
MT4 Supreme Edition Trade Terminal
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

لوادتلا ةصنم  ىلع  ةرظن  .1
لوادتلا ةصنم  حتف  .1.1

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

EA)  ) ريبخلا راشتسملا  فضأ  مث  ( MetaTrader 4 (MT4 جمانرب يف  زمر  يأل  ًاططخم  حتفا  لوادتلا ،  ةصنم  ليغشت  ءدبل 
: نآلا امأ  .ططخملا  ىلإ  ، Admiral Trade Terminal

وأ ينايبلا ،  مسرلا  ىلإ   EA بحساو  MT4 Navigator ةمئاق يف   EA ىلع ىلع  نيترم  رقنا   .1
.قايسلا ةمئاق  نم  ططخم  قافرإ  رتخاو  اهمسا  ىلع  نميألا  سواملا  رزب  رقنا   .2

ةفاضإ يدؤتسف  ططخم ،  ىلع  لعفلاب  ليغشتلا  ديق   EA ناك اذإ  . MT4 يف ططخم  لكل  دحاو   EA ليغشت طقف  كنكمي  هنأ  ظحال 
.دحاو ططخم  نم  رثكأ  حتف  ىوس  كيلع  ام  ىرخأ ،   EA لوادتلا و ةصنم  نم  لك  ليغشتل  .يلاحلا   EA لادبتسا ىلإ  لوادتلا  ةطحم 

كططخم ىلع  اهب  تمق  نوكت  دق  يتلا  تادادعإلاو  تاصيصختلا  نادقف  عنمل  .لماك  ططخم  راطإ  لماكلاب  لوادتلا  ةصنم  لتحت 
.يف لوادتلا  ةطحم  ليغشتل  ةديدج  تادادعإ  حتف  نم  دكأت  يلاحلا ، 

لوادتلا ةصنم  تانوكم  .1.2
: تانوكم ةثالث  نم  لوادتلا  ةصنم  فلأتت 

قوسلا ةبقارم   .1
باسحلا تامولعم   .2

.بلطلا ةمئاق   .3

يطعي اذهو  .اهنيوانع  ةطرشأ  يف  ةينعملا  ةجودزملا  مهسألا  ىلع  رقنلا  قيرط  نع  تابلطلا  ةمئاقو  باسحلا  تامولعم  ءافخإ  كنكمي 
 ، كلذب مايقلل  .ةيدرفلا  كضارغأل  دعابتلا  نيسحتل  ًايودي  ةثالثلا  ذفاونلا  هذه  مجح  طبض  اًضيأ  كنكمي  .قوسلا  ةعاسل  ىوصق  ةحاسم 

.كلذل اًقفو  هبحساو  نيتذفان  نيب  لصفي  يذلا  راطإلا  قوف  رقنا 

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


.اهسفن لوادتلا  ةصنم  مادختساب  اهعضو  متي  يتلا  تابلطلا  طقف  سيلو  لوادتملا ،  باسح  ىلع  ةطشنألا  عيمج  لوادتلا  ةصنم  ضرعت 
اذه ضرع  متيسف   - MT4 ةنمضم ل ـ تازيم  مادختساب  ًايودي  لوادتلا  تايلمع  عضت  وأ  ًايلآ  اًماظن  لغشت  تنك  اذإ  لاثملا ،  ليبس  ىلع 

.لوادتلا ةطحم  يف  تابلطلا  ةمئاقو  باسحلا  صخلم  يف  طاشنلا 

قوسلا ةبقارم  .2
ةريغصلا ةطحملل  ادج  ةهباشم  ةقيرطب  فرصتت  هذه  نم  دحاو  لك  .زمر  لكل  ةريغص  ةطحم  لثم  لوادت  ةادأ  قوسلا  ةعاس  ضرعت 

.لصفنم ليلد  يف  حضوم  وهو  ينايبلا ،  مسرلا  ىلع 

ةصنم نم  زومر  ةلازإ  وأ  ةفاضإل  ىرخأ ،  ةرابعب  . MT4 ةصاخلا ب ـ قوسلا  ةعاس  عم  لوادتلا  ةصنم  قوس  ةعاس  يف  زومرلا  نمازتت 
.ناوث عضب  نوضغ  يف  اهتمئاق  ةنمازمب  كلذ  دعب  لوادتلا  ةصنم  موقتس  . MT4 قوس ةعاس  نم  اهتلازإ  وأ  اهتفاضإ  كنكمي  لوادتلا - 

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

ندرالا
+962-6-4009100



جلاعملا مادختسا  ببستي  نأ  نكمي  .اهضرع  متي  يتلا  زومرلا  ددع  ىلع  نادمتعي  هتجلاعمو  يراجتلا  جلاعملا  مادختسا  ةعرس  نأ  ظحال 
.قالغإلا ةيلمع  وأ  بلطلا  عضول  ريخأت  ثودح  يف  دئازلا 

عيبلا / ءارشلا رماوأ  عضو  .2.1
ىلعأ يف  دوجوملا  ةلاحلا  رشؤم  حضوي  عيب . ءارش و  رارزأ  مادختساب  قوسلا  ةشاش  ىلع  زمر  لكل  عيب  وأ  ءارش  رمأ  عضو  كنكمي 

ةريصق تنك  اذإ   0،10  - وأ ةدحو ،  ةليوط 0.1  تنك  اذإ   0.10  ، + لاثملا ليبس  ىلع  زمرلا ،  اذهل  يلاحلا  كزكرم  ةلصحم  لك  ةهجاولا 
.دوقع  0.1

