
MT4 Supreme Edition ىلع لوادتلا  زكرم  تارشؤم 
يف اهسفن  يه  مادختسالاو  تيبثتلا  ةيلمع  . MT4 Supreme Edition مادختسإلا ل ـ تيبثتلا و  تاميلعت  دجتس  ليلدلا ، اذه  يف 

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

" لوادتلا زكرم   " تارشؤم حتف   .1
نم تاخسن  ّةدع  ليمحتب  تمق  اذا  .ليمحتلا  ةيلمع  دنع  قلغم   MetaTrader 4 جمانرب نأب  دكأت  , MT4 Supreme Edition لّمح

.Find MetaTrader رز قيرط  نع  يودي  لكشب  حيحصلا  فلملا  داجيإ  كنكمي  كزاهج , ىلع   MetaTrader 4

.ىرخأ ةرم   MetaTrader 4 ّلغش مث  ليمحتلا ، ءاهتنا  ىتح  تاميلعتلا  عبتا 

.طقف  Windows ماظن عم   MT4 Supreme Edition ةفيظو قفاوتت  تقولا ، اذه  يف  تأ  ةظحالملا , وجري 

: كنكمي ، Trading Central رشؤم حتفل 

و , MetaTrader 5 وأ  MetaTrader 4 ىلع ًاحوتفم  ًاططخم  قوف  رقنأ  وأ  ًاديدج  ًاططخم  حتفا 
.ةحالملا ةذفان  يف  ( EA  ) ريبخلا راشتسملا  فئاظو  ةمئاق  يف   Admiral - Connect نع ثحبإ 

: نآلا امأ 

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

.Admiral - Connect ةادأل يولعلا  تاودألا  طيرش  يف  كيدل  ةلضفملا  ةزيملا  ديدحت  كلذ  دعب  كنكمي 

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


يدؤتسف ام ، ططخم  ىلع  لعفلاب  ليغشتلا  ديق   EA ناك اذإ  . MT5 و MT4 يف ططخم  لكل  دحاو   EA ليغشت طقف  كنكمي  هنأ  ظحال 
.دوجوملا  EA لادبتسا ىلإ  ديدج   EA ةفاضإ

.ططخم نم  رثكأ  حتفا  ةطاسبب  ، EA نم رثكأ  ليغشتل 

: ةيلاتلا تارشؤملا  مادختسإ  رايتخإ  كنكمي  . MT5 و MT4 يف تارشؤملا  مسق  يف  ةيفاضإ  ةينف  تارشؤم  ىلع  روثعلا  نكمي 

للحملا يأر   .1
ةيفيكتلا عومشلا   .2

تابذبذملا يفيكتلا و  براقتلا  نيابتلا /  طوطخ   .3

لوادتلا زكرم  تارشؤم  مادختسإ   .2
™Forex Featured Ideas .2.1

ينف ليلحت  ةطساوب  يمويلا  لوادتلل  راكفأ  و  ةزاحنملا ، ريغ  ةيراجتلا  راكفألا  نم  ملاع  ملسي  ™ Forex Featured Ideas رشؤم
ظافتحإلا عم  كيدل ، ةلضفملا  تالمعلا  جاوزأل  ةصصخم  راكفأ.تاططخملا  طامنأ  فشك  يف  ةزئاج  ىلع  زئاحلا   Trading Central
انتاثيدحت عم  ةلوهسب ، كتظفحم  ةبقارم  تيقوتب و  مق.ةيصخشلا  ةيلآلا و  انتادادعإ  لالخ  نم  ينفلا  ليلحتلا  قرط  ةينمزلا و  رطألاب 

.ريبك ينف  ثدح  لصح  املك 

لابقتسإلا ةحفص  يف  كب  ًالهأ  . 1

طامنأ ىلع  فرعتلل  ينفلا  ليلحتلا  يف  زئاوج  ىلع  ةزئاحلا  انقرط  لالخ  نم  اهفاشتكإ  نكمي  ةلاعف  لوادت  راكفأ  انه  دجتس 
! تاططخملا

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

ندرالا
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ةصاخلا كراكفأ  تادادعإ  صصخ  . 2

تالمعلا جاوزأ  رايتخإ  .ةديرفلا  كتامامتهإ  كلوادت و  بولسأ  عم  بسانتت  يتلا  راكفألا  طقف  ىقلتت  ثيحب  رتالفلا  صيصختب  مق 
! ديزملا ةفلتخملا و  طامنأ  عاونأ  و  ةينمزلا ، رطألا  كيدل ، ةلضفملا 

