
نشيديإ ميربوس  رديرتاتيم 4  يف  ةرّغصملا  لوادتلا  ةطحم 
يف اهسفن  يه  مادختسإلاو  ليمحتلا  ةيلمع  . MT4 Supreme Edition مادختسإلاو ل ـ ليمحتلا  تاميلعت  دجتس  ليلدلا ، اذه  يف 

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

Mini Terminal ةرغصملا ةباوبلا  حتف   .1
.ليمحتلا ةيلمع  ءانثأ  ةقلغم   MetaTrader 4 نأب دكأت  لّمح MT4 Supreme Edition و 

Find رزلا مادختسإب  ًايودي  حيحصلا  ليمحتلا  دلجم  ىلع  روثعلا  كنكمي  كزاهج ، ىلع   MetaTrader 4 تارادصإ ةدع  تيبثت  ةلاح  يف 
.MetaTrader

.ىرخأ ةرم   MetaTrader 4 ّلغش مث  ليمحتلا ، ءاهتنإ  ىتح  تاميلعتلا  عّبتإ 

.طقف  Windows عم  MT4 Supreme Edition ليغشت قفاوتي  تقولا ، اذه  يف 

: كيلع ، Mini Terminal ةرغصملا ةباوبلا  حتفل 

و , MetaTrader 4 (MT4  ) يف دوجوم  ينايب  ططخم  يأ  قوف  رقُنأ  وأ  ًاديدج  ًاططخم  حتفإ   .1
.navigation ةحالملا ةذفان  يف  ( Expert Advisor  ) ريبخلا راشتسملا  فئاظو  ةمئاق  يف   Mini terminal نع ثحبإ   .2

: اّمإ نآلا 

وأ ططخملا ، ىلإ  اهبحسإ  مث  اهقوف ، اًجودزم  اًرقن  رقنا   .1
.قايسلا ةمئاق  نم  Attach to a chart رايتخإ لبق  نميألا سواملا  رزب  اهيلع  رقنا   .2

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


ةفاضإ يدؤتسف  ام ، ططخم  ىلع  لعفلاب  ليغشتلا  ديق   EA ناك اذإ  . MT4 يف ططخم  لكل  دحاو   EA ليغشت طقف  كنكمي  هنأ  ظحال 
.دوجوملا  EA لادبتسا ىلإ  ديدج   EA

.دحاو ططخم  نم  رثكأ  حتف  ىوس  كيلع  ام  رخآ ،  EA و Mini Terminal نم لك  ليغشتل 

Mini Terminal عم تاقفصلا  عضو   .2
عيبلا / ءارشلا رماوأ  عضو  .2.1

.ةريبكلا عيبلا  ءارش و  رارزأ  مادختساب  عيبلاو  ءارشلا  رماوأ  عضو  كنكمي   ، mini terminal ليغشت درجمب 

.ضفخنت نأ  عقوتملا  نم  ناك  اذإ  عيب  تابلط  وأ  راعسألا  عفترت  نأ  عقوتت  تنك  اذإ  ءارش  تابلط  عضو  ديرتس 

اذإ حابرالا  ينجو  ةراسخلا  فقو  لوخدلا و  ةطقن  لثم  بلط ، لكل  ينايبلا  مسرلا  ىلع  ةيقفألا  ةطقنملا  طوطخلا   MT4 ضرعت فوس 
.ًانكمم كلذ  ناك 

تنك اذإ   0.10  ، + لاثملا ليبس  ىلع  يلاحلا ، ةكبشلا  عضو  رغصملا  فرطلا  نم  يولعلا  ءزجلا  يف  دوجوملا  ةلاحلا  رشؤم  ضرعيس 
.تول عيبت 0.1  تنك  اذإ   0،10  - وأ تول ، يرتشت 0.1 

. عيبلا ءارشلا و  رارزأ  نيب  مقرك  ديربسلا  ضرع  متي 

(T/S  ) قحاللا فقوتلا  وأ  ( T/P  ) حابرالا ينج  وأ  ( S/L  ) ةراسخلا فقو  نييعتو  ةديدجلا  رماوألل  توللا  ةيمك  يف  مكحتلا  كنكمي 
. عيبلا ءارشلا و  رارزأ  قوف  لاخدإلا  لوقح  ربع  كلذب  مايقلا  كنكمي  .يلوألا  بلطلا  ميدقت  دنع  ةرشابم 

لوادتلا ةبساح  .2.2
نميألا سواملا  رزب  رقنلا  حاتفملا ctrl-key و  ىلع  لصاوتملا  طغضلا  لالخ  نم  لوقحلا ، هذه  نم  لقح  لكل  ةبساح  حتف  كنكمي 

: الثمف .بولطملا  لقحلا  ىلع 

، كباسح ديصر  نم  ةبسن  وأ  وروي  طبضلاب 100  لداعي  ام  عم  ةراسخلا  فقو  عضو  ديرت  تول و  لوادتل 0.25  ططخت  تنك  اذإ   .1
كنكمي

.طبضلاب طاقنلا  رادقم  باسحب  ماظنلل  حامسلاو  ةبساحلا  حتفل   S/L لقح يف   ctrl+click قوف رقنا   .2