مادختساب فقولا -  تابلط  وأ  حبرلا ،  ينج  وأ  ةراسخلا ،  فقو  نييعت  وأ  ةديدجلا ،  تابلطلا  ىلع  دقعلا  مجح  يف  مكحتلا  كنكمي 
. عيبلا ءارش و  رارزألا  ىلعأ  ةدوجوملا  لوقحلا 

لوادتلا ةبساح  .2.2
.left-click و ctrl-key حاتفملا ىلع  رارمتساب  طغضلا  لالخ  نم  تالاجملا ،  هذه  نم  لكل  لوادتلا  ةبساح  حتف  كنكمي 

: لاثملا ليبس  ىلع 

ةصاخلا مهسألا  نم  ةبسن  وأ  وروي  طبضلاب 100  لداعي  ام  عم  ةراسخلا  فقو  عضو  ديرتو  ةدحو  لوادتلل 0.25  ططخت  تنك  اذإ   .1
كنكمي كب ، 

.طاقنلل حيحصلا  رادقملا  باسحب  ماظنلل  حامسلاو  ةبساحلا  حتفل   S&L لقح يف   ctrl+click  .2

متيسف ( ، CFD دوقعل ًايرصح  ةلماكلا  صصحلا  لاثملا ،  ليبس  ىلع   ) لوادتلا مجح  دويقل  اًرظن  ًانكمم  قيقدلا  باسحلا  نكي  مل  اذإ 
.ًابيرقت ماظنلا  بيرقت 

.دقعلا لقح   ctrl+click تنك اذإ  ديدجلا ،  كبلطل  شماهلا  تابلطتم  لوح  تامولعم  ةبساحلا  رفوت 

ةقلعملا رماوألا  عضو  .2.3

رعسو رمألا  عون  رايتخا  نكمملا  نم  ديدج . بلط  رايتخاو  رز  قوف   رقنلا  لالخ  نم  ( limits and stops  ) ةقلعم رماوأ  عضو  كنكمي 
.كلذ ىلإ  امو  حبرلا  ذخأو  ةراسخلا  فاقيإو  لوخدلا 

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

كلذ كنكميف  رعسلا ،  نم  ًالدب  ةطقن  ةميق 20  لخدأو  ءارشلل  ًادح  ترتخا  اذإ   .1
.يلاحلا رعسلا  نم  لقأ  ةطقن  رادقمب 20  دحلا  رمأ  ءاشنإ  متي   .2

(OCO  ) ىرخأ ةدحاو  ءاغلإ  رماوأ  .2.4

.OCO رماوأ نم  ناعون  كانه  . OCO رماوأ عضوب  كل  حمسي  امك  رز ، ) قيرط   نع  هيلإ  لوصولا  نكمي   ) ديدجلا بلطلا  جذومن 

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

ندرالا
+962-6-4009100



فقو  mini terminal عضتس .يلاحلا  رعسلا  يبناج  نم  يأ  طاقنلاب ،  نيتميق  وأ  نيرعس  ديدحت  OCO breakout كل حيتي   .1
عقوتت امدنع  اذه  مدختست  ام  ةداع  .ًايئاقلت  رخآلا  ءاغلإ  متي  ةقلعملا ،  رماوألا  دحأ  ءلم  درجمب  .كلذل  اًقفو  عيب  فقوو  ءارش 

.رابخألا رودص  ةلاح  لاثملا ،  ليبس  ىلع  ًاطوبه ،  مأ  ًايدوعص  نوكيس  هاجتالا  ناك  اذإ  ام  فرعت  نكلو ال  ةيسيئر ،  رعس  ةكرح 
.كلذل ةمئالم  ةهجاو  ةفيظولا  هذه  رفوتو  قارتخالا  يف  لوادتلا  لوح  لوادتلا  تايجيتارتسا  نم  ديدعلا  دنتست 

كنكمي .عيبلا  فاقيإو  ءارشلا  فاقيإ  نم  ًالدب  عيب ،  دحو  ءارشلل  دح  عضول   mini terminal مالعإب  OCO reversion موقت  .2
نم دادترا  لاثملا ،  ليبس  ىلع  يلاحلا ،  رعسلا  ىلإ  ةدوعلا  هيلي  نيهاجتالا  نم  يأ  يف  ًاكرحت  عقوتت  تنك  اذإ  ًةداع  اذه  مادختسا 

.هضافخنا وأ  سمألا  رعس  عافترا 

بلطلا جذامن  .2.5
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 نم لكل  ةطقن   100

رز طغضا    .1
ديدج بلط  جذومن  يف  ليصافتلا  لخدأ   .2

.اًقبسم ةطوبضملا  ةعومجملل  اًمسا  رتخاو  جذومنلا  ظفح  قوف  رقنا   .3

: لالخ نم  لبقتسملا  يف  ظوفحملا  جذومنلا  ذيفنت  ةعرسب  كنكمي 

مث رز ،    ctrl+click ىلع رارمتساب  طغضلا   .1
ةمئاقلا و نم  ظوفحملا  جذومنلا  رايتخا   .2