ينفلا ليلحتلا  ملعت  . 3

كلت نع  جذومنلا  قوف  رورملا  كملعيس  .رعسلل  ةبسنلاب  ةينفلا  ثادحألا  ينعت  اذام  اهضرع و  ببس  لوح  ًافافش  اًقيلعت  ةركف  لك  مدقت 
يتلا ةمداقلا  ةرملا  يف  سوردم  قثاو و  رارق  ذاختإ  نم  نكمتت  ىتح  اهئادأ  ةيفيك  عبتت  كل  حيتتس  ةركف  ةدهاشم "  " ةينفلا و طامنألا 

.طمنلا اذه  اهيف  ىرت 

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

ندرالا
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™Technical Insight .2.2
نيسحت ىلع  نيرمثتسملا  ةدعاسمل  ًابيرقت  ةيلام  ةادأ  لك  ىلع  ذيفنتلل  لباقلا  ينفلا  ليلحتلا  نيب   ™ Technical Insight عمجي

ةيميلعتلا و تاداشرإلا  ةيقابتسإلاو و  ةلصفملا  تاليلحتلا  نم  ةنزاوتم  تازيم  ةعومجم  لالخ  نم  .مهب  ةصاخلا  لوادتلا  تايجيتارتسا 
.مهتارامثتسإ يف  مكحتلا  نم  ةراهملا  تايوتسم  عيمج  نم  نيرمثتسملا  ™ Technical Insight نكمت صيصختلل ، ةلباقلا  تارايخلا 

نيقثاو نيرمثتسم  ريوطت  . 1

.رعسلا ةكرح  ىلع  عقوتملا  هريثأت  ثدحلا و  لوح  ىرخأ  تانايب  ًايميلعت و  اًقيلعت  ® Technical Event لك نمضتي 

فشكلا اذه  حيتي  ةيخيراتلا ." ثادحألا  ضرع   " و ديزملا " ةفرعم   " رارزأ لالخ  نم  ةادأ  يأ  نع  ملعتلا  ةعباتم  نيرمثتسملل  نكمي 
.ةصاخلا مهتعرسل  اًقفو  ملعتلا  ةلصاوم  ىلع  ةردقلا  لوادتلا و  ءدبل  قالطنإ  ةطقن  ددجلا  نيرمثتسملل  تامولعملل  يجيردتلا 

ةجاحلا دنع  زجوم ،  معد  . 2

يف ةينغلا  تامولعملا  عم  نيرمثتسملا  لعافت  ةيفيك  ىلع  ةريبك  تارييغت  لمعي  تاليلحتلا  نم  ريغص  ءارجإ  يه  ينفلا  صخلملا  ةجيتن 
 ™. Technical Insight

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

ندرالا
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" ةلدألا نزو   " جهن مادختساب  .ةينمز  رطأ  ةثالث  ربع  ةزجوم  ةينقت  ةرظن  ةجيتنلا  رفوت  ...رارق  ذاختإ  لبق  ليصافتلا  يف  قيقدتلل  يعاد  ال 
طسبم معد  ريفوتل  ةليوطلا ، ةريصقلا و  ةينمزلا  رطألا  ربع  ًادياحم ، وأ  ًاطوبه  وأ  ًادوعص  امإ  ةيهاجتإلا  ةرظنلا  ةجيتنلا  ضرعت  صاخلا ،

.كلذ ىلإ  جاتحت  يذلا  تقولا  يف 

: ةلومشملا ةينفلا  ثادحألا 

كلذ يف  امب  لاجملا ، يف  ينفلا  ليلحتلل  ةبتكم  ربكأب  ةلصتم  طامنألا و  ىلع  فرعتلاب  نرتقت  ™ Technical Insight عارتخإ ةءارب 
ةيلاملا تاودألا  لك  ليلحت  كلذ  كل  حيتي  .دكام  زدناب و  رجنيلوب  لثم  تارشؤم  تويلإ , جاومأ  ةينابايلا , عومشلا  ةيكيسالكلا و  طامنألا 

.ةلجآلا دوقعلا  و  يبنجألا , فرصلا  تارشؤملا , ةلوادتملا , رامثتسإلا  قيدانص  مهسألا , كلذ  يف  امب  ماع  لكشب  ةلوادتملا 

: هاندأ ةادألا  رعس  ىلع  اهتاريثأت  اهيطغن و  يتلا  ةفلتخملا  تاططخملا  طامنأ  فشكتسإ 