.ًابيرقت باسحلا  ةيلمع  لداعي  فوس  ماظنلا  نإف  ةقفصلا ، مجح  دويقل  اًرظن  ًانكمم  قيقدلا  باسحلا  نكي  مل  اذإ 

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

ندرالا
+962-6-4009100



.توللا لقح   ctrl+click تمق اذإ  ديدجلا  كبلطل  شماهلا  تابلطتم  لوح  تامولعم  ةبساحلا  رفوت 

شماهلا ةبساح  .2.3
.Mini Terminal ةيفاضإ ل ـ فئاظو  ىلإ  لوصولا  كنكمي  تاودألا ، رز  ىلع  رقنلا  لالخ  نم 

ضرفت يتلا  ليغشتلا  رماوأ  رماوألا  هذه  نمضتت  .ةديدج  تاقفصلل  يقيقحلا  تقولا  يف  شماهلا  باسحب  كنكمت  شماهلا  ةبساح 
.ًايلاح كباسح  ىلع  اًموسر 

.شماهلا تابلطتمب  يفي  ناك  اذإ  ام  كباسح و  بساني  بولطملا  بلطلا  مجح  ناك  اذإ  امم  ققحت 

ةقلعملا رماوألا  عضو  .2.4

رز قوف   رقنلا  لالخ  نم  ( limits and stops  ) ةقلعم رماوأ  عضو  كنكمي 

.كلذ ىلإ  امو  حابرالا  ينج  ةراسخلا و  فقو  لوخدلا و  ةطقن  بلطلا و  عون  رايتخا  نكمملا  نم 

: الثمف .طاقنلا  نم  ددع  لكش  ىلع  وأ  ( ، 1.2351 لاثملا ، ليبس  ىلع   ) رعسك امإ  ةقلعملا  رماوألل  لوخدلا  ةطقن  فيرعت  نكمي 

، ةطقن ىلع 20  هنييعت  لّضفتو  ءارش  بلط  ترتخا  اذإ   .1
.يلاحلا رعسلا  تحت  ةطقن  ىلع 20  دحلا  رمأ  نييعت  مت   .2

ينايبلا مسرلا  نم  ةرشابم  ةقلعم  رماوأ  عضو  .2.4.1

.ططخملا نم  ةقلعم  رماوأ  ءاشنإ  اًضيأ  كنكمي 

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

ندرالا
+962-6-4009100



.ددحملا رعسلاب  قلعم  رمأ  ءاشنإ  كل  حيتت  ةريغص -  ةذفان  رهظتس  ططخملا ، ىلع   ctrl+click تطغض اذإ 

.عيب دح  وأ  ءارش  دح  ءاشنإ  كنكمي  يلاحلا ،  رعسلا  نم  ىلعأ  هررقت  يذلا  رعسلا  ناك  اذإ 

.Sell Stop وأ  Buy Limit ءاشنإ كنكمي  يلاحلا ،  رعسلا  نم  لقأ  ددحملا  رعسلا  ناك  اذإ 

.ةقدب ةبولطملا  راعسألا  وأ  راعسألا  ىلع  ةمالع  عضول  طسوألا  سواملا  رز  وأ   MT4 مئاوق طيرش  يف   crosshairs مادختسا كنكمي 

(OCO  ) ىرخألا يغلت  ةدحاو  رماوأ  .2.5

.ةلدسنملا  Order Type ةمئاق نم   OCO رماوأ ديدحت  رزلا و  ىلع   رقنلا  لالخ  نم   OCO رماوأ ىلع  روثعلا  كنكمي 

.OCO رماوأ نم  ناعون  كانه 

فقو  Mini Terminal عضتس .يلاحلا  رعسلا  يبناج  نم  يأ  طاقنلاب ، نيتميق  وأ  نيرعس  ديدحت  OCO breakout كل حيتي   .1
ام ةداع  .ًايئاقلت  رخآلا  ءاغلإ  متي  ةقلعملا ، رماوألا  دحأ  ءلم  درجمب  .كلذل  اًقفو  ( Sell Stop) عيب فقو  و  ( Buy Stop) ءارش

ليبس ىلع  ًاطوبه ، مأ  ًايدوعص  نوكيس  هاجتالا  ناك  اذإ  ام  فرعت  نكلو ال  ةيسيئر ، رعس  ةكرح  عقوتت  امدنع  اذه  مدختست 
ةهجاو ةفيظولا  هذه  رفوت  قارتخالا و  يف  لوادتلا  لوح  لوادتلا  تايجيتارتسا  نم  ديدعلا  دنتست  .رابخألا  رودص  ةلاح  لاثملا ،

.كلذل ةمئالم 
فاقيإ نم  ًالدب  (، Sell Limit) عيبلل دحو  ( Buy Limit) ءارشلل دح  عضول   Mini Terminal مالعإب  OCO reversion موقت  .2

