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انتقل بتداوالتك إلى مستوى آخر

أدوات التداول المتقدمة )Advanced Trading Toolkit( من Tickmill تقدم لك مجموعة واسعة من األدوات التي تتيح لك رفع 
مستوى منصتي MT4 و MT5, وتمنحك فهماً أعمق لألسواق, باإلضافة إلى التفاعل مع شبكة واسعة من عشاق التداول 

اآلخرين!  

 
مع 13 ميزة متقدمة, و 15 مؤشراً، يمكن لعمالء Tickmill اآلن الوصول إلى واحدة من أكثر خدمات التحليل والمشاركة شمواًل 

في صناعة الفوركس.

كيف
تبدأ

ادخل إلى منطقة العميل لتنزيل أداة التداول المتقدمة.  .1

 انقر على منصة التداول وقم بتنزيل المجلدين الموجودين ضمن أداة التداول المتقدمة: 
  1.   ويندوز: يمكن تثبيت برنامج األدوات المتقدمة على نظام ويندوز.

 2.  دليل المستخدم: قائمة بالتعليمات حول كيفية استخدام مختلف األدوات المتاحة.

.2

.MT4/MT5 بعد التنزيل, افتح منصة .3

 ستجد أدوات التداول المتقدمة:
   1.   المؤشرات: المؤشرات المضافة سيكون لها البادئة "Tickmill" قبل اسم المؤشر.

 2.  المستشارون الخبراء )اإلكسبيرتات(: الميزات المضافة سيكون لها البادئة "Tickmill" قبل اسم األداة. 

.4
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المتقدمة التداول  أدوات  مجموعة 
الميزات

بإدارة تنفيذ صفقاتك:  قم 

 "Trade Terminal" أداة

تداول دقيق، مقياس آلي، تحليل للمراكز المفتوحة.  

 "Mini Terminal" أداة

مصممة خصيصاً لمنصتي MT4 و MT5، وتتيح لك إدارة تنفيذ صفقاتك وفقاً لسياق رسم بياني معين. 

متنبهًا:  ابق 

 "Alarm Manager" أداة

مساعدك الشخصي للتداول الذي يكمل األوامر اآللية عند وقوع األحداث, وينبهك أنت و/أو رفاقك على وسائل التواصل 
االجتماعي حول أحداث السوق. 

 "Excel-RTD" أداة

تسجل بيانات الحساب والتذكرة والسعر في الوقت الفعلي على برنامج Excel بصيغ بسيطة. 
بدون تعليمات macros, وبدون برمجة.

بيانات السوق واألخبار:

تواصل 

قم بتصميم موجز األخبار والتقويم االقتصادي الخاص بك, وتمتع بإمكانية الوصول إلى ثروة من المواد التعليمية, باإلضافة إلى 
العديد من اإلمكانيات األخرى.  

 "Sentiment Trader" أداة

راقب الميل العام للسوق من خالل بيانات مراكز الشراء والبيع في الوقت الفعلي، والمعنويات التاريخية، واللوحة الرئيسية 
لتحليل معنويات أدوات مالية متعددة. 

 "Session Map" أداة

تمنحك نظرة موجزة وسريعة على األسواق العالمية الرئيسية، واألحداث المستقبلية، ونظرات عامة على حركة األسعار لكل 
جلسة تداول، كما تعرض لك توقيتك المحلي فيما يتعلق "بجلسات التداول" خالل يوم التداول. 

https://www.tickmill.com/
https://tickmill.com/


 )Advanced Trading Toolkit( كيف تبدأ مع مجموعة أدوات التداول المتقدمة

| 5 / 4 |tickmill.com

المتقدم: التداول 

 "Market Manager" أداة

نافذة صغيرة ومريحة تعرض لك قوائم مراقبة األدوات المالية, وجميع أنشطة أوامر حسابك.

 "Correlation Matrix" أداة

توفر لك هذه األداة معلومات ال تقدر بثمن حول السوق, على أطر زمنية مختلفة من أجل إدارة المخاطر بشكل أفضل. حدد 
االرتباطات القوية والضعيفة بسهولة، حيث أن هذه األداة توضح لك االرتباطات بين األدوات المالية على إطار زمني معين, 

ولعدد محدد من األعمدة، على سبيل المثال, آخر 100 عمود, على إطار 1 ساعة.