.ًايئاقلت كبلط  ذيفنت  متيس   .3

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

قالغإلا رماوأ  .2.6

حتفا قالزنالاو  كلذ ) ىلإ  امو   0.50  ، - 0.10  + صنلا ةءارق   ) mini terminal ىلعأ زكرملا  ةمالع  قوف  رقنا  حوتفم ،  زكرم  قالغإل 
.تارايخلا نم  ةحول 

رثكأ كانه  ناك  اذإ  فقوملل  لوخدلا  رعس  طسوتم  وه  طاقنلاب ،  حبرلا  نم  لقأ  رعسلا  .طاقنلاو  دقنلاب  بلطلا  ةيحبر  ةحوللا  ضرعت 
.حوتفم دحاو  بلط  نم 

سكع وأ  ةدضاضتملا  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 رماوألاو  زكارملا  عيمج  قلغأ  ءيش -  لك  قلغأ   .1
( ةحوتفم لازت  ةقلعملا ال  رماوألا   ) ةطشنلا تاقفصلا  عيمج  قالغإ  ةحوتفملا -  زكارملا  قالغإ   .2

طقف ةقلعملا  تابلطلا  فذحي  ةقلعملا -  تابلطلا  فذح   .3
ةحوتفملا ةيباجيإلا  تابلطلا  عيمج  قلغأ  نيحبارلا -  عيمج  قلغأ   .4

ةحوتفملا ةيبلسلا  رماوألا  عيمج  قلغأ  نيرساخلا -  لك  قلغأ   .5
قباطتم مجح  عم  قوسلا ،  نم  رخآلا  بناجلا  ىلع  رخآ  ًاعضوم  حتفيو  يلاحلا  عقوملا  قلغي  سكع -  .6

.يلاحلا ةقفصلا  قالغإ  نود  قوسلا ،  نم  رخآلا  بناجلا  نم  قباطم  مجحب  ةقفص  حتف  ةدضاضملا -  تاقفصلا   .7

ةريغص ةرغصمل  ةقبسم  تاعومجمو  تافاضإو  تادادعإ  مادختسا  وأ  ةيداعلا ،   MT4 ةذفان لالخ  نم  ةيدرفلا  تابلطلا  قالغإ  كنكمي 
.ةيراجت

زمرلا تامولعم   .2.7

ىندألا رعسلا  ةكرح  حضوت  ةذفان  حتف  ىلإ  كلذ  يدؤي  زمرلا . تامولعم  رايتخالاو  رزلا  قوف   رقنلاب  زمرلا  تامولعم  ضرع  كنكمي 
.كلذ ىلإ  امو  لوادتلا  مجحل  ىصقألا  دحلاو  ىندألا  دحلا  ىلإ  ةفاضإلاب  زمرلل ، 

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

ندرالا
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ًاديدج ًاططخم  حتفا  .2.8

. ديدج ططخم  رايتخالاو  رزلا  قوف   رقنلاب  ديدج ،  ططخم  ةذفان  حتف  كنكمي 

باسحلا صخلم  .3
شماهلاو ةمئاعلا ،  ةراسخلا  / حبرلاو حاتملا ،  ديصرلاو  ديصرلا ،  لثم  كباسح -  لوح  ةيساسأ  تامولعم  باسحلا  صخلم  ضرعي 

.ةحوتفملا زكارملا  ددعو  حاتملا 

: دنع راذنإ  بلط  كنكمي  لاثملا ،  ليبس  ىلع  .هل  ةرواجملا  سرجلا  ةنوقيأ  ىلع  رقنلاب  كلذو  لاخدإ ،  يأ  ىلع  هبنملا  طبض  كنكمي 

وأ رالود ،  نود 1000  حاتملا  شماهلا  ضافخنا   .1
(. زكارملا عيمج  قالغإ  متي  امدنع  يأ   ) اًرفص زكارملا  ددع  نوكي  امدنع   .2

.ينورتكلإلا ديربلا  ربع  كيلإ  اهلاسرإ  اًضيأ  نكميو   MT4 يف ةقثبنم  تاهيبنتك  تاراذنإلا  ضرع  متي 

.رمحألا نوللا  ىلإ  نوللا  ريغتي  قحال ،  تقو  يف  راذنإ  ليغشت  مت  اذإ  .رفصألا  نوللا  ىلإ  سرجلا  زمر  نول  ريغتي  راذنإ ،  ءاشنإ  دنع 

هيبنتلا تايوتسم  .3.1
: ةميقلا دنع  فقوتي  نأ  بجي  هيبنتلا  ناك  اذإ  ام  رايتخاو  ( 1000 لاثملا ،  ليبس  ىلع   ) دح ديدحت  قيرط  نع  هيبنت  نييعت  كنكمي 

ةبتعلا زواجتي   .1
هتحت جردني   .2

وأ طبضلاب ، يواسي   .3
.كلذ يواسي  ال   .4

: لاثملا ليبس  ىلع 

كلذب تنأف  ةقيرط ،  يأب  ةقيرطلا  هذه  تريغت  اذإ  كمالعإ  متي  نأ  ديرتو  نيحوتفم  نيزكرم  ًايلاح  كانه  ناك  اذإ   .1
. يواسي رايخلا ال  رتخاو  هيبنتلل  ةميقلا 2  لخدأ   .2

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

ندرالا
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تاهيبنتلا راركت  .3.2
هيبنتلا لهاجتت  ةصنملا  نأ  ىلإ  راركتلا  ةرتف  ريشت  .راركتلا  ىلع  اهطبض  نكمي  وأ  اهليغشت ،  دعب  فاقيإلا  ىلع  تاهيبنتلا  طبض  نكمي 