هيلي نيهاجتإلا  نم  يأ  يف  ًاكرحت  عقوتت  تنك  اذإ  ًةداع  اذه  مادختسإ  كنكمي  (. Sell Stop) عيبلا فاقيإو  ( Buy Stop) ءارشلا
.هضافخنا وأ  سمألا  رعس  عافترا  نم  دادترا  لاثملا ، ليبس  ىلع  يلاحلا ، رعسلا  ىلإ  ةدوعلا 

بلطلا جذامن  .2.6
عم يلاحلا ، رعسلا  نم  لقأ  ةطقن   20 ءارشلا ب ـ دح  لاثملا ، ليبس  ىلع   ) ماظتناب رماوألا  نم  ًانيعم  ًاعون  مدختست  كسفن  تدجو  اذإ 

: ةطاسبب .لبقتسملا  يف  عيرسلا  مادختسالا  ةداعإل  جذومنك  كلذ  ظفح  كنكمي  ، T/P و S/L تايوتسمل ةطقن   100

مث رز ، رقُنأ    .1
و  ، New Order جذومن يف  ليصافتلا  لخدأ   .2

.اًقبسم ةطوبضملا  ةعومجملل  اًمسإ  رتخإ  Save Template و  رزلا قوف  رقنا   .3

: لالخ نم  لبقتسملا  يف  ظوفحملا  جذومنلا  ذيفنت  ةعرسب  كنكمي 

مث رز ،   ctrl+click  .1
ةمئاقلا و نم  ظوفحملا  جذومنلا  رايتخإ   .2

.ًايئاقلت كبلط  ءلم  متيس   .3

.ةقيرطلا هذهب  تابلطلا  ميدقت  ةلاح  يف  ًايفاضإ  ًاديكأت  بلطي  نل  جمانربلا  نأ  ظحال 

رماوألا قالغإ  .3
: ةحوتفم ةقفص  قالغإل 

و خلاإ ،)  0.50  ، - 0.10  + صنلا ةءارق   ) Mini Terminal ىلعأ عضوملا  ةمالع  قوف  رقنا   .1
.تارايخلا نم  ةحول  حتفا   .2

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

ندرالا
+962-6-4009100



نم رثكأ  كانه  ناك  اذإ  تاقفصلا  لوخد  رعس  طسوتم  وه  طاقنلاب ، حبرلا  تحت  رعسلا  .طاقنلا  دقنلاب و  بلطلا  ةيحبر  ةحوللا  ضرعت 
.حوتفم دحاو  بلط 

سكع وأ  ةدضاضملا  تاقفصلا  وأ  ةرساخلا ،) وأ  ةحبارلا  تاقفصلا  عيمج   ) زمرلل ةحوتفملا  رماوألا  عيمج  قالغإ  رايتخا  كنكمي  انه 
.ةحوتفملا ةقفصلا 

: كلذ يف  امب  رماوألا ، قالغإل  ةركتبملا  تازيملا  نم  ديدعلا  ىلع   MT4 يوتحي

ةقلعملا رماوألا  زكارملا و  عيمج  قلغأ   - Close All  .1
( ةحوتفم ىقبت  ةقلعملا  رماوألا   ) ةطشنلا تاقفصلا  عيمج  قلغت   - Close open positions  .2

طقف ةقلعملا  تابلطلا  فذحي   - Delete pending orders  .3
ةحوتفملا ةحبارلا  تابلطلا  عيمج  قلغت   - Close all winners  .4

ةحوتفملا ةيبلسلا  رماوألا  عيمج  قلغت   - Close all losers  .5
قباطتم مجح  عم  قوسلا ، نم  رخآلا  بناجلا  ىلع  ةرُخأ  ةقفص  حتفت  ةيلاحلا و  ةقفصلا  قلغت  - Reverse  .6

.ةيلاحلا ةقفصلا  قالغإ  نود  قوسلا ، نم  رخآلا  بناجلا  ىلع  قباطم  مجحب  ةقفص  حتفت   - Hedge  .7

.دادعإلا ةقبسم  اهتافاضإ  و  , Mini Terminal تادادعإ مادختسإ  وأ  ةيداعلا ،  MT4 ةذفان لالخ  نم  ةيدرفلا  تابلطلا  قالغإ  كنكمي 

تابلطلا ليدعت  .4
.ةمالعلا نم  نميألا  فرطلا  ىلع  دوجوملا  ضبقملا  مادختسإب  اهتمالع ، بحس  قيرط  نع  بلطلا  نم   T/P وأ  S/L رييغت كنكمي 

.ةحوتفملا تاقفصلل  لوخدلا  رعس  لقن  كنكمي  نكلو ال  ةقلعملا ، رماوألل  لوخدلا  رعس  بحس  اًضيأ  نكمملا  نم 

قوسلا رعس  نم  رخآلا  بناجلا  ىلإ   S/L ىوتسم بحس  كنكمي  لاثملا ، ليبس  ىلع   ) حلاص ريغ  ىوتسم  ىلإ  ةمالع  تبحس  اذإ 
.ال مأ  بلطلا  قالغإ  ديرت  تنك  اذإ  امع  كلاؤس  متيسف  يلاحلا ،)

