
MT4 Supreme Edition عم لاصتا  ىلع  ءاقبلا 
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

Admiral Connect دادعإ .1
.ليمحتلا ةيلمع  ءانثأ  ةقلغم   MetaTrader 4 نأب دكأت  لّمح MT4 Supreme Edition و 

اذه نم  .اهذيفنتل  فشرؤملا   zip. فلم  Admiral-MT4-Apps.exe لخاد اًجودزم  اًرقن  رقنا  ليزنتلا و  ءاهتنا  درجمب   zip. فلملا حتفا 
.تيبثتلا دعاسم  أدبي  نأ  بجي 

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

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

.Windows ليغشتلا ماظنل  طقف  ًايلاح  ةموعدم   Admiral Connect تافاضإ نأ  ةظحالم  ىجري 

مسرلا يف  مهنم  دحاو  عضول  . MT4 جمانرب ةهجاول  فشكتسملا  ةذفان  يف  ءاربخلا  نيراشتسملا  ىلع  روثعلا  كنكمي  تيبثتلا ،  دعب 
: ينايبلا

و ينعملا ،  رشؤملا  ىلع  نميألا  سواملا  رزب  رقنا   .1
وأ ططخم ،  قافرإ  رتخا   .2

.ططخملا ةذفان  يف  ةرشابم  رشؤملا  طاقسإو  بحسب  مق   .3

Admiral Connect ربع يقيقحلا  تقولا  يف  رابخألاب  ديوزت  .2
اهتعباتم ديرت  يتلا  تاصالخلا  صيصخت  كنكمي  .يقيقحلا  تقولا  يف  كب  صاخلا  رابخألا  زجوم  ضرع  ىلع  رداق   Admiral Connect

.تاغللا ةددعتملا  تارايخلا  ددع  كلذ  يف  امب  ، 

ديدج مقلم  ةفاضإ  .2.1
.ططخملا يف   Admiral Connect طشني نأ  درجمب  بيو  زجوم  ةفاضإ  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


: مهتفاضإل

ةحاتملا تاصالخلا  عم  ةديدج  ةذفان  حتفتسو   Admiral Connect ةهجاو ىلعأ  زجوم  ةفاضإ  رزلا  قوف  رقنا   .1

ةمدقملا تادوزملا  نم  دحاو  دوزم  رايتخا   .2

.ةيلاتلا ةهجاولا  يف  زجوم  ةفاضإ  رز  ىلع  رقنلاب  كرايتخا  نم  دكأت   .3

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

ندرالا
+962-6-4009100



: ةفلتخم ةغلب  تاصالخلا  ضرعل 

مث ةينعملا ،  ةغللا  ىلإ  كب  صاخلا   MT4 طبض  .1
.مدقملا رايتخالا  نم  ةبسانملا  ةيذغتلا  رتخا   .2

.ةيناملألا ةصالخلا  مسا  وه   Jandaya لاثملا ،  ليبس  ىلع 

رتالفلا .2.2
يتلا رابخألل  طقف   Admiral Connect ضرع رايتخا  كنكمي  لاثملا ،  ليبس  ىلع  .ةيرابخإلا  تاصالخلا  ةيفصت  اًضيأ  نكمملا  نم 

.ةددحم ةيسيئر  ةرابع  نمضتت 

.ةلصافب اهلصف  كنكميف  ةدحاو ،  ةيسيئر  ةلمج  نم  رثكأ  نييعت  ديرت  تنك  اذإ  .ةهجاولا  ىلعأ  رتلف  ةفاضإ  رزلا  قوف  رقنا  كلذب ،  مايقلل 

امإ نمضتت  يتلا  ةيرابخإلا  تاكراشملا  عيمج  يف  ثحبلاب   EUR/USD, GBP/USD ةيسيئر ةرابع  موقتس  لاثملا ،  ليبس  ىلع 
.GBP/USD وأ  EUR/USD

.كب ةصاخلا  ةددحملا  ةيسيئرلا  تارابعلا  لمشت  يتلا  رابخألل  هيبنتلا  توص  نييعتل  رايخلا  كيدل  كلذ ،  ىلإ  ةفاضإلاب 

