، 

ةقفصلا هذهل  اًحبر  لاثملا 33،900  اذه  حضوي 
.ةيراجتلا زومرلا  عيمج  يف  ةقباسلا  تالوادتلا  ىلع  ةيفاضإ  ةراشإ  ططخملا  يف  ةيدامرلاو  ءاقرزلا  ةدمعألا  رفوت 

.ىرخألا زومرلا  عيمج  يف  لوادتلل  يدامرلا  زمرلا  زمرلا -  سفن  يف  تالوادتلا  ىلإ  قرزألا  طيرشلا  ريشي 

Order History تادادعإ .7.1
.ًايلاح ةحوتفملا  تالوادتلا  ضرع  بجي  ناك  اذإ  ام  ررقي  ؟  ةحوتفملا تاقفصلا  نمضتت   .1

.عيبلا / ءارشلا وأ  ةراسخلا  / زوفلا تارشؤملل ،  ينوللا  زيمرتلا  هذه  عضو  ّريغي  تالوادتلل -  نوللا  زيمرت   .2
.ءارشلا وأ  حبرلا  طخ  نول  ددحي  نوللا 1 -  .3

.عيبلا وأ  ةراسخلا  طخ  نول  ددحي  نوللا 2 -   .4
.تابلطلا حتف  متي  ثيح  طاقنلا  لثمت  يتلا  ةمالعلا  نول  نييعتب  موقي  ةحوتفملا - تاقفصلل  نول   .5

.ةمالعلا عون  ريغي  جورخلاو -  لاخدإلا  تامالع   .6
.خيراتلا ةطرشأ  طمن  ريغي  قالغإلل -  حتفلا  نم  طخلا   .7

(. طيشنتلل ًابولسأ  بلطتي   ) ةراسخلا فقو  طوطخ  طمنو  نول  ددحي  ةراسخلا -  فاقيإ  طخ  نول  طمن   .8
(. طيشنتلل ًابولسأ  بلطتي   ) حابرألا ينج  طوطخ  طمنو  نول  ددحي  حبرلا  - طخ  نول  طمن   .9

لفسأ يف  ىرخأ  زومر  يف  تاقفصلا  ضرع  طيشنت  ءاغلإ  وأ  طيشنتب  موقي  ةطشنلا -  لوادتلا  تارتفل  تاقاطنلا  ضرع   .10
.ططخملا

.ىرخألا زومرلا  وأ  طشنلا  زمرلا  يف  تالوادتلل  ةطرشألا  نول  ريغي   - Out-of-filter-colour و In-filter-colour  .11
.ةطرشألا مجح  ريغي   - ( لسكب ) قاطنلا مجح   .12

.ةضورعملا تالوادتلل  يدرف  حشرم  نييعتل  ةيفصتلا - تادادعإ   .13

Admiral Pivot رشؤم .8
رثكألا ةمواقملاو  معدلا  طخ   PP طخ لثمي  امنيب  ينايبلا ،  مسرلا  يف  ةفلتخملا  ةمواقملاو  معدلا  تايوتسمل  ةيروحملا  طاقنلا  رهُظت 

.ةيمهأ

.معدلل تادايز   S3 و S2 و S1 لثمت ىرخأ ،  ةيحان  نم  .ةصقانتم  ةيمهأ  تاذ  ةمواقملا  يف  تادايز   R3 و R2 و R1 لثمت

ندرألا  ) سا هيا  ستكرام  لاريمدا  )
نامع ةنيذا  ما  ايريترا  عراش  رتنس  ميات  عمجم 
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Pivot indicator رشؤم تادادعإ  .8.1
.ةيروحملا طاقنلا  باسح  ساسأ  لثمي  يذلا  ينمزلا  راطإلا  ددحي  ةيروحملا -  طاقنلل  ينمزلا  راطإلا   .1

.ةيروحملا طاقنلا  باسحل  ةمدختسملا  عومشلا  ةيمك  ددحي  اهنيمضت -  دارملا  ةطرشألا  ددع   .2
.ةيروحملا طاقنلا  رعس  باسح  ةقيرط  ددحي  ةيروحملا -  طقنلا   PP ىوتسمل باسح   .3

.هلمكأب ططخملا  لوط  ىلع  طوطخلا  ضرعب  حمسي  ططخملا -  ربع  لماكلاب  طوطخلا  ضرع   .4
.ةيروحملا طوطخلل  تايمستلا  نكمت  رطسألا -  عيمجل  تايمستلا  ضرع   .5

.راسيلا وأ  نيميلا  ىلإ  رطسلا  تايمست  لقن   - ( لبقتسملل تايمستلا +(  نع  ضيوعت  طيرش   .6
.طوطخلا تافينصتب  صاخلا  طخلا  عون  نييعتب  موقي  تايمستلل -  طخلا  مسا   .7