تامولعم اهب  ةديدج  ةذفان  حتف  كنكمي  تامالعلا ، دحأ  ىلع  رقنلا  لالخ  نم  . Esc حاتفم ىلع  طغضلا  قيرط  نع  بحسلا  ءاغلإ  كنكمي 
.تابلطلل ةيفاضإ  تارايخو  ةيفاضإ 

ةحوتفملا تابلطلا  عيمج   - T/P وأ  S/L رييغت .4.1
ديرت يذلا  رعسلا  قوف  سواملا  كرح  .ينايبلا  مسرلا  ىلع  رقنلا  قيرط  نع  ةحوتفملا  رماوألا  عيمج  ىلع   T/P وأ  S/L رييغت كنكمي 
.قلعم رمأ  عضول  اهسفن  ةقيرطلا  يه  هذه  . ctrl+click مث قيقدلا ،) فادهتسالل   MT4 تاعطاقتم مدختسإ   ) هيلع  T/P وأ  S/L طبض

.ددحملا ديدجلا  رعسلا  ىلإ  ًايئاقلت   T/P وأ  S/L كرحتي فوسو   T/P وأ  S/L رارزألا ىلع  طغضا  ةقثبنملا ، ةذفانلا  نم 

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

ندرالا
+962-6-4009100



: لاثملا ليبس  ىلع 

و طيرشلا ، ىندأ  وأ  ىلعأ  ىلع   ctrl+click كنكمي  .1
وأ رعسلا ، اذهل   T/P وأ  S/L ّنيع  .2

.ديدج رعس  ديدحتل  سواملا  رشؤم  وأ  عطاقتملا  رشؤملا  مدختسا   .3

trailing stop, timed stop or take-profit لثم طوطخ  مادختسإ  .4.2
طوطخلا عاونأ  نم  عون  لك  .طيسب  يئزج  قالغإ  رماوأ  وأ  حابرألا  ذخأ  وأ  ةددعتم  فقوت  طاقن  عضول  ةيكذ  طوطخ  مادختسا  كنكمي 

: تارايخ ةدع  كل  مدقي   MT4 جمانرب يف 

حيرم لكشب  تابلطلا  نم  ةدعل  حابرأ  ينج  وأ  ةراسخ  فقو  طاقن  ةدع  عضوب  يقفألا  طخلا  كل  حمسي   - Horizontal Line  .1
( اًضيأ يئزجلا  قالغإلا  قيبطت  نكمي  )

مهلك وا  تابلطلا  نم  يأل  ددحم  تيقوتب  لماك  وأ  يئزج  قالغإ  رمأ  رادصإ  يدوماعلا  طخلا  مادختسإب  نكمي   - Vertical Line  .2
اذه ةظوحلم :  ) trailing stops and trailing take-profits ليدعتو طبضب  يرطق  طخلا  كل  حمسي   - Diagonal Line  .3

(. دحاو رمأل  ةكرحتم  فقو  طاقن  ةدع  بيترت  كنكمي  اذل  اًضيأ ، يئزجلا  قالغإلاب  حمسي  طوطخلا  نم  عونلا 

.طوطخلا نم  ةفلتخم  عاونأ  نيب  عمجلا  نكمي 

( ةبغرلا بسح  ةراسخلا  فقو  وأ  حابرألا  ينج  عضو  كنكّمي   ) trailing stop نودب رمأ  يأ  حتف   .1
رز لالخ   نم  ينايبلا  مسرلا  يف  طخ  يأ  عضو   .2

Smart-Lines ةذفان حتفل  ططخملا  يف  دوجوملا  طخلا  ىلع   alt+click  .3
و , S/L وأ  T/P طخلا نوكي  نأ  دوصقملا  ناك  اذإ  ام  رتخا   .4

.بوغرم وه  امك  تابلطلا  وأ  حيحصلا  بلطلا  نييعت  نم  دكأت   .5

.ًايئاقلت  TP وأ  SL طبض متيو  يلاقتربلا  نوللا  ىلإ  طخلا  نول  ريغتي  ديكأتلا ، دعب 

.كب ةصاخلا  قالغإلا  رماوأ  ذيفنت  متي  طخلا ، عم  رعسلا  عطاقتي  نأ  درجمب 

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

ندرالا
+962-6-4009100



ةيكذلا طوطخلا  مادختسإب  ًايئزج  تابلطلا  قالغإ  .4.2.1

.كلذب مايقلل  ةفلتخم  تارايخ  ةثالث  كيدل  .ًايئزج  تابلطلا  قالغإ  نكمملا  نم 

.ًايئزج بوغرملا  بلطلا  قالغإ  ربع  ةيوئم  ةبسنك   .1
ىلإ لوصولا  دنع  دوقعلا ، وأ  توللا  نم  ةبولطم  ةيمك  يأب  تابلطلا  قالغإ  متي  نأ  نكمي  .توللا  مجح  لالخ  نم  بلطلا  ميظنت   .2

.فدهتسملا رعسلا 
بلطلا 10 ناك  اذإ  .ينعملا  لقحلا  يف  هتعضو  يذلا  بلطلا  مجحل  ددحملا  رادقملا  سفن  ةقفصلا  مجحل  ىصقألا  دحلا  كرتي   .3

