
MT4 Supreme Edition Tick Chart Trader
يف اهسفن  يه  مادختسالاو  تيبثتلا  ةيلمع  . MT4 Supreme Edition مادختسالاو ل ـ تيبثتلا  تاميلعت  دجتس  ليلدلا ،  اذه  يف 

اًقفو  MetaTrader 5 Supreme Edition يف ةحضوملا  تاداشرإلا  قيبطتب  مق  ةطاسبب ،  . new MT5 Supreme Edition
.كلذل

Tick Chart Trader ىلع ةماع  ةرظن  .1
عيرسلا لوادتلاب  حمست  يتلاو  طامنألا ،  نم  ةعساو  ةعومجم  يف  تاططخملا  ضرعي  قيبطت  وه   The tick chart trader

.سواملا وأ  حيتافملا  ةحول  مادختساب 

.ةقباسلا  tick chart تانايب ىلإ  لوصولا  رفوت  .قيبطتلا ال  ليغشت  هيف  أدبي  يذلا  تقولا  نم   tick chart فينصت متي 

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

: ينايبلا مسرلا  نم  طامنأ  ةسمخ  قيبطتلا  رفويس  تيبثتلا ،  دعب   MetaTrader 4 حتف ديعت  امدنع 

tick charts  .1
tick لا ةعرس   .2

ًاينمز ةددحملا  تاططخملا   .3
tick لا عومش   .4

.ةلباقملا تاططخملا   .5

: اضيأ قيبطتلا 

ربكأ ةعرسب  جورخلاو  لوخدلا  رفوي   .1
ساسأ ( First In, First Out (FIFO ىلع مدختسي   .2

.سواملاو حيتافملا  ةحول  معدي   .3

تاططخملا  .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


Tick charts .2.1
تانايب ثيدحتو  بلطلا  رعس  وأ  رعسلا  يف  رييغت  لكل  ةينايبلا  تاططخملا  حضوت  .ططخملا  ةفيظو  حيتي   Tick chart trader

مسرلا ىلع  ةطقن  لك  نيب  تقولا  رادقم  فلتخي  نأ  نكمي  .رعسلا  وأ  ضرعلا  رعس  يف  رييغت  كانه  ناك  املك  اهب  ةصاخلا  ةئزجتلا 
.قوسلا طاشن  ىدم  ىلع  ًءانب  ينايبلا 

Tick ططخم ةعرس   .2.2
: وه تقولا  .تاكتلا  نيب  ةينمزلا  ةرتفلا  ىلإ  ريشت  ةيدامر  ةطرشأ  ةكت و  لك  رهظت  هذه 

لوادتلا طسوتم   .1
و تاكتلا ،  نم  ددع  ىلع  باسحلاب  موقي   .2

.تاودألا طيرش  يف  يمقرلا  لقحلا  ةطساوب  ددحم   .3

.تاكت سمخ  رخآل  ةعرسلا  طسوتم  ضرعي  نأ  نكمي  لاثملا ،  ليبس  ىلع 

.عرسأ لكشب  تاكتلا  ترهظ  املك  رغصأ ،  ةيدامرلا  ةطرشألا  تناك  املك 

ًاينمز ةددحملا  تاططخملا   .2.3
ينايبلا مسرلا  رهظي  نأ  نكمي  ةقيرطلا ،  هذهب  .ةيواستم  ةينمز  تارتف  ىلإ  ينايبلا  مسرلل  روحملا  مسقني  .ةيدرف  ةكت  لك  هذه  رهظت 

.ةديدج تاكت  نم  ةيلاخ  طوطخلا  اهيف  نوكت  يتلا  تارتفلا  نيب  طاشنلا  نم  ةلسلس 

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

ندرالا
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.هالعأ ينايبلا  ططخملا  لاثملا  ليبس  ىلع  اهسفن  ةرتفلا  ططخملا  اذه  يطغي  ةظحالم :

تاكتلا عومش  ططخم  .2.4
ددحم ةعمشلل  ينايبلا  مسرلا  نأ  وه  قرفلاو  .قالغإلا  ةظحلو  ةضفخنم  ةعفترم ،  حتفلا ،  ةظحل  ةيديلقتلا ،  عومشلا  ىلع  لدي  اذه 

.ةينمزلا ةدملا  ساسأ  ىلع  سيلو  تاكتلا ،  نم  ددع  ىلع 

: لاثملا ليبس  ىلع 

نذإ تاكت ، ةسمخ  ىلع  عومشلا  مسر  ةرتف  طبض  مت  اذإ   .1
( تاكت سمخ  ثدحت  ىتح  ةدحاو  ةيناث  قرغتسي  رمألا  نأ  ىنعمب   ) ًاطشن قوسلا  ناك  اذإ  ةدحاو  ةيناث  ةعمش  لك  لثمت  نأ  نكمي   .2

وأ ، 
(. تاكت سمخ  ثدحت  ىتح  ةيناث  قرغتسي 60  هنأ  ىنعمب   ) ًائداه قوسلا  ناك  اذإ  ةقيقد  ردق  لثمت  نأ  نكمي   .3