.قئاقدلا نم  نيعم  ددعل 

: لاثملا ليبس  ىلع 

 ، رالود نم 1000  لقأ  شماهلا  حبصي  امدنع  ًاهيبنت  تبلط  دق  تنك  اذإ   .1
رالود و 1001 نيب 999  بذبذتلا  يف  حاتملا  شماهلا  ناك  اذإ  ناوث ) عضب  لك   ) اراركتو ارارم  هيبنتلا  نم  راركتلا  ةرتف  عنمت   .2

.رالود

ينورتكلإلا ديربلا  .3.3
.ةشاشلا ىلع  يسايقلا  هيبنتلا  روهظ  ىلإ  ةفاضإ  يأ  هيبنت ،  ليغشت  دنع  ينورتكلإلا  ديربلاب  يرايتخا  راعشإ  ىلع  لوصحلا  كنكمي 

ةيسيئرلا ةمئاقلا  مادختساب  اهتئيهت  كنكمي  يتلاو   ، MT4 يف ينورتكلإلا  ديربلا  تادادعإ  ليغشت  كنكمي  ينورتكلإ ،  ديرب  ةلاسر  يقلتل 
.Tools > Options > Email ل ـ

تابلطلاو ةينايبلا  تاططخملا  .3.4
.هيبنت ليغشت  دنع  يرجتل  نيددحم  نيءارجإ  ةئيهت  كنكمي 

متي ام  ًةداعو  .هبنملا  ليغشت  دنع  ةقلعملا ،  رماوألا  عيمج  فذحو  ةحوتفملا  زكارملا  عيمج  قالغإ  لواحي  تابلطلا  عيمج  قلغأ   .1
.شماهلا ءادن  عنمل  كزكارم  قالغإ  ديرت  ثيح  حاتملا ، شماهلا  ىلع  هيبنتلاب  قلعتي  اميف  همادختسا 

ضرغلا .لوادتلا  ةصنمب  صاخلا  ينايبلا  مسرلا  نع  رظنلا  فرصب   MT4 تاططخملا عيمج  قالغإ  ةينايبلا  موسرلا  عيمج  قالغإ   .2
.تالوادتلا نم  ديزملا  عضو  نم  ىرخألا  ةينايبلا  موسرلا  ىلع  ( EAs  ) ةيلآلا ةمظنألا  عنم  وه  اذه  نم  يسيئرلا 

بلطلا ةمئاق  .4
وهو .تابلطلا  كلت  ةرادإ  تاودألا  رفوتو  كباسح  يف  ةقلعملا  تابلطلا  ىلإ  ةفاضإلاب  ةحوتفملا  عضاوملا  عيمج  تابلطلا  ةمئاق  ضرعت 

.ةحبارلا طاقنلاو  لوادتلا  ةدم  لثم  ةيفاضإلا  ليصافتلا  ضعب  نمضتيو   MT4 ةصاخلا ب ـ تابلطلا  ةمئاق  نم  تامولعملا  رركي 

ليبس ىلع  بيترتلا ،  ىلع  ةيئاقلت  تاءارجإ  ذيفنتب  موقت  لوادتلا  ةصنم  نأ  ىلإ  ريشي  ىلإ  ، بلطلا  رييغت  بناجب  زمر  اذإ  

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

ندرالا
+962-6-4009100



.لاثملا

فقولا تابلط   .1
وأ يلآ ،  قالغإ   .2

.OCA ةعومجم نم  اًءزج  بلطلا  نوكي  دق   .3

.ذيفنتلا ديق  ماهمل  رايتخاو  زمرلا  ىلع  رقنلا  لالخ  نم  اهتجلاعم ،  متت  يتلا  تاءارجإلا  نم  ققحتلا  كنكمي 

ةدمعألا بيترت  ةداعإو  ةمئاقلا  زرف  .4.1
زرفلل ىرخأ  ةرم  رقنا  وأ  .يدعاصت  بيترتب  زرفلل  ةركذت ،  لثم  سأر  ىلع  رقنا  ةطاسبب  .اهتدمعأ  نم  يأب  تابلطلا  ةمئاق  زرف  كنكمي 

.يلزانت بيترتب 

يف رسيألا  سواملا  رز  ىلع  رارمتسالا  عم  طغضا  طقف  .سوؤرلا  بحس  قيرط  نع  ةمئاقلا  يف  ةدمعألا  بيترت  ةداعإ  اًضيأ  كنكمي 
.دومعلا ديرت  ثيح  ديدجلا  عقوملا  ىلإ  سواملا  رشؤم  بحسا  مث  ةحفصلا ،  سأر 

هؤافخإ وأ  هراهظإل  اهنم  يأ  رايتخاو  دومع  راوجب  دوجوملا  مهسلا  قوف  رقنلاب  كلذو  ةدمعألا ،  ءافخإ  / راهظإ كنكمي  كلذ ،  ىلإ  ةفاضإلاب 
.ةدمعألا ةمئاق  يف 

قالغإلا رماوأ  .4.2

.هبناجب رز  قوف   رقنلاب  كلذو  قلعم ،  رمأ  فذح  وأ  حوتفم  زكرم  قالغإ  كنكمي 

: كلذ يف  امب  ةددعتم ،  رماوأ  قالغإل  تارايخ  ةدع  ىلع  تابلطلا  ةمئاق  ىلعأ  تاودألا  طيرش  ىلع  قالغإ  رايخ  يوتحي 