.طوطخلا تافينصتب  صاخلا  طخلا  مجح  نييعتب  موقي  تايمستلل -  طخلا  مجح   .8
.ةيدرفلا طوطخلا  لك  بولسأو  نول  ددحي  بيلاسألاو -  ناولألا   .9

.رعسلا روبع  طوطخل  تاهيبنتلا  دادعإ  تاهيبنتلا -   .10

Admiral Renko رشؤم .9
.ينفلا ينايبلا  مسرلا  ليلحتل  وكنير  رشؤم  مدختسي 

متي ةقيرطلا ،  هذهب  .ةيلعفلا  راعسألا  تاكرح  ثدحت  امدنع  ةديدجلا  عومشلا  طقف  مسريو  ينايبلا  مسرلا  نم  ليدب  لكش  ضرعي 
.ةماعلا ةروصلا  بجحت  الو  هاجتالا  ىلع  ًايلعف  رثؤت  يتلا ال  ىرغصلا  رعسلا  تاكرح  لهاجت 

Renko indicator رشؤم تادادعإ  .9.1
.وكنير لتك  مجح  ددحي  طاقنلاب -  وكنير  ةلتك  مجح   .1

.ةادألل ضبنلا  مجح  ددحي  زمرلا -  ةطقن  مجح   .2
.وكنير لتك  نول  صيصختب  موقي  اطوبهو -  ادوعص  لتكلل  نول   .3

.ال مأ  ةرمتسم  لتكلا  تناك  اذإ  ام  طبضي  ةلصاوتم - ًالتك  مسرا   .4
.تارشؤملا طوطخ  طمن  ريغي  ةمداقلا - لتكلل  فدهلا  طوطخ   .5

.ةيفلخلا وأ  ةمدقملا  يف  رهظت   Renko لتك تناك  اذإ  ام  ررقي  ينايبلا -  مسرلا  ىلعأ  مسر   .6

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

ندرالا
+962-6-4009100



.ةديدجلا لتكلا  مسر  متي  امدنع  تاهيبنتلا  دادعإل  ةديدجلا -  لتكلا  ىلع  تاهيبنتلا   .7
.هبيرقت يغبني  قالطنالا  رعس  ناك  اذإ  ام  ررقي  قالطنالا - رعس  بيرقت   .8

.ةرم لك  يف  ةضورعملا  لتكلا  ددع  ددحي  ىوصقلا -  ةيخيراتلا  لتكلا   .9
.هيلع وكنير  رشؤم  باسح  متي  يذلا  ينمزلا  راطإلا  ررقي  خيراتلا -  ةرتف  نم  وكنير  تانايب  ءانب   .10

.قيسنت رايتخاو  فلم  مسا  لاخدإ  قيرط  نع  لجسلا  فلمب  ظافتحالا  متيس  ناك  اذإ  ام  ررقي   - CSV/TSV log  .11
.(. لصفلا 9.2 رظنا   ) تادادعإلا نيوكتب  موقي  لاصتا -  نود  ططخم   .12

لاصتا نود  ططخملا  حتفل  .9.2
ةيسايقلا ةينمزلا  تاراطإلا  دحأ  عم  قباطتت  يتلا ال  لتكلا  نم  ةبوغرملا  ةيمكلا  دادعإل  لاصتالا -  نود  ينايبلا  مسرلا  ةرتف  ءاشنإب  مق 

.وكنر نم  طاقن   10 لتك ل ـ لثم 10   ، MT4 يف

: لاصتا نود  ططخملا  حتفل 

لاصتالا مدع  عضو  حتفا  حتفا  مث  فلم  قوف  رقنا   .1
.هترتخا يذلا  ينمزلا  راطإلا  عم  ططخملا  قوف  اًجودزم  اًرقن  رقنا   .2

.M10 لاصتا نود  ططخملا  نوكيس  لاثملا ،  اذه  يف  .لاصتا  نود  ينايبلا  مسرلا  حتف  بجي 

ةكرحلا تابارطضا  ةيفصت  متي  .اهترتخا  يتلا  طاقنلا  رادقمل  اًقفو  دحوم  مجح  تاذ  عومش  ىلع  حوتفم  لاصتا  نود  ططخملا  يوتحي 
.احوضو رثكأ  معدلاو  تامواقملاو  هاجتالا  تاكرح  لعج  متي  .اهلهاجتو 

Admiral Spread رشؤم .10
رفوت .هؤاهنإ  متي  ىتح  قرافلا  ضرعي  هنإف  ططخملا ،  ىلع  هقيبطت  درجمب  .ةادألا  راشتنا  قيثوتو  سايقل  ةادأ  وه   Spread Indicator

: ةضورعملا تامولعملا 

ىصقأ دحلا   .1
و ىندألا , دحلا   .2

.ةينمز ةرتف  لكل  ديربسلا  طسوتم   .3

.M10 لاصتا نود  ططخملا  نوكيس  لاثملا ،  اذه  يف  .لاصتا  نود  ينايبلا  مسرلا  حتف  بجي 