دوقع ةينامث  قلغي  فوس  فدهتسملا  رعسلا  ىلإ  لوصولا  نإف  نينثا ، ىلإ  لوادتلا  مجحل  ىصقألا  دحلا  نييعتب  تمقو  دوقع 
.نيحوتفم نيدقعب  طقف  دحاو  بلط  كرت  متيسف  تابلط ، ةدع  كانه  تناك  اذإ  .رييغت  نودب  نيدقع  كرتيو 

: كلذ يف  امب  كلوادت ، ةيلاعف  ةدايزل  ةيفاضإ  تادادعإ  مادختسإ  كنكمي  ، Advanced تحت

ةقلعملا تابلطلا  عيمج  ءاغلإ  متيس  فدهتسملا ، ةقلعملا  تابلطلا  فذح  طخ  ىلإ  لوصولا  دنع  - Delete pending orders  .1
اهتلازإو

هليعفت دعب  ينايبلا  مسرلا  يف  طخلا  اذه  ىقبيس  -  Keep this line after it is triggered  .2
رخآ طخ  يأ  ليغشت  مت  اذإ  هفئاظو  طخلا و  اذه  ةلازإ  متت  رخآ - طخ  ليغشت  مت  اذإ  طخلا  اذه  فذحا   .3

دحاو رمأ  يف  ةداع  ةيقبتملا  تابلطلا  جمد  متي  يئزج ،  لكشب  تابلط  ةدع  قالغإب  موقت  امدنع  ةدح - ىلع  بلط  لك  قلغأ   .4
.عبرملا اذه  ديدحت  قيرط  نع  كلذ  طيشنت  ءاغلإ  كنكمي  .يقبتم 

.اًحوتفم  MetaTrader جمانرب لظي  نأ  بجي  حيحص ، لكشب  ةيكذلا  طوطخلا  لمعت  يكل  هنأ  ظحال 

باسحلا سفن  ىلإ  لوصولاب  تمق  اذإ  طوطخلا  ىرت  نل  كنأ  ينعي  اذه  .ًايلحم  ةيكذلا  طوطخلا  تانايب  ظفح  متي  كلذ ، ىلع  ةوالع 
.T/P وأ  S/L فاقيإلا رماوأ  ذيفنت  متي  نلف  ، MetaTrader جمانرب قالغإ  مت  اذإ  .فلتخم  رتويبمك  زاهج  ىلع 

بلطلا ليصافت  رييغتو  ضرع  .4.3
.ينايبلا مسرلا  يف  اهتمالع  ىلع  رقنلا  لالخ  نم  بلط  لكل  ةقثبنم  ةذفان  حتف  كنكمي 

يلاحلا ضرعلا  رعس  نم  ةفاسملا  ءارشلا ، تابلطل  لاثملا  ليبس  ىلع   ) T/P و S/L قالغإ متي  ىدم  يأ  ىلإ  ةذفانلا  هذه  ضرعتس 
.T/P وأ  S/L ىلإ لوصولا  مت  اذإ  ديصرلا  ىلع  يدقنلا  ريثأتلا  اًضيأ  رهظت  فوس  (. S/L ىلإ

ضرعل هطبض  كنكمي  مقرلا ، اذه  ىلع  رقنلا  لالخ  نم  .ىنميلا  ةيولعلا  ةيوازلا  يف  يلاحلا  بلطلل  ةراسخلا  وأ  حبرلا  ضرع  متي 
.يرايتخا لكشب  ةلمعلا  وأ  طاقنلا 

قيرط نع   Trailing Stop وأ  S/L ،T/P طبض كنكمي  كلذ ، ىلع  ةوالع  .رماوألا  قالغإل  رمحألا   Close Order رز مادختسإ  متي 
.اذه راوحلا  عبرم  يف  صاخلا  لاخدإلا  لقح 

. يئزج قالغإ  قوف  رقنلا  قيرط  نع  ًايئزج  تابلطلا  دحأ  قالغإ  كنكمي  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب 

ىرخأ تازيم  .5
ةدضاضملا تاقفصلا  ليطعت  تادادعإلا و  .5.1

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

ندرالا
+962-6-4009100



:mini terminal تادادعإ طبضل 

و رز ،  Toos  ىلع طغضإ   .1
. تادادعإلا رتخإ   .2

وأ ليعفت  و  ةدحاو ) ةطغضب  لوادتلا  ليعفت  لاثملا ، ليبس  ىلع   ) رماوألا قالغإ  حتفل و  ديكأتلا  راوح  عبرم  ليطعت  كنكمي  ةقيرطلا ، هذهب 
.ةداضملا تاقفصلا  ماظن  ءاغلإ 

تمق اذإ  .تقولا  سفن  يف  عيبلا  ءارشلا و  رماوأ  حتف  كل  حيتت  يعيبطلا و   MT4 كولس  mini terminal عبتت يضارتفإ ، لكشب 
: الثمف .حيحص  سكعلا  عيبلا و  رماوأ  قالغإب  ءارشلا  رماوأ  موقتسف  ةداضملا ، تاقفصلا  فقو  عضو  ليغشتب 