ةقلعملا رماوألاو  زكارملا  عيمج  قلغأ  ءيش -  لك  قلغأ   .1
( ةقلعملا تابلطلا  ىلع  رثؤي  نكلو ال   ) ةطشنلا تاقفصلا  عيمج  قلغأ  ةحوتفملا -  زكارملا  قالغإ   .2

( ةطشنلا زكارملا  ىلع  رثؤي  نكلو ال   ) ةقلعملا تابلطلا  عيمج  ليزي  ةقلعملا -  تابلطلا  فذح   .3
ةحوتفملا ةيباجيإلا  تابلطلا  عيمج  قلغأ  ةحبارلا -  زكارملا  عيمج  قلغأ   .4

.ةحوتفملا ةيبلسلا  رماوألا  عيمج  قلغأ  نيرساخلا -  لك  قلغأ   .5

تابلطلا ليدعت  .4.3
.ةكرحتم فقو  ةطقن  نييعتو   S/L رييغتو يئزجلا  قالغإلا  كلذ  يف  امب  رماوألا  ىلع  تاءارجإلا  نم  ددع  ذيفنت  كنكمي 

: فئاظولا هذه  ىلإ  لوصولل 

يدرف بلط  بناجب  زمر  ىلع   طغضا   .1
ءارجإلا ذيفنتب  كلذ  دعب  ةقثبنملا  ةمئاقلا  موقتس  تابلطلا -  ةمئاق  ىلعأ  مئاوقلا  طيرش  يف  تاودأ  نمض  تابلطلا  عيمج  رتخا   .2

بلط لكل  يئزجلا ) قالغإلا  لاثملا  ليبس  ىلع   ) بولطملا
تاودأ ةمئاقلا  نم  ةددحملا  تابلطلا  رتخاو  ةمئاقلا  يف  تابلطلا  ضعب  ددح   .3

.صخلملا ةذفان  يف  زمرلا  ىلع   طغضا   .4

ةمئاقلا نم  تابلطلا  رايتخا  .4.3.1

يسايقلا كولسلا  بلطلا  ةمئاق  عبتت  .طقف  ةددحملا  رماوألا  ىلع  ةددحم  تاءارجإ  ذيفنتل  ةمئاقلا  نم  رماوأ  ةدع  ديدحت  كنكمي 
.Windows تاقيبطتل

.اًقبسم ةددحملا  تالاخدإلا  ديدحت  ءاغلإو  طقف  فصلا  اذه  ديدحت  لاخدإ ،  قوف  رقنلا   .1
الثمف .طقف  هيلع  رقنلاب  تمق  يذلا  رصنعلاو  ًايلاح  ددحملا  رصنعلا  نيب  تالاخدإلا  عيمج  ديدحت  متي   ، shift+click مادختساب  .2

و تابلطلا ،  ةمئاق  يف  تالاخدإ  ةسمخ  كانه  ناك  اذإ   .1
تنأ مث  ةعبرأ ،  ىلإ  نينثا  نم  رصانعلا  ديدحت  ديرت   .2

.عبارلا رصنعلا  ىلع   shift+click يناثلا و دنبلا  ىلع  رقنا   .3
مت اذإ  .هديدحت  ىلإ  كلذ  يدؤيسف  ًايلاح ،  ينعملا  لاخدإلا  ديدحت  متي  مل  اذإ  .لاخدإلا  ليدبت  كنكمي   ، ctrl+click مادختساب  .3

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

ندرالا
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: قيرط نع  ةدحاو ،  ءانثتساب  ةمئاقلا  يف  تالاخدإلا  عيمج  ديدحت  كنكمي  .هديدحت  ءاغلإ  ىلإ  ءارجإلا  يدؤيسف  لعفلاب ،  هديدحت 
و لوألا ،  لاخدإلا  ىلع  رقنلا   .1

مث لاخدإ ،  رخآ  يف   shift+click  .2
.هكرت ديرت  يذلا  بيترتلا  ىلع   ctrl+click  .3

هذه ليطعت  متي  تاودأ . ةمئاقلا  يف  ةددحملا  تابلطلا  رايخلا  مادختسا  كنكمي  تابلطلا ،  ةمئاق  يف  تالاخدإلا  ضعب  ديدحت  درجمب 
.يلاحلا تقولا  يف  تابلط  يأ  ديدحت  مدع  ةلاح  يف  ةفيظولا 

T/S و S/L ، T/P ايئزج ،  قلغي  .4.3.2

: عيطتست

و يئزج ،  بلط  قالغإ   .1
(. T/S  ) كرحتملا هفقو  وأ  ( T/P  ) حبرلا فده  ( ، S/L  ) ةراسخلا فقو  ليدعت  / ديدحت  .2

يأ لداعتلا ،  طاقن  ىلع   T/P و S/L نييعت اًضيأ  نكمي  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  طاقنلاب ،  حبرلا  فادهأو  ةراسخلا  فقو  ميق  ديدحت  متي 
.رمألل لوخدلا  رعس 

، دقع بيترتل 0.03  اًمامت  ةبسنب ٪50  يئزج  قالغإ  ءارجإ  كنكمي  ال  لاثملا ،  ليبس  ىلع  .اًمامت  يئزجلا  قالغإلا  ةجلاعم  اًمئاد  نكمي  ال 
.كب صاخلا  طيسولا  هب  حمسي  دقع  مجح  برقأ  ىلإ  ًامئاد  ًايئزج  قلغي  .هب  اًحومسم  اًمجح  سيل  دقع  نأل 0.015 

