
AUTOCHARTIST 

يفاضإلا AUTOCHARTIST METATRADER نوكم



تيبثتلا .1

1 ةوطخ

 ضرعلا ةغل نوكت نأ ديرت يتلا ةغللا راتخت نأ ةذفان لوأ يف كنم بلطي فوس

.تيبثتلا ةيلمع نم ةيقبتملا ةرتفلا لالخ

4 ةوطخ

 متيس يذلا راصتخالا ةيمستب موقت نأ ةيلاتلا ةذفانلا يف كنم بلطي فوس

.”يلاتلا“ ىلع رقنا .ريبخلا راشتسملل هؤاشنإ

5 ةوطخ

 ريرقت يقلتب ءدبلاو تيبثتلا ةيلمع لامكإل ينورتكلإلا كديرب لخدأ

.ةيمويلا تاعقوتلا

6 ةوطخ

 كرتشم وضع ـك يفاضإلا Autochartist MetaTrader نوكم تيبثتب موقت تنك اذإ

 ءارجإل رورملا ةملكو مدختسملا مسا هعم لماعتت يذلا طيسولا كنم بلط اذإ وأ ،رشابم

 وجرن .ليصافتلا كلت لاخدإ ةيلاتلا ةذفانلا يف كنم بلطيسف ،لوخدلا ليجست

 اذإ) رورملا ةملكو مدختسملا مسا لجأ نم هعم لماعتت يذلا طيسولا ةراشتسا كنم

 يذلا ينورتكلإلا ديربلا نم ققحتلا كنم وجرن ،رشابم دختسم ـك وأ (رمألا بلطت

 نيصاخلا رورملا ةملكو مدختسملا مسا ىلع يوتحي يذلاو Autochartist نم هتملتسا

كب

3 ةوطخ

يلاتلا ىلع طغضا مث

2 ةوطخ

 تيبثتلا جلاعم كملعي فوس ،ةيلوؤسملا ءالخإ ةذفانو ةيبيحرتلا ةذفانلا دعب

 يفاضإلا نوكملا تيبثت يغبني يذلا حيحصلا دلجملا ددحي نأ لواحي فوس هنأب

 يرئادلا رايخلا ىلع رقناف ،ةمئاقلا يف ةجردم MetaTrader 4 ةصنم تناك اذإ .هيف

 ىجريف ،ةمئاقلا يف ةجردمMetaTrader 4 نكت مل اذإ .”قفاوم“ رتخاو اهبناجب دوجوملا

.لولحلاو لكاشملا مسق ةعجارم



مدختسملا ليلد .2

 يف ةجردم نوكت نأ اهدعب يغبنيو ،كب ةصاخلا MetaTrader ةصنم ليغشت (ةداعإ) كنكمي ،ليلدلا تيبثت ةيلمع لامكا درجمب

.ريبخلا راشتسملا فينصت تحت ،حفصتلا ةذفان

 دنعو .تانايبلا دادرتسال Autochartist تامدخب لاصتالا ةلواحمب ليلدلا موقيسف ،ينايبلا مسرلا ىلإ اهبحسب مايقلا درجمب

.هاندأ ةروصلا يف نيبم وه امك اضورعم كب صاخلا ينايبلا مسرلا حبصيسف ،ةيلمعلا حاجن

 املع .راسيلا ىلع لفسألا يف ةدوجوملا كلت يه ليلدلل ةيسيئرلا ةذفانلا

.ايازملا نم ديدعلا ةذفانلا هذه نأب



مدختسملا ليلد .2

 لمتحملا ىندألا دحلا رايتخا كنكمي ثيح ةلدسنملا ةمئاقلا يه ،ىلوألا ةزيملا

 يتلا طامنألا ضرعل Autochartist طامنأ ةيفصت ىلع اذه لمعي فوسو .ةميقلل

 اذإ ،لاثملا ليبس ىلع .طقف اهترتخا يتلا ةلمتحملا ةميقلا ىلع يوتحت

 ةميقلا ىلع يوتحت يتلا طامنألا دادرتسا متي فوس هنإف ،%65 ديدحت مت

.طقف رثكأ وأ %65 ةلمتحملا

.تادادعإلا رز يه ةيناثلا ةزيملا



مدختسملا ليلد .2

:ةيخيراتلا طامنألا نم ةيمك

 ةيساسأو ةماع ةحمل كيطعي نأ هنأش نم اذهو .ةيدامر طوطخ لكش ىلع ينايبلا مسرلا ىلع ةيخيراتلا طامنألا ضرع متي فوس

.بيرقلا يضاملا يف Autochartist اهددح يتلا طامنألل اقفو كصلا هيلع راس يذلا هاجتالا نأشب ةياغلل

 يف بغرت يتلا ريرقتلل ةينمزلا ةرودلاو ريرقتلا ديدحت مث ،ينورتكلإ ديرب لاخدإ انه كنكمي .ريراقتلا يف تاكارتشالا