رابخألا زجوم  فذح  .2.3
زجوم رايخ  قوف  رقنا  .كتهجاو  نم  ىرسيلا  ةيولعلا  ةيوازلا  يف  ةلدسنملا  ةمئاقلا  يف  هددحف  رابخأ ،  زجوم  يأ  ةلازإ  ديرت  تنك  اذإ 

.هنم صلختلل  اًزجوم  ةلازإ  رتخا  مث  ريرحت ، 

ةذفانلا كف  .2.4
ةذفان يف   Admiral Connect كلذ ضرعيس  .كب  ةصاخلا   MetaTrader ةصنم نم   Admiral Connect ةذفان لفق  ءاغلإ  كنكمي 

.ةشاش نم  رثكأ  مادختسا  ةلاح  يف  ىرخأ  ضرع  ةزهجأ  ىلإ  اهبحس  نكمي  ةلصفنم ، 

ةداعإ رز  رايتخا  ىوس  كيلع  ام  رييغتلا ،  اذه  نع  عجارتللو  .كب  ةصاخلا  ةهجاولا  ىلعأ  ةحازإ  ةذفان  رزلا  قوف  رقنا  كلذب ،  مايقلل 
.اهتحازإ ءاغلإ  مت  يتلا  ةذفانلا  يف  تيبثتلا  ءاغلإ  رز  لدبتسا  يذلا  ةحازإ  ةذفان 

بحس / عاديإ .3
حمست .كحفصتم  يف  مكحتلا  ةحول  ىلإ  كهيجوت  ةداعإب   Admiral Connect ةهجاو نم  يولعلا  ءزجلا  يف  بحسلا  / عاديإلا رز  موقي 

.ةلوهسب عئادولاو  بحسلا  تايلمع  رادصإب   Trader ةفرغ كل 

لوادتلا تاليلحت  .4
ةيوقلا قطانملا  ضرعت  .جئاتنلا  ىلإ  ًادانتسا  لوادتلا  يف  كتيجيتارتسإ  نيسحتو  كتاقفص  ليلحت   Admiral Connect كل حيتي 

.كب ةصاخلا  لوادتلا  تارارق  ذاختا  ىلع  كتدعاسمل  ةديرف  ةيؤر  مدقتو  ةفيعضلاو 

ةماع ةرظن  .4.1
لمكت ةينايبلا  موسرلاو  ناططخملا  نم  ديدعلاو  .لماكلاب  كب  صاخلا  لوادتلا  باسح  لوح  تامولعم  ةماع  ةرظن  ةمئاقلا  ضرعت 

.انه ةحاتملا  تانايبلا 

.كلذ ىلإ  امو  رئاسخلاو  حابرألاو  ةحوتفملا  زكارملاو  ةيكلملا  قوقحو  باسحلا  ديصر  لوح  ةيروف  تامولعم  ىلع  لوصحلا  كنكمي 

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

ندرالا
+962-6-4009100



تاليلحت .4.2
كتاقفصل قينأ  صخلم  ىلع   Admiral Connect لمعي .لصفنم  لكشبو  لوادت  زمر  لك  ىلع  قوسلا  ليلحت  ليلحتلا  ةمئاق  كل  حيتت 

: لثم ةطوغضم ،  تامولعم  ضرعيو 

ينعملا زمرلا  يف  تابلطلا  ددع   .1
رئاسخلاو حابرألا  يلامجإ   .2
ةرساخلا / ةحبارلا زكارملا   .3

.كب ةصاخلا  تاقفصلا  لضفأ   .4

ريرمتلا قيرط  نع  تامولعملا  نم  ديزم  ضرعب  كل  حمسي  امم  ةذفانلا ،  نم  نميألا  بناجلا  ىلع  ريرمت  طيرش  كانه  نأ  ظحال 
.لفسأل

تابلطلا .4.3
.كب صاخلا  لوادتلا  باسح  يف  هب  تمق  بلط  لك  لمشي  اذهو  .ةلمتكملا  كتابلطل  ًالصفم  اًخيرات  تابلطلا  ةمئاق  ضرعت 

نييعت كنكمي  .ةددحم  لوادت  تايلمع  ةدع  وأ  ةدحاو  نع  ثحبلل  ةلماشلا  ةيفصتلا  ةفيظو  مادختسا  كنكمي  كلذ ،  ىلإ  ةفاضإلاب 
.ريغص مجح  وأ  ددحم  ينمز  راطإ  لثم  كب ،  ةصاخلا  ريياعملاو  طورشلا 