Spread 
EUR/USD

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

ندرالا
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ةطقن دنع 1.0  ًاتباث  نوكي  ًةداع  ، DAX40 ديربس

Admiral Day Session رشؤم .11
تادادعإلا عم  لمعلا  ةعباتم  كلذ  كل  حيتي  .يليللا  لوادتلا  تاقوأ  لالخ  ةدلوتملا  عومشلا  ةسلجلا  موي  رشؤم  يفخي  نأ  نكمي 

.داتعملاك ةميدقلا  تارشؤملاو 

ةعاسلا 17:30 ىلإ  ةعاسلا 09:00  نم   DAX40 Xetra لثم تاسلجل ، ةصاخ  ةينمز  ذفاون  ءاشنإ  كنكمي  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب 
.ىطسولا ابوروأ  تيقوتب 

.ىطسولا ابوروأ  تيقوتب  ىلإ 22:00  ةعاسلا 08:00  نم  ةيداعلا   DAX40 ةسلج ضرعل  رشؤملا  نييعت  متي  يضارتفا ، لكشب 

: أدبلل

مث ينايبلا ،  مسرلا  ىلع  رشؤملا  قيبطتب  مق   .1
مث لاصتا ،  نود  حتف  رتخاو  فلم  قوف  رقنا   .2

.لاصتا الب  ططخم  يف  هحتفل  اًزمر  رتخ   .3

: عيطتست

 ، لاصتا الب  ططخملا  يف  ةيرودلا  رييغت  ىلإ  كلذ  يدؤيس  نيعم -  تقو  يأ  يف  طشنلا  ططخملا  يف  ةضورعملا  ةيرودلا  رييغت   .1
و

.لاصتا نود  ينايبلا  مسرلا  ىلع  ءاربخلا  نيراشتسملاو  تارشؤملاو  بلاوقلا  قيبطت   .2

Day Session indicator تادادعإ .11.1

.تنرتنإلاب لصتملا  ريغ  ططخملا  فرعم  ضرعي  لاصتا -  نود  طيطختلل  ينمزلا  راطإلا   .1
تقو مدختسي   ) لصتملا ريغ  ططخملا  يف  اهضرع  ديرت  يتلا  ةسلجلل  ينمزلا  راطإلا  ضرعت  اهنيمضت -  دارملا  خيراوتلا )  ) ةرتفلا  .2

(. مداخلا
(. CET 60 ل ـ  ، - لاثملا ليبس  ىلع   ) ضورعملا تقولا  ليدعتل  قئاقد -   N لوحتلا ب ـ طيرش  تاقوأ   .3

Admiral Chart-in-Chart رشؤم .12
حمسي اذه  .ةيسيئرلا  ةينايبلا  موسرلا  رشؤم  ذفاون  لخاد  ةرشابم  ٍناث  ططخم  ضرعب   Admiral Chart-in-Chart رشؤم كل  حمسي 

.ةنكمملا تاطابترالا  ةبقارمل  لاثملا ،  ليبس  ىلع  .تقولا  سفن  يف  نيكص  ةدهاشمب  كل 

.يسيئرلا ططخملا  لخاد  يفاضإلا  ططخملا  ضرع  متي 

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

ندرالا
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ةصاخلا رشؤملا  تادادعإ  لالخ  نم  اهنيوكتو  تادادعإلا  هذه  طيشنت  كنكمي  .يناثلا  ططخملا  ىلإ  تارشؤم  ةفاضإ  نكمملا  نم 
.Chart-in-Chart رشؤمب

يف ةضورعملا  ةادألا  طقف  ةقيرطلا ،  هذهب   Chart-in-Chart رشؤم ىلع  ةضورعملا  ةيناثلا  ةادألا  لوادت  كنكمي  هنأ ال  ظحال 
.لماكلاب ًايفيظو  ًاططخم   Chart-in-Chart رشؤم لثمي  .يسيئرلا ال  ططخملا 

Chart-in-Chart تادادعإ .12.1
( ةحيحصلا ءامسألل  قوسلا  ىلع  ةماع  ةرظن  ةذفان  عجار   ) يناثلا ططخملا  يف  اهضرع  متيل  ةلضفملا  لوادتلا  ةادأ  رتخا  زمرلا -   .1

(USD/EUR ىلإ  EUR/USD ليوحت متيس  لاثملا ،  ليبس  ىلع   ) تاودألا راعسأ  سكع  ةيسكع -  راعسأ   .2
.ضفخنملاو يلاعلا  وأ  يئاهنلا  رعسلا  وأ  عومشلا ،  لثم  مسرلل ،  ةفلتخملا  طامنألا  نم  رتخا  طمن -  مسرا   .3

.ططخملا طوطخل  نوللا  دادعإب  مق  ضفخنم -  - يلاع / طخ نول   .4
.ةدعاصلا عومشلا  نول  ددح  روثلا -  ةعمشلا -  مسج   .5