نإف تول ،  0.30 عيب ل ـ رمأ  عضوب  تمق  تول و  ءارش 0.10  ةقفص  يف  تنك  اذإ   .1
و ءارشلا ، رمأ  قالغإ  متيس   .2

.تول يفاص 0.20  عومجمب  عيب  رمأ  عضو  متيس   .3

: الثمف .رماوألا  قالغإ  ةيلمع  عيرست  ىلإ  ةداضملا  تاقفصلا  عضو  ليطعت  يدؤي  ةداع ،

تاقفصلا عضو  ليطعت  دنع   ) ةعرسب اهقالغإ  يف  بغرتو  ءارشلا  ىلع  ةحوتفم   DAX40 دوقع ةسمخ  كيدل  نوكي  امدنع   .1
(، ةداضملا

.ريخألا رعسلاب  ًايلاح  حوتفملا  ءارشلا  رمأ  قالغإل   Sell رز ىلع  رقنثأ   .2

ءارش  DAX40 دوقع ةسمخ  كل  كرتي  امم  ةديدج -  عيب  رماوأ  حتف  متيس  طشنلا ، عضولا  ىلع  ةداضملا  تاقفصلا  عضو  طبض  مت  اذإ 
.كلذ نم  ًالدب  عيب   DAX40 دوقع سمخو 

.اًضيأ ةعرسب  رماوألل  يئزجلا  قالغإلا  ذيفنتب  كل  حمسي  ةداضملا  تاقفصلا  عضو  ءاغلإ 

ةيتوص تاهيبنت  .5.2
ثادحألا دحأ  ىلع  هنييعتب  مق  ًاتوص و  رتخا  .ةنيعم  ثادحأل  ةيتوص  تاهيبنت  نييعتب  ةضورعملا  ةمئاقلا  كل  حمست  كلذ ، ىلع  ةوالع 

: ةيلاتلا

ديدج رمأ  حتف   .1
ديدج قلعم  رمأ   .2
قلعم رمأ  ليعفت   .3

ةقفص قالغإ   .4
قلعم رمأ  فذح   .5

.راتخملا توصلا  ليغشت  ةداعإب   Test رزلا كل  حمسي 

.اهلهاجت متيس  الإو  كتادادعإ ، ظفح  نم  دكأت 

ةيلآلا ماهملا  .5.3
ىلع ةمئاقلا  هذه  يوتحت  .تقو  يأ  يف  لقتسم  لكشب  اهذيفنت   Mini Terminal نكمي يتلا  ةيئاقلتلا  ماهملاب  ةمئاق  ضرع  كنكمي 

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

ندرالا
+962-6-4009100



: لالخ نم  اهيلإ  لوصولا  نكمي  بلط OCO و  لك  ةكرحتم و  فقو  ةطقن  لك 

و  ، Tools رز ىلع  رقنلا   .1
.Auto Tasks رايتخا  .2

Mini Terminal ةذفان عاجرتسإ  .5.4
.تقولا سفن  يف  ةددعتم  تاشاش  نم  لوادتلاب  كل  حمسي  اذه 

: قيرط نع  ةمئاع  ةذفان  ىلا   Mini Terminal عاجرتسإ كنكمي 

و ، Tools رز ىلع   رقنلا   .1
.Undock terminal رايتخإ  .2

.ينايبلا مسرلا  نم   Mini Terminal كف متي  امنيب  لوادتلا  يف  رارمتسالا  كنكمي 

:Mini Terminal تيبثت ةداعإل 

و ىرخأ ، ةرم  تاودأ  رزلا قوف  رقنا   .1
.Re-dock terminal رتخا  .2

. ةمدقملا يف  اًمئاد  هنييعت  بجي  ناك  اذإ  ام  ديدحت  كنكمي  ، mini terminal طيشنت دنع 

تنك اذإ  صاخ  لكشب  ديفم  اذه  .ةديدج  ذفاون  حتفب  تمق  اذإ  ىتح  ةيئرم   mini terminal لظتس ةفيظولا ، هذه  نيكمتب  موقت  امدنع 
.يضارتفإلا عضولاب  ةلطعم  ةفيظولا  هذه  كلذ ، عمو  . MT4 يف ( Tick Charts  ) ةيظحللا راعسألا  تاططخم  مادختسإ  يف  بغرت 

.true ىلإ  mini terminal ةئيهت راوح  عبرم  يف   Inputs بيوبتلا ةمالع  يف   Detached Topmost رايخلا ددح  اهليعفتل ،

نوكي نأ  تاططخملل   MT4 حمست . EA ةينقتب  MT4 ىلع ىرخأ  فئاظو  ةدع  و  ( Tick Charts  ) ةيظحللا راعسألا  تاططخم  لمعت 
.طقف دحاو  طشن   EA رشؤم اهل 

مقو رخآ   MT4 ططخم حتفإ  تقولا ، سفن  يف   mini terminal راعسألل و ةيظحللا  تاططخملا  مادختسا  يف  بغرت  تنك  اذإ 
.هسفن ةلمعلا  جوزل  امهالك  مادختسإ  نكمملا  نم  .كانه   Mini Terminal ليغشتب