..اهب ريرقتلا مالتسا ديرت يتلا ةغللا كلذكو اهيلع لوصحلا

 ةغللاو ةددحملا ةينمزلا تارودلاو ريراقتلل مويلا يف ةدحاو ةرم ينورتكلإلا ديربلا ربع اريرقت ملتست فوس كارتشالا دعب

 ريراقت ةدع يف كارتشالا كنكمي امك .لوادتلا يف كتبرجت زيزعتل اهمادختسا نكمملا طامنألا صخي اميف كلذو ،اهترتخا يتلا

.تاغل ةدعبو ةينمز تارود ةدع يفو



مدختسملا ليلد .2

.”تامولعملاو ةيفصتلا“ رز يه ليلدلا ةذفان يف ةثلاثلا ةزيملا

.هيلع رقنلا درجمب ةديدج ةذفان حتف متي فوس

 يتلا طامنألا عاونأ ديدحت ةذفانلا هذه يف كنكمي

.اهضرعب بغرت

 راهظإل كلذو ءادألا تاءاصحإ رز ىلع رقنلا اضيأ كنكمي

 ىلإ هخسن دنع) طبار ىلع يوتحت ةقثبنم ةذفان

 ءادألا تاءاصحإ ريراقت لك كل ضرعيس (حفصتملا

.MetaTrader / كب صاخلا طيسولل



مدختسملا ليلد .2

 رارزأ ىلع ريبخلا راشتسملا ةذفان يف ىرخألا مكحتلا رصانع يوتحت

.طمن لك بناجب دوجوملا ’ضرع‘ رز ىلإ ةفاضإ طامنألا لالخ نم لاقتنالل

 ىلع طمنلا ضرع متي مث ،طمنلا بسحب ةينمزلا ةرتفلاو كصلا ىلإ ينايبلا مسرلا رييغت متيس ،’ضرع‘ رز ىلع رقنلا دنع

.ةيخيرات طامنأ يأ بناجب ينايبلا مسرلا



مدختسملا ليلد .2

 وأ زومرلا لك ضرعت فوس ’زومرلا لك ضرع‘ ةامسملا رايتخالا عبرم

 صاخلا طيسولل اهديدحتب Autochartist ماق يتلاو ةلصلا تاذ كوكصلا

.كب ةصاخلا ةصنملا يف ”قوسلا بقارم“ ىلإ ادانتسا ،كب

 دادرتساب ريبخلا راشتسملا لواحي فوسف ،عبرملا ديدحت متي مل اذإ

.ةينمزلا تارتفلا لكل طقف ينايبلا مسرلاب ةصاخلا زومرلا طامنأ لك

 مسرلا ىلع Autochartist ـب صاخلا تابلقتلا رشؤم ضرع متيس امك

.ينايبلا

 6 ةرتف رادم ىلع تابلقتلل يئاصحإلا ليلحتلا ضرعي رشؤملا اذه

 رشؤم ضرعيس امك .ددحملا تقولا اذه لالخ ددحملا كصلا اذهل كلذو ،رهشأ

 ،ةمداقلا ةقيقد 15 ـلل رعسلل كرحت ىلعأ طسوتم اضيأ تابلقتلا

 يئاصحإلا ليلحتلا ىلإ ادانتسا دحاو مويو تاعاس 4و ةدحاو ةعاسل اضيأو

.رهشأ 6 رخآل



مدختسملا ليلد .2

 .ليصافتلاب ةصاخلا ةذفانلا يه ،ريبخلا راشتسملل ةريخألا ةذفانلا

 ،قارتخالا ةوق) ةذفانلا هذه يف طمنلا لوح ليصافت ضرع متيس

 وأ %60 ةميقب ةيلامتحالل ىندأ دح كلتمي طمنلا ناك اذإ .(.خلإ ،ةدوجلا

.اضيأ انه تالامتحالاب ةصاخلا ةددحملا ليصافتلا ضرع متيسف ،ىلعأ

 قالغإ نكمي امك .اهريغصت كلذك نكميو ةفلتخم نكامأ ىلإ ريبخلا Autochartist راشتسمب ةصاخلا ذفاونلا لك بحس نكمي

 موقيسف ،ةيسيئرلا ةذفانلاب ةصاخلا قالغإلا رز ىلع رقنلا درجمبو .”طمنلا ليصافت“ ةذفان ءانثتساب ذفاونلا لك

.ينايبلا مسرلا ةذفان نم هسفن ةلازإب ريبخلا راشتسملا



ءاطخألا حالصإو فاشكتسا .3

ةحلاص ريغ ةهجو .أ

 ةجردم MetaTrader ةصنم نكت مل اذإو ،يفاضإلا نوكملا تيبثت دنع .1

 لكشب ديدحت‘ يرئادلا رايخلا رتخا ،فشكلا ةوطخ لالخ ةمئاقلا يف

’قفاوم‘ ىلع رقناو ’يودي

 حتف‘ ىلع رقنا مث ،’فلم‘ ىلع رقناو MetaTrader ةصنم ليغشتب مق .2

.’تانايبلا دلجم

.راسملا ديدحتل ناونعلا طيرش بناجب ةدوجوملا ةيلاخلا ةحاسملا ىلع رقنا .Windows فشكتسم ةذفان حتف متي فوس .3