.ةطباهلا عومشلا  نول  عض  بد  - ةعمشلا -  مسج   .6
.يلاحلا رعسلا  ضرعي  يذلا  طخلا  نول  طبضا  يلاحلا -  رعسلا  طخ  نول   .7

.ًايضارتفا رايخلا  اذه  طيشنت  ءاغلإ  متي  .ةحوتفملا  تاقفصلل  نوللا  طبضا  حوتفملا -  عضوملا  طوطخ  نول   .8
(. ًايضارتفا اهطيشنت  ءاغلإ  مت   ) حبرلا ينج  وأ  ةراسخلا  فقو  رماوأ  ىلع  نوللا  طبضا   - t/p و s/l طوطخ نول   .9

(. ًايضارتفا اهطيشنت  ءاغلإ  مت   ) ةقلعملا رماوألل  نوللا  طبضا  قلعملا -  بلطلا  طوطخ  نول   .10
رايتخالا قيرط  نع  ةقلعملا  ةحوتفملا و  رماوألا  زيمي  يذلا  طخلا  طمن  ّنيع  ةقلعملا -  رماوألاو  ةحوتفملا  تاقفصلل  طخلا  طمن   .11

ً.اعم نينثالا  نم  جيزم  وأ  ةعطقتم  طوطخ  وأ  ةطقنم  طوطخ  وأ  ةبلص  طوطخ  نم 
تادادعإ تاذ  تارشؤملا  صيصخت  نكمي  .يناثلا  ططخملا  ىلع  اهقيبطت  متيل  تارشؤملا  نيوكتو  ديدحتب  مق  رشؤملا -   .12

.انه صاخلا  رايخلا  تحت  ةيفاضإلا  تاملعملا 

Admiral Magnifier رشؤم .13
.رغصألا يلاتلا  دادعإلا  ضرعل  ططخملا  نم  ءزج  ريبكتب   Admiral Magnifier كل حمسي 

رشؤملا فاوح  دحأ  ىلع  ةطاسبب  رقنا  .اهريبكت  دارملا  ةحاسملا  مجح  ليلقت  وأ  ةدايز  يف  كتبغر  بسح  رشؤملا  مجح  طبض  كنكمي 
.ةبغرلا بسح  همجح  رييغتل  بحساو 

.M30 ططخم مادختسا  دنع  ىتح  ربكملا ،  لالخ  نم  اًمئاد   M1 ضرعل لاثملا  ليبس  ىلع  ريبكتلا ،  ةجرد  طبض  اًضيأ  كنكمي 

Magnifier تادادعإ .13.1
ةينمز ةرتف  وه  يضارتفالا  دادعإلا  .هريبكت  هب  ضرتفي  يذلا  ريبكتلا  رادقم  رايتخا  انه  كنكمي  عونلا -  / جذومنلل ينمزلا  راطإلا   .1

.رغصأ
.ضفخنملاو يلاعلا  وأ  يئاهنلا  رعسلا  وأ  عومشلا ،  لثم  ةفلتخملا  ينايبلا  مسرلا  طامنأ  نيب  رتخا  ًابولسأ - مسرا   .2

.رشؤملا ةيفلخ  نول  نييعتل  ةيفلخلا -  نول   .3
.ةدعاصلا نابضقلاو  عومشلا  نول  طبضي  ىلعأ -  طيرش  نول   .4

.نابضقلاو عومشلا  نول  طبضي  يلفسلا -  طيرشلا  نول   .5
.ةربكملا ةقطنملا  نول  طبضي  ّربكملا -  زييمت  نول   .6

.ةادأ لكل  يدرف  لكشب  فلتخم  دادعإلا  اذه  نأ  ظحال  .ةيقفألا  طوطخلا  نيب  ةفاسملا  طبض  كنكمي  انه  ةيقفأ -  ةيكبش  طوطخ   .7

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

ندرالا
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نوكي 20.  DAX40 يف امنيب  نوكي 0.0020   EUR/USD يف لاثملا ، ليبس  ىلع 
.ةيسأرلا طوطخلا  نيب  ةفاسملا  طبضا  ةيسأرلا -  ةكبشلا  طوطخ   .8

.ةكبشلا نول  طبضا  ةكبشلا -  طوطخل  نول   .9
.عومشلا مجح  نم  للقي  وأ  ديزي  عومشلا -  مجح   .10

.نيميلا ىلإ  لسكيبلا  نم  نيعم  رادقمب  ططخملل  يسايقلا  عضوملا  كيرحتب  مق  يئدبم -  راسي  عضو   .11
.لفسأ ىلإ  ىطعملا  لسكبلا  رادقمب  طيطختلل  يسايقلا  عضوملا  كيرحتب  مق  لوأ -  يولع  عضوم   .12

.ةربكملا ةحاسملا  ضرع  متي  نأ  بجي  ثيح  ينايبلا  مسرلا  ةيواز  رتخا  يلوألا -  عضولل  ةيوازلا   .13
.لسكبلاب يسايقلا  ضرعلا  طبضا  يلوألا -  ضرعلا   .14