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

ندرالا
+962-6-4009100



ينايبلا مسرلا  لصف  .5.5
: اذه لعفل  .ةفلتخم  ةشاش  ىلإ  اهلقنل  .لاثملا  ليبس  ىلع  ، MetaTrader 4 نم ططخملا  لصف  كنكمي 

و ، Tools رز قوف  رقنا   .1
.Undock Chart رايخ ليعفت   .2

.ةيرحب هكيرحتب  كل  حمسي  امم   ، MetaTrader 4 نع ططخملا  لصف  كلذ  دعب  متيس 

.Re-dock chart رتخا مث  ططخملا  لصف  تاوطخ  راركتب  مق  ميدقلا ، دادعإلا  ىلإ  دوعتل 

لوادتلا يكاحم  .6
ىلإ لوصولل  .جئاتنلا  ليلحتو  ةيخيراتلا  تانايبلا  ىلإ  ًادانتسا  ًايودي  لوادتلا  يف  كتايجيتارتسا  رابتخإ  لوادتلا  ةاكاحم  جمانرب  كل  حيتي 

.Ctrl+R ىلع طغضا  مدختسإ   لوادتلا ، يكاحم 

.Mini Terminal ةهجاو ربع  لوادتلا  عم  لماعتلا  متي 

ةيجيتارتسالا رابتخا  دادعإ  .6.1

Admiral – ناونعب  Expert Advisor رتخإ . Ctrl+R ىلع طغضلا  وأ  زمرلا  ىلع   رقنلا  لالخ  نم  ةيجيتارتسالا  رابتخا  حتفا 
.ًاينمز اًراطإو  لوادتلا  ةادأ  ددح  مث  ، Trading Simulator.ex4

ىرخألا تادادعإلا  مادختسإ  بجي  . Open Prices Only رتخإف ديدحتلاب ، همادختسا  بجي  يذلا  رابتخالا  جذومن  فرعت  تنك ال  اذإ 
.ةربخلا يوذ  نيمدختسملا  لبق  نم  طقف 

نيكمتب مق  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب  .ةرتفلا  هذهل  ةيفاك  ةيخيرات  تانايب  دوجو  نم  دكأت  .كيدل  ةلضفملا  ةينمزلا  ةذفانلا  رتخإ  كلذ ، دعب 
.يئرملا عضولا 

.يقيقحلا كباسح  ةقباطمل   EA تارايخ يف  يلوألا  باسحلا  ديصر  طبضإ  ةيعقاو ، رثكأ  ةاكاحملا  لعجل 

رابتخالا أدبإ  .6.2

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

ندرالا
+962-6-4009100



.ةاكاحملا ءدبل  حيحص  لكشب  تادادعإلا  عيمج  طبض  درجمب  أدبإ  رزلا  قوف  رقُنأ 

بسح ًايئرم  ططخملا  صيصختل  يفاكلا  تقولا  كل  رفوتي  ثيحب  ًاتقؤم  رابتخإلا  فاقيإ  متي  ةيادبلا ، يف  .ديدج  ططخم  حتف  متيس 
.داتعملاك ططخملا  ىلإ  تارشؤم  ةفاضإو  ططخملا  ناولأ  رييغت  كنكمي  .كتبغر 

ىوس كيلع  ام  .تقولا  ضعب  ريفوتل  اًريثك  اهمدختست  ةنيعم  ناولأ  تاصيصختو  تارشؤمو  تايجيتارتسال  بلاوق  ليمحتو  ظفح  كنكمي 
.ةيلعفلا ةيلمعلا  ليغشت  ةداعإ  لبق  هقيبطتل   Start Test رز قوف  رقنلا  دعب  كب  صاخلا  بلاقلا  ليمحت 

.ةاكاحملا ءدب  ليغشت و  ةداعإل  رزلا >>  قوف  رقنا  حيحص ، لكشب  ءيش  لك  دادعإ  درجمب 

لوادتلا يكاحم  عم  لوادتلا  .6.3
وأ ةعرسلا  طبضل  ةيجيتارتسإلا  رابتخإ  ةهجاو  يف  ريرمتلا  طيرش  مدختسإ  رز .>>  ىلع  طغضت  نأ  درجمب  رابتخالا  ليغشت  أدبيس 

.كلذ يف  بغرت  تنك  اذإ  اًمامت  لماكلاب  ينايبلا  مسرلا  فاقيإ 

كل اهمدقت  يتلا  لوادتلا  فئاظو  عيمج  ىلإ  لوصولا  كنكمي  .ليلدلا  يف  ًاقباس  حضوم  وه  امك  لمعي  لوادتلا  يكاحم  يف  لوادتلا 
.ةيكذلا طوطخلا  وأ  لوادتلا  ةبساح  ةلآ  لثم  مظتنملا ،  MT4 ططخم يف   Mini Terminal

رابتخالا ءاهنإ  .6.4
لوادتلا يكاحم  يف   Mini Terminal ةذفان موقتس  .ةيجيتارتسالا  رابتخا  ةهجاو  يف   Stop رز مدختسإ  رابتخإلا ، نم  ءاهتنالا  درجمب 