(. بلطلاو ضرعلا  رعس  طسوتم  يأ  ) ةكت لكل  طسوتملا  رعسلا  ىلع  عومشلا  موسر  دنتست  ةظحالم :

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

ندرالا
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ةلباقملا تاططخملا  .2.5
راعسألل يلاحلا  طسوتملا  لباقملا  ينايبلا  مسرلا  ضرعي  .ضعبلا  اهضعب  دض  رمآت  رخآ ،  لباقم  دحاو  زمر  ىلع  ةطشنألا  هذه  رهظت 

.ةيناث لك  اهؤارجإ  متي  يتلا  ةيخيراتلا  تاطقللاو 

ةقالع كانه  هاندأ ،  لاثملا  يف  .مهتاكرحت  يف  طابترالا  ضعبلا ،  اهضعب  دض  اهمسر  مت  يتلا  ةفلتخملا  زومرلل  ينايبلا  مسرلا  نيبيو 
.نيزمرلا نيب  ةيوق  ةيباجيإ 

مسرلا اهيطغي  يتلا  ةرتفلل  ضفخنملا  عفترملا -  قاطنلا  ىلإ  ةبسن  يلاحلا  رعسلا  رهظي  .ردقلا  سفنب  ديفم  هسفن  دض  زمرلا  ططخم 
.ينايبلا

لوادتلا .3
: الثمف . FIFO ساسأ ىلع  رجاتلا  قيبطت  لالخ  نم  ةرجاتملا  عيمج  ءارجإ  متي 

و ءارش ،  بلط  عضوب  تمق  اذإ   .1
مث كلذ ،  دعب  عيب  رمأ  عضو  كنكمي   .2

.قباسلا ءارشلا  قلغي  عيبلا   .3

.ةداضملا تاقفصلا  رماوأب  حمست  يتلاو   ، MT4 لثم لوادت  ةصنم  مدختست  امدنع  لمعي  هنأ  ىتح 

دحاو عضوم  نم  عيرسلا ،  جورخلاو  لوخدلا  يف  نوبغري  نيذلا  صاخشألل   Ticker Trader قيبطت يف  لوادتلا  ةفيظو  ميمصت  مت 
.زمر لك  يف 

سواملا مادختساب  رماوأ  عضو  .3.1
عم ةقثبنم ،  ةحول  رهظتس  .قيبطتلا  نيمي  لفسأ  يف  بلطلاو  ضرعلا  راعسأ  ىلع  رقنلا  لالخ  نم  عيبلاو  ءارشلا  رماوأ  عضو  كنكمي 

 ، ثدحألا لوادتلا  مجح  قيبطتلا  ركذتي  امك  .عيبلا  رعس  وأ  بلطلا  رعس  ىلع  ترقن  دق  تنك  اذإ  ام  ىلع  ًءانب  اًقبسم  ددحم  عيب  وأ  ءارش 
.زمر لكل  اهتعضو  يتلا 

.قيبطتلا نم  رسيألا  يولعلا  بناجلا  يف  حبرلا  / عقوملا ةمالع  ىلع  رقنلا  لالخ  نم  حوتفم  زكرم  قالغإ  كنكمي 

: لاثملا ليبس  ىلع  .كفقوم  قلغي  يذلاو  رمأب ،  لوادتلا  ةحول  ريدصت  لبق  اذه 

مث دقع ،  ءارش 0.30  كتقفص  تناك  اذإ   .1
عيب 0.30. بلطب  اًقبسم  ةحوللا  ريدصت  متيس   .2

: لاثملا ليبس  ىلع  .بلطلا  ميدقت  لبق  لوادتلا  ةحول  تايوتحم  رييغت  كنكمي  كلذ ،  عمو 

مث عيب ،  بلطب  اًقبسم  لوادتلا  ةحول  ةئبعتل  ضرعلا  رعس  قوف  رقنلا  كنكمي   .1

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

ندرالا
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.ةقفصلا عضو  لبق  ءارش  رمأ  ىلإ  كلذ  رييغت   .2

.اهجراخ ناكم  يأ  قوف  رقنلاب  ةقفص ،  يأ  عضو  نود  ةحوللا  قالغإ  كنكمي 

حيتافملا ةحول  عم  رماوأ  عضو  .3.2
.C و B, S حيتافم مادختساب  حيتافملا  ةحول  مادختساب  لوادتلا  كنكمي 

.قبسم ءارش  رمأل  لوادتلا  ةحول  ةئبعتب  موقيو  بلطلا  ىلع  رقنلا  ئفاكي   B  .1
.اقبسم عيبلا  رمأل  لوادتلا  ةحول  ةبئعتب  موقيو  عيبلا  رعس  ىلع  رقنلا  لداعي  ام   S ةمالعلا  .2