: لاثملا ليبس  ىلع 

نذإ ةدحو ،   0.03 بلط ل ـ نم  قالغإ ٪50  تبلط  اذإ   .1
كرتو ريثكلا ،  قلغي 0.01  فوس  جمانرب   .2

.دقع بلط ل 0.02   .3

ةيلاتتملا تافقوتلا  فقوتت  .كطيسو  سيلو  لوادتلا ، ةصنم  جمانرب  ةطساوب  اهتجلاعم  متت  ةقحاللا  فقوتلا  تايلمع  نأ  ةظحالم  ىجري 
(. MT4 وأ  ) لوادتلا ةىصنم  تقلغأ  اذإ  لمعلا  نع 

بلطلا ليصافت  .4.3.3

. ليدعت رايتخالاو  ةنوقيألا  قوف   رقنلاب  وأ  ةركذتلا  مقر  قوف  رقنلاب  بلط  لكل  ةقثبنم  ةذفان  حتف  اًضيأ  كنكمي 

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

ندرالا
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: ةقثبنملا ةذفانلا  رهظت 

و ( ، S/L ىلإ يلاحلا  ضرعلا  رعس  نم  ةفاسملاو  ةليوطلا ،  تابلطلل  لاثملا  ليبس  ىلع   ) T/P و S/L قالغإ متي  ىدم  يأ  ىلإ   .1
.T/P وأ  S/L ىلإ لوصولا  مت  اذإ  ديصرلا  ىلع  يدقنلا  ريثأتلا   .2

.اهيلع رقنلا  قيرط  نع  طاقنلاو  دوقنلا  ضرع  نيب  اهليوحت  نكمي  .ةذفانلا  نم  رسيألا  يولعلا  ءزجلا  يف  بلطلل  يلاحلا  حبرلا  رهظي 

.ةينعملا تارايخلا  ىلع  رقنلاب  يفلخلا  فقوتلا  وأ   T/P وأ  S/L رييغتو رمحألا  رزلا  مادختساب  بلطلا  قالغإ  كنكمي 

يلآ قالغإ  .4.4
لاثملا ليبس  ىلع   ) ةددعتم ءازجأ  نم  ءازجألا  هذه  نوكتت  نأ  نكمي  .ةحوتفم  ةقفص  نم  جورخلل  دعاوقلا  ديدحت  يلآلا  قالغإلا  كل  حيتي 

ظفح اًضيأ  نكمي  .ينورتكلإلا  ديربلا  ىلإ  ةفاضإلاب  ةيئرم  تاهيبنت  نمضتت  نأ  نكميو  حابرألا ) تابتع  ءافيتسا  متي  امدنع  زكرم  عيسوت  ، 
.لبقتسملا يف  عيرسلا  مادختسالا  ةداعإل  جذومنك  يلآلا  قالغإلا 

تمق اذإ  لمعلا  نع  فقوتت  فوس  .كطيسو  سيلو  لوادتلا ،  ةصنم  جمانرب  ةطساوب  اهتجلاعم  متت  يلآلا  قالغإلا  تايلمع  نأ  ظحال 
.MT4 وأ لوادتلا  ةصنم  قالغإب 

: رايتخا قيرط  نع  يلاح ،  ماظن  ليغشتو  يلآ  قالغإ  ءاشنإ  كنكمي 

مث ةددعتم ، ) تابلط  وأ   ) رمأل تاودأ  ةمئاق  نم  يلآ  قالغإ   .1
وأ ةديدج ،  ةيئاقلت  قالغإ  ةدعاق  ديدحتل  ءاشنإ   .2

.بلطلا يف  طشن  يلآ  قالغإ  لعفلاب  كانه  ناك  اذإ  ليدعت   .3

يلآلا قالغإل  دعاوقلا  / طورشلا .4.4.1

.ةدعاقلا هذه  قيبطت  دنع  ىندألا  دحلا  رتخا  يلآلا ،  قالغإلا  جذومن  نم  يولعلا  ءزجلا  يف 

ةدمل بلطلا  ءدب  درجمب  ام  ءارجإ  ذيفنتل  لاثملا ،  ليبس  ىلع  .دحلا  ةميقو  ةدملا  وأ  طاقنلاب  بلطلا  حبر  لثم  رايعملا -  ديدحت  كنكمي 
ةميق 60. لاخدإو  ٍواسم  وأ  ربكأ  رمألا ،  ةدم  رايتخا  كنكمي  ةعاس - 

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

ندرالا
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وأ ةراسخلا  فقو  دادعإ  وأ  بلطلا ،  لك  وأ  ءزج  قالغإ  لثم  تاءارجإلا  نم  ددع  ديدحت  كنكمي  اهنييعتب ،  موقت  قالغإ  ةلاح  لكل  ةبسنلاب 
ةلباقملا لوقحلا  ءلمو  هذيفنت  ديرت  ءارجإ  لكل  رواجملا  عبرملا  ديدحت  ىوس  كيلع  ام  .ينورتكلإلا  ديربلا  ربع  هيبنت  لاسرإ  وأ  فقوتلا ، 