.رابتخالا جئاتن  ضرعب  كب  صاخلا 

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

ندرالا
+962-6-4009100



تمت يتلا  تاقفصلا  عيمجل  ةلماش  تايئاصحإ  ةيفاضإ و  ةماع  ةرظن  ةيجيتارتسإلا "  " بيوبت ةمالع  يف  مئاوقلا  بيوبت  تامالع  رفوت 
.كتيجيتارتسا مييقتو  ليلحتب  كل  حمسي  اذه  .رابتخالا  ءانثأ 

ةرركم ةلئسأ  .7
متت . AutoTrading دادعإ طيشنت  ءانثأ  الإ  لمعت  ةينقت EA و ال  ربع  ةفاضإلا  هذه  لمعت  ؟  لمعي  Expert Advisor له  .1

يف  AutoTrading رز ىلع  رضخألا  مهسلا  ططخملا و  نم  ىنميلا  ةيولعلا  ةيوازلا  يف  مستبم  هجو  ةطساوب  اذه  ىلإ  ةراشإلا 
.ةمئاقلا ةهجاو 

ةيناملألا و كلذ  يف  امب  تاغل , ةدع  ةهجاولا  معدت  ؟  يتغلب تاغللا  ةددعتم  ةهجاو  ىلع  لوصحلا  يننكمي  له   .2
ةغللا ضرعت   Mini Terminals لا نكت  ملو  ةيزيلجنإلا  ريغ  ىرخأ  ةغلب  جمانربلا  مدختست  تنك  اذإ  .ةينابسإلا  ةيسنرفلا و 

.اهديرت يتلا  ةغللا  ىلإ  اهرييغت  اهليغشت و  ةداعإ  ةيزيلجنإلا و  ةغللا  ىلع   MetaTrader طبض ءاجرلاف  حيحص ، لكشب  ةراتخملا 
.Language و View نمض رايخلا  اذه  ىلع  روثعلا  كنكمي 

، يناث  EA حتف يف  بغرت  تنك  اذإ  .ططخم  لك  يف  دحاو   EA طيشنت نكمي  ؟  ةرم لك  يف  طقف  دحاو  قحلم  كانه  له   .3
.كانه بولطملا   EA قيبطتو هسفن  زمرلل  يناث  ططخم  حتف  ىلإ  جاتحت 

.ال ليغشتلا Mac OS؟  ماظن  ىلع  ةحاتم  ةفاضإلا  له   .4
.ال MT5؟  ةحاتم ل ـ ةفاضإلا  له   .5

ضرع طقف   Mini Terminal ةباوبل نكمي  ؟  رماوألل تافينصتلا  ضرع  نع   Mini Terminal ةباوب تفقوت  اذامل   .6
راهظإ ةداعإ  كنكمي  .ىضوفلا  ليلقتل  تافينصتلا  ىشالتت  ًابلط ، نم 20  رثكأ  حتف  عم  .ًابلط  ىلإ 20  لصي  امل  تافينصتلا 

.ىرخأ ةرم  نم 20 , لقأ  تابلطلا  ددع  يلامجإ  حبصي  ىتح  تابلطلا  قالغإ  قيرط  نع  تافينصتلا 
رارمتسالل لوقي  ًاهيبنت  ىرت  امدنع  ؟  يبيرجتلا يباسح  عم  لمعلا  نع   Supreme Edition تازيم فقوتت  اذامل   .7

Supreme ةيحالص ةدمل  اموي  رورم 30  مت  دقل  يقيقح , باسح  بلطب  مدقتلا  ىجري  ، Supreme Edition مادختسا يف 
.يبيرجتلا كباسحل  تازيملا  هذهل  مئاد  ليعفت  بلطو  انيدل  ءالمعلا  معدب  لاصتإلا  كنكمي  . Edition

نيريبخلا نيراشتسملا  ذفاون  فذح  كنكمي  معن ، جمانرب MetaTrader؟  نم  ةنيعم  تافاضإ  ةلازإ  نكمملا  نم  له   .8
.حفصتملا ةذفان  يف  مهيلع  نميألا  سواملا  رزب  رقنلا  لالخ  نم  تارشؤملا  وأ 

mini دادعإ ةمئاق  يف  هطيشنتب  مق  .ةدحاو  ةرقنب  لوادتلا  طيشنت  متي  مل  ؟  ًايدرف ًاديكأت  بلط  لك  بلطتي  اذامل   .9
يف 5.1. حضوم  وه  امك   terminal

تامولعملا نم  ديزملا  .8
ليبس ىلع  .تافاضإلا  لضفاب  مئاوق  ةيميلعتلا و  جماربلاو  ةرشابملا  لوادتلا  تاليجستل   YouTube channel ةرايز يف  ددرتت  ال 

.tutorial for the mini terminal زجوم يميلعت  جمانرب  ىلع  عالطالا  كنكمي  لاثملا ،

: 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
https://www.youtube.com/watch?v=-WhnOOVLj1o


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
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