.حبرلا / زكرملا رشؤم  ىلع  رقنلا  ئفاكي   C  .3

: امإ كنكمي  حيتافملا ،  هذه  دحأ  ىلع  طغضلا  دعب 

وأ بلطلا ،  ليصافت  رييغت   .1
. رما عضو  رزلا  قوف  رقنلا  نم  ًالدب  ةفاسملا  حاتفم  ىلع  طغضا   .2

قالغإ كنكمي  . shift+tab يسايقلا ل ـ حيتافملا  ةحول  راصتخا  مادختساب  نيزختلا  ةدحو  لقح  ىلإ  رمأ  عضو  رز  نم  لاقتنالا  كنكمي 
.Esc حاتفملا ىلع  طغضلا  قيرط  نع  لوادت  عضو  رمأ  نود  ةحوللا 

ctrl حاتفم مادختساب  ةعيرس  رماوأ  عضو  .3.3
حتفل هالعأ  ةروكذملا  تاليهستلا  نم  يأ  مادختساب  رايخلا  اذه  ليغشت  بجي  . ctrl حاتفم - مادختسا  كنكمي  ًادج ،  عيرس  رمأ  لاخدإل 

.لوادتلا ةحول 

.لوادتلا ةحول  ءاغلإ  مث   ctrl رايخلا ليغشت  كنكمي  .ةقفص  عضو  ىلإ  جاتحت  ال 

.اًقبسم ةءولمملا  تادادعإلا  رييغت  نود  رمأ  عضو  رزلا  قوف  رقنلاو  لوادتلا  ةحول  حتف  ئفاكي   ctrl حاتفم - مادختسا  نإ 

: ىرخأ ةرابعبو 

حوتفملا يلاحلا  كعقوم  قالغإو  حبرلا ،  ةمالع  / فقوملا ةمالع  ىلع   ctrl+clicking وأ  ctrl+C ىلع طغضلا   .1
ثدحألا لوادتلا  مجح  مادختساب  ديدج  ءارش  رمأ  عضو  بلطلا ،  رعس  ىلع   ctrl+clicking وأ  ctrl+B ىلع طغضلا   .2

.ثدحألا لوادتلا  مجح  مادختساب  ديدج  عيب  رمأ  عضوب  مق  ضرعلا ،  رعس  ىلع   ctrl+clicking وأ  ctrl+S ىلع طغضلا   .3

تادادعإلاو تارايخلا  .4
.ةذفانلا نم  رسيألا  يلفسلا  نكرلا  يف  ةدوجوملا  مكحتلا  رصانع  مادختساب  قيبطتلا  تادادعإو  تارايخلا  رييغت  كنكمي 

لجسلا ضرع  .4.1
: نيرمأ يف  مكحتي  لجسلا  ضرع  دادعإ 

( ةينايبلا موسرلا  لباقم  تاططخملا  ةلاح  يف  يناوثلا  ددع  وأ   ) ينايبلا مسرلا  ىلع  ةضورعملا  تاكتلا  ددع   .1
.ًايلاح اهضرع  متي  يتلا ال  زومرلل  لجسملا  ةكتلا  لجس  مجح   .2

: لاثملا ليبس  ىلع 

و ىلع 100 ،  لجسلا  ضرع  طبض  مت  اذإ   .1
مث  ، EUR/USD نع ايلاح  ثحبت  تنأ   .2

نكلو ةكت ، ثدحأ 100  طقف  جمانربلا  رهظي  فوس   .3
.EUR/USD تاكتلا ل نم  دودحم  ريغ  ددع  ليجست  متيس   .4

 ، كلذ عمو  ةكت .) يقلت 200  طرشب   ) EUR/USD خيرات نم  ديزملا  ةفرعمل  ىلإ 200  نم 100  ةميقلا  رييغت  كنكمي  ةلاحلا ،  هذه  يف 
(. GBP/USD لثم  ) هضرع متي  رخآ ال  زمر  يأل  طقف  ةكت  ثدحأ 100  نيزخت  متيس  جمانربلا  نإف 

ينايبلا مسرلا  ةفقو  .4.2
ةمالعو يلاحلا  رعسلا  ثيدحت  ىلإ  ةفاضإلاب  تاكتلا ، عمج  يف  جمانربلا  رمتسي  .ططخملا  مسر  تقؤم  فاقيإ  رزلا  فقوي 

.حبرلا / زكرملا

ليمحتلا .4.3
.بلطلا راعسأو  راعسألا  ضورعو  هخيرات  راهظإ  عم   ، CSV فلمك ددحملا  زمرلل  هلمكأب  رفوتملا  ةكتلا  لجس  ليزنتب  ليزن  رزلا  موقي 

ندرألا  ) سا هيا  ستكرام  لاريمدا  )
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تامولعملا نم  ديزملا  .5
سا هيا  ستكرام  لاريمدأ  نم  ةيميلعتلا  جماربلاو  ةرشابملا  لوادتلا  تاليجست  لثمت  يتلاو  بويتويلا ، ةحفص  ةرايز  يف  ددرتت  ال 

(. ندرألا )

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