.راسملا ديدحتل ناونعلا طيرش بناجب ةدوجوملا ةيلاخلا ةحاسملا ىلع رقنا .Windows فشكتسم ةذفان حتف متي فوس .3

 يف كلذو Autochartist تيبثت جلاعم يف راسملا قصلب مق

 يف ’MQL4\‘ فضأ مث ,’فدهلا ليلدلا‘ ىمسملا صنلا عبرم

.يلاتلا ىلع رقنا مث .ةياهنلا



روظحم ىدملا نم ققحتلا .ب

 ذيفنتب مق ،Meta Trader ةذفان قالغإ متيس هنأ حضوت يتلا راوحلا ةذفان دعب ،”روظحم ىدملا نم ققحتلا“ أطخ ثدح اذإ

:ةيلاتلا تاوطخلا

 جلاعم نم ةيلمعلا ءاغلإ عطتست مل اذإ ماهملا ريدم مادختساب ةيلمعلا ءاهنإ ىلإ رطضت دق) تيبثتلا ةيلمع ءاغلإب مق .1

.(هسفن تيبثتلا

.اهقالغإب مقو ةحوتفملا Meta Trader ةذفان ىلإ بهذا .2

.Autochartist تيبثت ةيلمع ليغشت دعأ .3

رشابم كرتشم وضعك يفاضإلا Autochartist MetaTrader نوكم مادختسا

 وأ زومرلا ةقباطمل زومرلا زواجت كنكمي ،رشابم كرتشم وضعك يفاضإلا Autochartist MetaTrader نوكم مدختست تنك اذإ

:يه انه اهب مايقلا نكمي يتلا تاوطخلا .كب ةصاخلا MetaTrader ةصنم يف كوكصلا

.”لوادتلا عمتجم“ بيوبت ىلع رقناو بيولاب صاخلا Autochartist قيبطت ىلإ لوخدلا ليجستب مق .1

.”كصلا ةيطغت“ طبار ىلع رقنا .2

 ،لاثملا ليبس ىلع .هزواجت يف بغرت يذلا MetaTrader يف كب صاخلا زمرلا عم قباطتي زمر رثكأو ليدبلا نع ثحبا .3

 مق .’EURUSD‘ نوكي فوس Autochartist ىلع هلداعي ام نإف ،’EURUSD.m‘ ىمسي MetaTrader يف كب صاخلا زمرلا ناك اذإ

.Autochartist يف اهقباطت يتلا زومرلا عم ،اهزواجت يف بغرت يتلا زومرلا لكل ةمئاق ءاشنإب



 ةمئاقلا رصنع ىلع رقناو MetaTrader ةصنم ليغشتب مق .4

.’تانايبلا دلجم حتف‘ ىلع رقنا مث ،فلم

 ررحم مادختساب ’AutochartistSettings.ini‘ ىمسملا فلملا ريرحتب مق .’تافلملا‘ ليلد لخدأ مث ،’MQL4‘ ليلد ىلإ لقتنا .5

.Notepad لثم تافلم

:لكشلا اذهب ودبي رطس فلملا يف نوكي نأ يغبني .6

[OverridingSymbols]

 رطسلا ىلع صنلا روهظ نم دكأتو .فلملا ةياهن يف رطسلا ةفاضإب مق ،فلملا يف ادوجوم رطسلا اذه لثم نكي مل اذإ

 .هب صاخلا

 رهظي نأ بجي .اهزواجتب بغرت يتلاو كب ةصاخلا زومرلا ةفاضإب ءدبلا كنكمي ،’[OverridingSymbols]‘ رطس لفسأ .7

 ليبس ىلع ،MetaTrader_symbol=Autochartist_symbol لكشلا اذهب ابوتكم نوكي نأ بجيو هب صاخلا رطسلا يف زمر لك

 EURUSD.m=EURUSD :لاثملا

 .’=‘ ةمالع وأ زومرلا نيب تافاسم يأ دوجو مدع ىلع صرحا .8

:لكشلا اذهب هتفاضإب تمق يذلا صنلا ودبيسف ،ءاهتنالا دنع .9

[OverridingSymbols]

EURUSD.m=EURUSD

AUDUSD.m=AUDUSD

GBPUSD.m=GBPUSD

 .MetaTrader ةصنم ليغشت دعأو ،صوصنلا ررحم قالغإب مقو ،فلملا ظفحا .10

.ريبخلا راشتسملا يف طامنألا رهظتسو ،كب ةصاخلا زومرلا زواجت نآلا متيس .11