.لسكبلاب يسايقلا  عافترالا  طبضا  يئدبملا -  عافترالا   .15
.ينايبلا مسرلا  ةفاح  ىلع  عومشلا  نم  ايندلا  ةفاسملا  طبضا   - Padding at top and bottom  .16

.تامولعملا طيرش  مجح  طبضا  تامولعملا -  طيرش  عافترا   .17

Admiral Mini Chart رشؤم .14
ينمزلا راطإلاو  ةادألا  نإ  .يسيئرلا  ططخملا  لخاد  ةيرحب  صيصختلل  لباق  ططخم  ضرعب  ّرغصملا  ينايبلا  مسرلا  رشؤم  كل  حمسي 

.ةددعتم تارشؤم  عم  ريغصلا  ططخملا  مادختسا  نكميو  يسيئرلا  ططخملا  نع  ًامامت  نالقتسم 

Mini Chart تادادعإ .14.1
.قوسلا ىلع  ةماعلا  ةرظنلا  يف  ضورعملا  مسالل  اهتقباطمو  ءاجهلا  ةحص  نم  دكأت  .لوادتلا  ةادأ  رتخا  ططخملا -  زمر   .1

.USD/EUR ىلإ  EUR/USD لاثملا ،  ليبس  ىلع  .راعسألا  سكعب  مق  ةيسكع -  راعسأ   .2
ططخملا نم  ةيلاحلا  ةرتفلا  وه  يضارتفالا  دادعإلا  . Mini Chart ينمزلا ل ـ راطإلا  نييعتب  مق  عونلا -  جذومنلل /  ينمزلا  راطإلا   .3

رظنا . 12M وأ  4M وأ  3M لثم  ، MetaTrader يف ةداع  رفوتت  يتلا ال  كلت  ىتح  ىرخأ ،  ةرتف  يأ  رايتخا  كنكمي  .يسيئرلا 
.تاحيضوتلا نم  ديزمل  لصفلا 14.2 

.ينايبلا مسرلا  ةمئاقل  طقف  ةلصلا  تاذ  .ةدحاو  ةعمشل  اهمادختسا  يغبني  يتلا  تاكتلا  ةيمك  طبض  طيرش -  لكل  ةكتلا   .4
.Three Line Break وأ  Heikin Ashi لثم ينايبلا ،  مسرلا  رييغت  تارشؤم  ةعومجم  نيب  نم  رتخا  لوحتلا -  .5

(. هاندأ رظنا   ) ةددحم تادحو  يف  لتكلا  مجح  ددح   - Renko/range/Kagi/P&F Block size  .6
.ةلتكلا مجح  ةدحو  ددح  ةلتكلا -  مجحل  تادحو   .7

.سكاعملا هاجتالا  يف  ةكرحلا  لبق  لتكلا  ددع  مسر  متي  ساكعنالا ،  لماع   - P&F قاطنلل و ساكعنالا  لماع   .8
.عومشلا باسحل  مدختسملا  ينمزلا  راطإلا  -  P & F تانايب  ، Kagi ةعومجم ةيخيراتلا ،   Renko يساسألا ل ـ ينمزلا  راطإلا   .9

.عومشلا لثم  ططخملا  طمن  رتخا  طمنلا - مسرا   .10
.رشؤملا ةيفلخ  نول  طبضا  ةيفلخلا -  نول   .11

.ةدعاصلا نابضقلاو  عومشلا  نول  طبضا  طيرشلا -  نول  ىلعأل   .12
.نابضقلاو عومشلا  ىلع  نوللا  طبضا  يلفسلا -  طيرشلا  نول   .13

.ينايبلا مسرلل  تباث  ىصقأ  رعس  نييعتب  مق  تباث -  ىصقأ  رعس   .14
.ينايبلا مسرلل  تباث  ىندأ  رعس  نييعتب  مق  ىندأ -  تباث  رعس   .15

راعسألل ىصقألا  / ىندألا دحلل  رشؤملا  ميق  مادختسا  ديرت  تنك  اذإ  ام  رتخا  ىصقألا -  / ىندألا دحلا  يف  تارشؤملا  نيمضتب  مق   .16
.ططخملا يف 

.ةكبشلا نول  طبضا  ةكبشلا -  طوطخ  نول   .17
ىلع .ةادأ  لكل  يدرف  لكشب  فلتخم  دادعإلا  اذه  نأ  ظحال  .ةيقفألا  طوطخلا  نيب  ةفاسملا  ددحت  ةيقفألا -  ةيكبشلا  طوطخلا   .18

نوكي 20.  DAX40 يف امنيب  نوكي 0.0020   EUR/USD يف لاثملا ، ليبس 
.ةيسأرلا طوطخلا  نيب  ةفاسملا  ددح  ةيسأرلا -  ةكبشلا  طوطخ   .19