ةيكيسالكلا تاططخملا  طامنأ 

: ةيدوعصلا تاططخملا  جذامن 
يدوعص يرارمتسا  ثلثم 

يلفس نيفسإ  ثلثم / 
رارمتسإ ةسام 

رارمتسإ نيفسإ 
ةساملا عاق 
جودزم عاق 

ملع
ردلووش دنا  ديه  عاق 

نوفاجيم عاق 
ثلثم ملع 
ّرودم عاق 

لثامتم رارمتسإ  ثلثم 
يثالثلا عاق 

بقع ىلع  ًاسأر  جورخ 

: ةيطوبهلا تاططخملا  جذامن 
رارمتسإ ةسام 

رارمتسإ نيفسإ 
يطوبه رارمتسا  ثلثم 

ةساملا ةمق 
ةجودزم ةمق 

يلفس جورخ 
ملع

زردلووش دنا  ديه  ةمق 
نوفاجيم ةمق 

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

ندرالا
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ثلثم ملع 
ةّرودم ةمق 

لثامتم رارمتسإ  ثلثم 
نيفسإ ةمق  ثلثم -  ةمق 

ةيثالث ةمق 

تارشؤملا
جودزملا كرحتلا  طسوتم  عطاقت 
كرحتلا طسوتم  راعسأ  عطاقت 

يثالثلا كرحتلا  طسوتم  عطاقت 

ريصقلا يدملا  تاططخم  جذامن 

: ةيدوعصلا تاططخملا  جذامن 
عالتبإلا طوطخ 
ذافنتسإ ةعمش 

حيرض
ةقرطم

ةيلخاد ةعمش 
ةسوكعم ةقرطم 

ةريزجلا لفسأ 
ةيساسأ ساكعنإ  ةعمش 

ةيجراخ ةعمش 
نيتعمشب ساكعنإ 

: ةيطوبهلا تاططخملا  جذامن 
عالتبإلا طوطخ 
ذافنتسإ ةعمش 

حيرض
قلعملا لجرلا 
ةيلخاد ةعمش 
ةريزجلا ىلعأ 

ةيساسأ ساكعنإ  ةعمش 
ةيجراخ ةعمش 

باهشلا
نيتعمشب ساكعنإ 

: ىرخألا
ةيلفس ةوجف 
ةيولع ةوجف 

Oscillators
رجنيلوب طوطخ 

(CCI  ) علسلا ةانق  رشؤم 
عيرسلا كيتساكوتس  رشؤم 

KST طسوتملا لجالا 
مخزلا

(MACD  ) دعابتلا براقتلل /  كرحتلا  طسوتم 
(RSI  ) ةيبسنلا ةوقلا  رشؤم 

ءيطبلا كيتساكوتس  رشؤم 
R  % زمايليو

تامولعملا نم  ديزم   .3
لضفأل ةفلتخم  ضرع  مئاوق  ةيميلعت و  جمارب  ةرشابم , لوادت  تاسلج  تاليجست  ةدهاشمل  ، YouTube channel ةرايز يف  ددرتت  ال 

.لوادتلا تايوتحم 

.MT4 يف  Expert Advisor ةينقت ىلإ  ًادانتسا  ًاناجم ، ةيفاضإلا  فئاظولا  هذه   Admiral Markets UK Ltd ةكرش مدقت  هيونت 
لاصتا ءاشنإب   MetaTrader موقت امدنع  الإ  هذه  طشنت  ال  ، Expert Advisor نيراشتسملا ءاربخلا  عيمج  عم  لاحلا  وه  امك 

عم لاحلا  وه  امكو  كلذ ، عمو  .ةينقتلا  اهتيقادصمل  اهسفن  عانقإ  رابتخاب و   Admirals UK Ltd ةكرش تماق  .انمداوخ  عم  تنرتنإلاب و 
ىلع ىرخالا ، تافاضإلا  ةيفاضإلا و  فئاظولا  عيمج  لمع  اًمامت  مهفت  كنأ  نم  دكأت  .لطع  يأ  داعبتسا  ًادبأ  نكمي  ال  تاينقتلا ، عيمج 

ال . Admiral Markets UK Ltd ةكرشل يناجم  يبيرجت  باسح  عم  عساو  قاطن  ىلع  اهمادختسا  ةسرامم  لالخ  نم  لاثملا ، ليبس 
.ةينقتلا تافعاضملا  نع  ةمجانلا  ىرخألا  رارضألا  وأ  رئاسخلا  نع  ةيلوؤسملا   Admiral Markets UK Ltd لمحتت

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

ندرالا
+962-6-4009100

https://www.youtube.com/user/AdmiralMarketsFX
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