.بلطلا قالغإل  ةيوئملا  ةبسنلا  لثم  ، 

يئزج قالغإ  يأ  دعب  يلاحلا  مجحلا  سيلو  يلصألا -  همجح  ىلإ  اعوجر  اهديدحت  متي  زكرم ،  قالغإل  ةيوئملا  ةبسنلا  نأ  ةظحالم  ىجري 
.قباس

: لاثملا ليبس  ىلع 

 ، بلطلا نم  قالغإل ٪50  امهنم  لك  نيوكت  متو  ناتلحرم ،  كيدل  ناك  اذإ   .1
.ةيناثلا ةلحرملا  ىلإ  لوصولا  دنع  اًمامت  بلطلا  قالغإ  متيس   .2

بلاوقك يلآلا  قلغملا  ظفح  .4.4.2

ىلع ظوفحم  بلاق  قيبطت  نكمي  لبقتسملا ،  يف  بلاقلا . ظفح  رز  قوف  رقنلاب  بلاقك  هظفح  كنكمي  يلآ ،  قالغإ  ديدحت  درجمب 
: ةطساوب بلط 

و تاودا , ةمئاق  نم  يئاقلت  قالغإ  رايتخا   .1
.ةيعرفلا ةمئاقلا  نم  بلاقلا  رايتخا   .2

ةمئاقلا نم  بلاوقلا  ةرادإ  رايتخاب  هيلإ ،  ةجاحب  دعت  مل  ءيش  يأ  ةلازإو  ةظوفحملا  ةتمتؤملا  بلاوقلا  نم  كتمئاق  ميظنت  كنكمي 
.ةيعرفلا

.ةقيرطلا هذهب  تابلطلا  عضوب  تمق  اذإ  ًايفاضإ ،  ًاديكأت  بلطي  نل  جمانربلا  نأ  ظحال 

MetaTrader 4 مادختسا ديرت  تنك  اذإ  كنأ  ينعي  اذه  .كب  صاخلا  رتويبمكلا  زاهج  ىلع  ايلحم  يلآلا  قالغإلا  بلاوق  ظفح  متي 
: يلي امب  مايقلا  كيلع  بجيف  فلتخم ،  رتويبمك  زاهج  ىلع   Supreme Edition

وأ ىلع ،  همادختسا  يف  بغرت  يذلا  رتويبمكلا  زاهج  ىلإ  كب  ةصاخلا  بلاوقلا  لقن   .1
.ةديدج ةدحاو  ءاشنإ   .2

OCA ةعومجم .4.5
دحأ ءلم  دنع  ًايئاقلت ،  ةيقبتملا  تابلطلا  عيمج  لهاجت  متي  ثيح  ةقلعملا -  رماوألا  نم   OCO ةعومجم ءاشنإ  لوادتلا  ةصنم  كل  حيتت 

.تابلطلا

.ةعومجملا يف  طقف  نارمأ  دجوي  ثيح   ، OCA ةعومجم ةطاسبب  وه   OCO رمأ

اذإ لمعلا  نع  فقوتت  فوس  .كطيسو  سيلو  لوادتلا ،  ةصنم  جمانرب  ةطساوب  اهتجلاعم  متت   OCA تاعومجم نأ  ةظحالم  ىجري 

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

ندرالا
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.MT4 وأ لوادتلا  ةصنم  قالغإب  تمق 

ناقلعم نارمأ  كيدل  ناك  اذإ  الإ  رايخلا  اذه  رفوتي  ال  . OCA ةمئاقلا نم   OCA ةعومجم ءاشنإ  رايتخاب   OCA ةعومجم ءاشنإ  كنكمي 
.اهيف اهنيمضت  ديرت  يتلا  ةقلعملا  تابلطلا  ديدحتو  ةعومجملل  زيمم  مسا  رايتخا  ىوس  كيلع  ام  .لقألا  ىلع 

فذح كنكمي  .ةفلتخم  زومر  ةعومجم  يف  تابلطلا  نوكت  نأ  نكميو  ةددعتم   OCA تاعومجم ىلإ  دحاو  بلط  يمتني  نأ  نكمي 
لوادتلا فرط  عنمي  طقف  ةقلعملا -  رماوألا  فذحي  اذه ال  نأ  ظحال  . OCA ةمئاقلا نم   OCA ةعومجم فذح  رايتخاب   OCA ةعومجم

.تابلطلا كلت  ىلع   OCA ةدعاق ليغشت  نم 

بلطلا صخلم  .4.6
ةمئاق مادختساب  كلذ ، ) ىلإ  امو  ةدملاو ،  هاجتالاو ،  زمرلاب ،  لاثملا ،  ليبس  ىلع   ) ةحوتفملا كعقاومل  تاصخلم  ضرع  كنكمي 

: لثم تابلطلا  لوح  ةعمجم  تامولعم  ىلع  يوتحت  ةمئاع ،  ةذفان  حتفي  .تابلطلا  ةمئاق  ىلعأ  تاودألا  طيرش  ىلع  صخلم  >

ةحوتفملا زكارملا  عيمجل  ةراسخلا  / حبرلا صخل   .1
لوادتلا ةميقل  يلكلا  مجحلا   .2

.ةدح ىلع  ةريصقو  ةليوط  فقاوم   .3

زمر ىلع   رقنلا  لالخ  نم  ةدحاو ،  ةئف  يف  تابلطلا  عيمج  ىلع  تاءارجإلا  ذيفنت  كنكمي 