نوكي امنيب  ريبكتلا ،  نم  ىندألا  دحلا  ىلإ  ريبكتلا 0  ىوتسم  ريشي  .ططخملا  يف  ريبكتلا  ىوتسم  طبضا  ريبكتلا -  ىوتسم   .20
.ىصقألا دحلا  وه  ريبكتلا 5  ىوتسم 

.نيميلا ىلإ  لسكيبلا  نم  نيعم  رادقمب  ططخملل  يسايقلا  عضولا  كيرحتب  مق  يلوأ -  راسي  عضوم   .21
.لفسأ ىلإ  ىطعملا  لسكبلا  رادقمب  ينايبلا  مسرلل  يسايقلا  عضوملا  كرح  لوأ -  يولع  عضوم   .22

.رغصملا ططخملا  ضرع  متي  نأ  بجي  ثيح  ينايبلا  مسرلا  ةيواز  رتخا  لوألا -  عضولل  ةيوازلا   .23
.لسكبلاب يسايقلا  ضرعلا  ّنيع  يلوألا -  ضرعلا   .24

.لسكبلاب يسايقلا  عافترالا  طبضا  يئدبملا -  عافترالا   .25
.ينايبلا مسرلا  ةفاحو  عومشلا  نيب  ايندلا  ةفاسملا  ددح  لفسألاو -  ىلعألا  يف  وشحلا   .26

دودحلاو ينايبلا  مسرلا  نيب  ةفاسملا  تداز  لسكبلا ،  ةيمك  تداز  املك  .ينايبلا  مسرلا  رييغت  ةفيظو  نيميلا -  ةهج  نم  ءلم   .27

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

ندرالا
+962-6-4009100



.لودجلل ىنميلا 
.تامولعملا طيرش  مجح  طبضا  تامولعملا -  طيرش  عافترا   .28

تاملعملا تادادعإ  تاذ  تارشؤملا  صيصخت  نكمي  .يناثلا  ططخملا  ىلع  اهقيبطت  بجي  يتلا  تارشؤملا  نوكو  ددح  رشؤملا -  .29
.انه صاخلا  رايخلا  تحت  ةيفاضإلا 

ينايبلا مسرلا  عون  ريسفت  .14.2
نم ددحم  ينمز  لصافب  عومشلا  هذه  بحست   ، MT4 يف ةيداعلا  قئاقدلا  تاططخم  لثم   - ( .خلإ  ، S5 ، S15  ) يناوثلا تاططخم 

اذه ءانب  متي  كلذل  ةيناثلا ،  تاططخمل  ةيخيرات  تانايب  دجوت  هنأ ال  ظحال  .ٍناوث  سمخ  لك  ةديدج  ةعمش   S5 ططخملا مسري  .يناوثلا 
.رشؤملا قافرإ  درجمب  طيطختلا ،  نم  عونلا 

لمعت .طاقنلا  نم  ددحم  ددع  ةطساوب  هاجتا  يأ  يف  رعسلا  كرحتي  امدنع  طقف  ةديدجلا  عومشلا  مسر  متي  ىدملا -  تاططخم 
ةعمش يف  هاجتالا  سفن  ىلإ  ريشت  يتلا  عومشلا  جمد  متي  ةلاحلا  هذه  يف  نكلو  أدبملا ،  سفنب  ةصارتملا  تاعومجملا  تاططخم 

.ةدحاو

سكاعملا هاجتالا  يف  ةلتك  مسر  لجأ  نم  .تاططخملا  لمع  ةقيرط  سفنب  تاططخملا  نم  عونلا  اذه  لمعي  وكنير -  تاططخم 
.لقألا ىلع  نيتلتك  نم  ةضراعتم  ةكرح  كانه  نوكت  نأ  بجي  هاجتالل ، 

.ةقباسلا ضافخنالا  / عافترالا ةطقن  دنع  رمي  ساكعنا  ىلإ  رعسلا  لصي  امدنع  ههاجتالا  ريغي  ينايبلا  مسرلا  اذه  -  Kagi تاططخم
ثدحي .هاجتالا  سفن  يف  ةكرحلا  سيدكت  متي  امدنع  نكلو  ىدملا  تاططخمل  هباشم  وحن  ىلع  لكشلاو -  ةينايبلا  تاططخملا 

تحت هرييغت  نكمي  نكلو  لتك ،  وه 3  اذهل  يسايقلا  دادعإلا  .لتكلا  نم  نيعم  ددعل  ةضراعتم  ةكرح  رمتست  امدنع  طقف  ساكعنالا 
.P&F دادعإو قاطنلل  ساكعنالا  لماع 

Admiral Symbol Info رشؤم .15
.ةيفاضإ ةذفان  يف  يقيقحلا  تقولا  يف  ةثدحملا  تامولعملا  نم  ةددحم  ةعومجم  ضرعب   Admiral Symbol Info رشؤم كل  حمسي 
ةيناكمإ عم  تاهاجتالل  ةددعتم  تارشؤمو  يموي  عافتراو  راتخملا ،  ينمزلا  راطإلا  يف  حاتتفالل  ةيوئملا  ةبسنلا  نيب  قرفلا  روصي  وهو 