Admiral Connect ةذفان نم  ىندألا  فرطلا  يف  مهسألا  مدختسا  .نكمأ  نإ  تابلطلا  نم  ةددعتم  تاحفص  ضرع  متي  هنأ  ظحال 
.ةيفاضإ تاحفص  ىلإ  لوصولل 

ةطيرخلا .5
يف ةكرحملا  لماوعلا  مهأب  مهتنراقم  كنكمي  لاثملا ،  ليبس  ىلع  .اهتنراقمب  كل  حمسيو  مويلل  ةكرحملا  لماوعلا  مهأ  ضرعي  اذه 

.سمألا

: لثم مامتهالل ،  ةراثإ  رثكأ  تاءاصحإ  ىلع  روثعلا  اًضيأ  كنكمي 

اهتاكرحتو ةلصفنملا  كوكصلا  نع  ةماع  ةحمل   .1
و ةضفخنم ،  طاقن  ىلإ  ةفاضإلاب  ممق   .2

.ىرخأ ةديفم  تازيم   .3

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

ندرالا
+962-6-4009100



ةعئاشلا ةلئسألا  .6
اذإ .ىرخأ  تاغل  ةدعب   Admiral Supreme ةيفاضإلا تانوكملا  عيمج  ضرع  نكمي  ؟  ىرخأ تاغل  تافاضإلا  معدت  له   .1

وأ ضرع  رايخ  رتخاف  ةيزيلجنإلا ،  ةغللاب  ةضورعم  بيولا  تاضورعم  لازت  نكلو ال  ىرخأ ،  ةغل  ىلإ   MetaTrader نييعتب تمق 
: مث كب ،  صاخلا  ميلقإلا  لداعي  ام 

ةيزيلجنإلا ىلع   MetaTrader نييعتب مقو  تاغللا  ددح 
و ةبولطملا ،  كتغل  ىلإ  هنييعت  ةداعإ  مث  جمانربلا  ليغشت  ةداعإ 

.ىرخأ ةرم  هليغشت  ةداعإ 
.اهديرت ةغل  يأ  ىلإ  كب  ةصاخلا   EAs عيمج نييعت  ىلإ  كلذ  يدؤي  نأ  بجي 

.ال ليغشتلا MacOS؟  ماظنل  ةحاتم  تاناكمإلا  هذه  له   .2
.ال MT5؟  ةحاتم ل ـ تاناكمإلا  هذه  له   .3

مادختسا يف  رارمتسالل  ةلاسرلا  ضرع  ةلاح  يف  ؟  يناجملا يبيرجتلا  رادصإلا  ةرتف  يهتنت  امدنع  لعفأ  اذام   .4
 ، كب صاخلا  ريبخلا  راشتسملا  جمانرب  يف  اهضرع  متي  يقيقح  باسح  ىلع  لوصحلل  بلط  ميدقت  ىجري  ، Supreme Edition

.انيدل ءالمعلا  ةمدخب  لاصتالا  يف  ددرتت  ال  ةلاحلا ،  هذه  يف  . Supreme لا ةخسنل  ىهتنا  دق  اًموي  ةدمل 30  يبيرجتلا  رادصإلا 
.يبيرجتلا كباسحل  دودحم  ريغ  لكشب   Supreme لا ةخسن  حتفب  رورس  لكب  موقنس 

سواملا رزب  رقنلا  ةطاسبب  كنكمي  معن ،  نم My MetaTrader؟  ةددحملا  ةيفاضإلا  تانوكملا  ةلازإ  يننكمي  له   .5
.قايسلا ةمئاق  نم  فذح  ديدحتو  حفصتملا  ةذفان  يف  يفاضإ  نوكم  يأ  قوف  نميألا 

رثكأ تامولعم  .7
Supreme extensions يمويلا لوادتلا  لوح  بيولا  ىلع  انتاودن  تاليجستل   YouTube channel ىلع انتانق  ةرايز  يف  ددرتت  ال 

.MetaTrader 4 جمانرب عم  ماع  لكشب  لماعتلاو 

: 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=1bKK8Y9ltgs
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