تادادعإلا .4.7
تاديكأت رايتخا  قيرط  نع  ينايبلا ، ) مسرلا  ىلع  ةريغصلا  ةصنملا  خسن  عيمج  مث  نمو   ) لوادتلا ةصنم  تادادعإ  يف  مكحتلا  كنكمي 

(. تابلطلا ةمئاق  قوف  تاودألا  طيرش  يف   ) تادادعإلا ةمئاق  نم  تاليضفتو 
: ةحاتملا تارايخلا  نم  ديدعلا  كانه 

ءارشلا رارزأ  قوف  رقنلاب  كلذو  عيرس ،  بلط  عضوب  كمايق  دنع  ديكأتلا  تايلمع  فاقيإ  / ليغشتب موقت  ةديدجلا -  تابلطلا  ديكأت   .1
لوادتلا ةادأ  يف  رمحألاو  رضخألا  نوللاب  عيبلاو 

قوف رقنلاب  كلذو  زمر ،  ىلع  لوصحلل  تابلطلا  عيمج  قالغإ  دنع  تاديكأتلا  ليغشت  فاقيإ  وأ  ليغشتب  موقي  قالغإلا -  ديكأت   .2
هب صاخلا  ةلاحلا  رشؤم 

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

ندرالا
+962-6-4009100



مث ءارش  رمأ  عضوب  تمق  اذإ  .لكك   MT4 يسايقلا ل ـ كولسلا  وهو  لوادتلا ،  ةصنم  يف  يضارتفالا  ةداضملا -  تاقفصلا  عضو   .3
رايتخا اًضيأ  كنكمي  كلذ ،  عمو  .نيحوتفم  نيبلط  ءاشنإب  جمانربلا  موقي  فوسف  سكعلا ، ) وأ   ) زمرلا سفنل  عيب  رمأ  عضوب  تمق 

قلغي عيبلا  نإف  عيب -  رمأ  عضوب  تمقو  حوتفم  ءارش  رمأ  كيدل  ناك  اذإ  .ةداضملا  تاقفصلا  عضو  نودب  يف  جمانربلا  ليغشت 
.ديدج رمأ  ءاشنإ  نم  ًالدب  ءارشلا  ةيلمع 

: لاثملا ليبس  ىلع 

مث ةدحو ،  عيبتو 0.1  ةدحو  ءارش 0.3  ةقفص  تنك  اذإ   .1
.دقع  0.2 ءارش ل ـ رمأ  عم  ككرت  متيس   .2

رمألا عون  لثمي  يذلا  ةهجاولا  رز  قوف  رقنلا  يدؤي  .عرسأ  لكشب  رماوألا  قالغإل  ةلطعملا  ةداضملا  تاقفصلا  مادختسا  نكمي  ةداع ، 
متيس هنإف  ةداضملا ، تاقفصلا  عضو  ليعفت  مت  اذإ  .ًايئزج  هقالغإ  وأ  حوتفملا  رمألا  قالغإب  مدختسملل  حامسلا  ىلإ  ًايلاح  حوتفملا  ريغ 

.ةديدج رماوأ  حتف 

ةيتوصلا تاهيبنتلا  .4.7.1

يف امب  ثدح ،  ىلع  هطبضاو  ًاتوص  رتخا  .ةنيعم  ثادحأل  ةيتوص  تاراعشإ  نييعتب  ةضورعملا  ةمئاقلا  كل  حمست  كلذ ،  ىلع  ةوالع 
: كلذ

ديدج قوس  رمأ   .1
ديدج قلعم  رمأ   .2
طشن قلعم  رمأ   .3

قلغم فقوم   .4
قلعملا رمألا  فذح  مت   .5

.هرايتخا مت  يذلا  توصلا  ليغشت  رابتخا  رزلا  كل  حيتي 

.اهلهاجت متيس  الإو  كتادادعإ ،  ظفح  نم  دكأت 

لوادتلا ةصنم  حتف  .4.7.2

.تقولا سفن  يف  ةددعتم  تاشاش  نم  لوادتلاب  كل  حمسي  اذه 

متي امنيب  لوادتلا  يف  رارمتسالا  كنكمي  . Undock terminal رايتخاو تادادعإلا  رز  ةذفان   لالخ  نم  لوادتلا  ةصنم  قالغإ  كنكمي 
.Re-dock terminal رتخاو ىرخأ  ةرم  تاودألا  رزلا  قوف  رقنا  ةصنملا ، ليصوت  ةداعإل  .هب  صاخلا  ينايبلا  مسرلا  نم  زاهجلا  كف 

ةمالع  Inputs بيوبتلا ةمالع  يف  رييغتلاب  مق  كلذب ،  مايقلل  .لوادتلا  ةصنم  طيشنت  دنع  دادعإلا  اذه  رييغت  كنكمي  كلذ ،  نم  ًالدب 
.حيحص ىلإ   UndockAtStartup دادعإلاو بيوبتلا 

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

ندرالا
+962-6-4009100



تامولعملا نم  ديزملا  .5
ةيميلعتلا و جماربلاو  ةرشابملا  ةيراجتلا  تاليجستلا  لثمت  يتلاو  ، YouTube channel ىلع ةيزيلجنإلاب  انعقوم  ةرايز  يف  ددرتت  ال 

.تافاضإلا نم  ليغشتلا  مئاوقو   trade terminal tutorial

: 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
https://www.youtube.com/watch?v=fqCPRViawzM
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