.لماكلاب اهصيصخت 

اًمئاد كنكمي  كلذ ،  ىلإ  ةفاضإلاب  .حاتتفالا  رعس  نم  ضفخنا  وأ  عفترا  دق  رعسلا  ناك  اذإ  ام  ىلوألا  ةلهولل  ىرت  نأ  مهسلا  كل  حيتي 
.طاقنلا يف  ةرشابم  قرفلا  ةدهاشم 

.مويلا اذهل  لماكلا  قاطنلا  ىلإ  ةبسنلاب  يلاحلا  رعسلا  عضوم  ضرعي  طيرش  دجوي  نميألا ،  بناجلا  ىلع 

زمرلا تامولعم  تادادعإ  .15.1
يف فلتخم  زمر  يأ  رايتخا  كنكمي  نكلو  يلاحلا ،  ططخملا  يف  زمرلا  وه  يضارتفالا  دادعإلا  .لوادتلا  ةادأ  رتخا  زمرلا -   .1

.قوسلا ىلع  ةماعلا  ةرظنلا  يف  ضورعملا  مسالل  اهتقباطمو  ءاجهلا  ةحص  نم  دكأت  .ةدارإلا 
مجحلا 1 كل  حمسي  ، DAX40 يف لاثملا ، ليبس  ىلع  .ةدحاو  ةطقنب  طبتري  نأ  بجي  يذلا  مجحلا  ددح  ةطقنلا -  مجح  مدختسا   .2

.ةلماك طاقنب  رعسلا  تاكرحت  ىلع  لوصحلاب 
 ، D1 وه يضارتفالا  دادعإلا  .عجرمك  ةيوئملا  ةبسنلا  رييغت  مدختسي  نأ  بجي  ينمزلا  راطإلا  طبضي  رييغتلا  - ينمزلا لـ٪  راطإلا   .3

.يلاحلا مويلا  يف  لاحلا  وه  امك 
 ، لاثملا ليبس  ىلع  .عجرمك  ةيوئملا  ةبسنلا  لدعم  اهمدختسي  نأ  بجي  يتلا  عومشلا  رادقم  طبضا  ٪ريغتلل  - ةطرشألا  ددع   .4

.لماك ماع  ةدمل  رييغتلل  ةيوئملا  ةبسنلا  ةفرعمل  يرهشلا  ينايبلا  مسرلا  يف  ةعمش  مادختسا 12  كنكمي 
دادعإلا مدختسي  .ضفخنملا  / عفترملا ططخملا  يف  همادختسا  بولطملا  ينمزلا  راطإلا  ددح  ضفخنم -  / عفترم ينمز  راطإ   .5

.ةيوئملا ةبسنلا  ريغتل  ينمزلا  راطإلا  سفن  يضارتفالا 
ىلع .ةضفخنملا  / ةيلاعلا ةينايبلا  موسرلا  يف  اهمادختسا  بولطملا  عومشلا  رادقم  ددح  ةضفخنملا -  / ةيلاعلا نابضقلا  ددع   .6

.ةلماك ةدحاو  ةنسل  ةبسنلاب  رعسلا  ةكرح  ةيؤرل  يرهشلا  ينايبلا  مسرلا  يف  ةعمش  مادختسا 12  كنكمي  لاثملا ،  ليبس 
.رشؤملل ةيفلخلا  نول  طبضا  ةيفلخلا -  نول   .7
.ةدعاصلا ةكرحلل  نوللا  طبضا  دعاص -  نول   .8

.ةيطوبهلا ةكرحلل  نوللا  ددحي  طباه -  نول   .9
.صنلا نول  طبضا  صنلا - نول   .10

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

ندرالا
+962-6-4009100



.تالسكيبلا نم  نيعم  رادقمب  نيميلا  ىلإ  تارشؤملل  يسايقلا  عضولا  لقنل  يلوأ - راسي  عضو   .11
.تالسكيبلا نم  نيعم  رادقمب  لفسألل  يسايقلا  رشؤملا  عضوم  كرح  لوأ -  يولع  عضوم   .12

.ًايضارتفا رشؤملا  هيف  رهظي  يذلا  ينايبلا  مسرلا  ةيواز  رتخا  يئدبملا -  عقوملل  نكر   .13
تاملعملا تادادعإ  تاذ  تارشؤملا  صيصخت  نكمي  .يناثلا  ططخملا  ىلع  اهقيبطت  بجي  يتلا  تارشؤملا  نوكو  ددح  رشؤملا -  .14

.انه صاخلا  رايخلا  تحت  ةيفاضإلا 

Admiral Gravity رشؤم .16
تايوتسملا لكشت  .ةيخيرات   M5 ةعمش ىلإ 10000  لصي  ام  ىلع  دمتعت  معدو  ةمواقم  قطانم   Admiral Gravity رشؤم ضرعي 

.ةميدقلا ميقلا  نم  ةيمهأ  رثكأ  ةيلاحلا  تانايبلا  ربتعت  امنيب  قطانملا ،  كلت  خيراتلا  اذه  يف  اهيلإ  لوصولا  مت  يتلا  ناعيقلاو  ةعفترملا 

ةقطنم قرخ  مييقت  نكمي  .اهنع  رعسلا  عفتري  نأ  حجرملا  نم  قطانم  يهو  ىوقأ ،  ةمواقم  وأ  معد  قطانم  ىلإ  ةنكادلا  ناولألا  ريشت 
.اهل ةيمهأ  اقارشإ ال  رثكأ  قطانم  .ةرمتسم  ةراشإك  ةنكاد  ءاقرز 

Gravity تادادعإ .16.1
.ةريصقلا باسحلا  ةدم  وأ  مظتنملا  باسحلا  نيب  رتخا  ةينمزلا  - ةرتفلا   .1

.قطانملا نم  ةفلتخم  تايوتسمل  ناولألا  نييعت  نول -   X ىوتسم  .2

باسحلا لاجم  رييغت  .16.2
.GStart ةيمستو ططخملا  لخاد  ناكم  يأ  يف  يدومع  طخ  مسر  قيرط  نع  قطانملا ،  باسحل  ةيعجرملا  ةقطنملا  كيرحت  كنكمي 

.قطانملا باسح  دنع  اهتاعارم  بجي  يذلا  تقولا  يف  ةطقن  رخآ  نييعتل  طخلا  اذه  لقن  كلذ  دعب  كنكمي 

Admiral Keltner رشؤم .17
ةهباشم ءارشلاو  عيبلا  تاراشإ  اهب ،  لمعت  يتلا  ةقيرطلا  .ينايبلا  مسرلا  يف   Keltner ةانق  Admiral Keltner رشؤم لكشي 

.ATR رشؤم ىلع  ًءانب  ةانقلا  هذه  يف  تاقاطنلا  باسح  متي  كلذ ،  عمو  .رجنيلوب  تاقاطنل 

.Bollinger Bands نم باسحلا  ءاطخأل  ةضرع  لقأ  ةانقلا  هذه  نوكت  كلذل ،  ةجيتنكو 

 ، كرحتملا طسوتملا  اًضيأ  وهو  طسوألا ،  طخلا  .ةبسانم  ةيرارمتسا  ةراشإك  كرحتملا  طسوتملا  وأ  يولعلا  قاطنلا  روبع  ةيؤر  نكمي 
.ةراسخلا فقو  طخل  عئاش  حشرم 

Keltner تادادعإ .17.1
.كرحتملا طسوتملا  عون  طبضا  ةكرحلا -  طسوتم  عون   .1

.كرحتملا طسوتملا  باسحل  مدختسملا  رعسلا  ددح  كرحتملا - طسوتملا  رعس   .2
.كرحتملا لدعملل  ةرتفلا  رتخا  ةكرحتملا -  لاقتنالا  ةرتف   .3

.ATR ةرتف رتخا  -  ATR ةرتف  .4
.Keltner تاقاطن باسحل  فعاضملا  طبضا   - ATR multiple  .5

يلفسلا وأ  يولعلا  طيرشلا  روبع  متي  امدنع  قالطنالا  ىلع  هبنملا  طبضا  ىلفسلا -  / ايلعلا ةانقلا  رعسلا  زواجتي  امدنع  تاهيبنت   .6
.ةانقلا نم 

ةعئاشلا ةلئسألا  .18
نم دودحم  ددع  ىوس  رفوتي  ال  يلاحلا ،  تقولا  يف  ليغشتلا Mac OS؟  ماظن  عم  ةقفاوتم  تارشؤملا  له   .1

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

ندرالا
+962-6-4009100



(. لصفلا 1.1 رظنا   ) Mac OS ليغشتلا ماظنل  تارشؤملا 
.ال عم MT5؟  ةقفاوتم  تارشؤملا  له   .2

لصفنم لكشب  تافاضإلا  ةلازإ  كنكمي  معن ،  ؟  يدرف لكشب   MetaTrader جمانرب نم  تافاضإلا  ةلازإ  نكمي  له   .3
.حفصتملا ةذفان  يف  نميألا  سواملا  رزب  اهيلع  رقنلا  قيرط  نع 

.ةيزيلجنإلا ةغللاب  الإ  انتارشؤم  تادادعإو  تامالع  ريفوت  متي  ال  ؟ ال ،  ىرخأ تاغل  تارشؤملا  معدت  له   .4

تامولعملا نم  ديزملا  .19
عم ماعلا  لماعتلاو  ميربوسلا  رادصاو  يمويلا ،  لوادتلا  لوح  تنرتنإلا  ربع  انتاودن  تاليجستل   Youtube channel ةرايز يف  ددرتت  ال 

.MetaTrader 4 جمانرب

: هيونت

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 ـ 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

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