 "Correlation Trader" أداة

قارن بين أداتين ماليتين, وحدد االختالفات الناشئة مع نشاط السعر األخير ومعلومات الحساب، حيث أن هذه األداة توضح لك 
االرتباطات بين األدوات المالية على إطار زمني معين، على سبيل المثال, األعمدة األخيرة على إطار 1 ساعة.

األوامر:

 "Tick Chart Trader" أداة

حركة السعر التقليدية بأجزاء من النقطة "تكة"، رسوم بيانية خطية، رسوم بيانية "للتكة الواحدة", تسهيل إدخال األوامر بسرعة 
وسالسة وبنقرة واحدة. 

 "Stealth Orders" أداة

قم بإخفاء أوامرك المعلقة عن المشاركين اآلخرين في السوق, وادخل صفقتك عند الوصول إلى السعر الذي تريده. كما يمكنك 
استخدام أمر وقف الخسارة المخفي, وأمر جني الربح المخفي. 

المؤشرات
الحزمة

"Bar Changer" مؤشر

يرسم هذا المؤشر مخططاً بيانياً غير متصل باإلنترنت على 
منصتي MT5/MT4, ويحتوي المخطط على نسخة معدلة من 

الرسم البياني الذي يعمل عليه المؤشر.  

"Donchian" مؤشر

ُيظهر هذا المؤشر قنوات "Donchian"، التي تعرض أعلى 
وأدنى سعر لعدد معين من األعمدة السابقة.  

"Countdown" شمعة

تعرض هذه الشمعة الوقت المتبقي للعمود الحالي, وتنبهك 
حين يكون العمود على وشك االنتهاء.  

"Chart-in-Chart" أداة

تسمح لك هذه األداة بإجراء مقارنة بين عمودي السعر 
ألداتين ماليتين مختلفتين.  

"Chart-Grouping" أداة

تقوم هذه األداة بربط الرسوم البيانية, بحيث أن تغير األداة 
المالية على رسم بياني معين سيؤدي تلقائياً إلى تغيير بقية 

الرسوم البيانية المرتبطة به.

"Freehand Drawing" مؤشر

يتيح لك هذا المؤشر الرسم على المخطط البياني لتمييز أو 
إبراز األحداث عليه بشكل واضح.

"Gravity" مؤشر

ُيظهر مناطق الدعم والمقاومة المحتملة بناًء على السلوك 
السعري السابق، وتكون هذه المناطق ملونة لتبين لك 

نشاط السوق األقوى واألضعف.

 "High – Low" أداة

طريقة سهلة لرؤية القمم والقيعان على الرسم البياني، ألي 
إطار زمني, وعلى أي عدد من األعمدة.

 "Keltner" مؤشر

يعرض قنوات "Keltner"، حيث يختلف حجم القناة بحسب 
.ATR

  "Linear Regression" مؤشر

يعرض االنحدار الخطي لعدد معين من األعمدة، اعتماداً على 
أسعار إغالقها. 
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  "Mini Chart" مؤشر

يعرض لك رسم بياني في نافذة فرعية متغيرة الحجم، مما 
يسمح لك بمشاهدة حركة السعر ألدوات مالية أخرى و/أو 

أطر زمنية أخرى دون الحاجة للتبديل بين الرسوم البيانية.  

  "Order History" مؤشر

يرسم صفقاتك السابقة على المخطط البياني، ويظهر لك 
أسعار وأوقات الدخول والخروج في الصفقات، والنطاقات 

التي تشير إلى وقت دخولك وخروجك من السوق.  

 "Period Converter" أداة

 ،MT4 ترسم مخططاً بيانياً غير متصل باإلنترنت على منصة
لنحصل على إطار زمني مختلف, كإطار 3 دقائق, وإطار 6 

ساعات.

 "Pivot" مؤشر

يقوم بحساب المستوى المحوري التقليدي بناًء على حركة 
السعر التاريخية, ويرسم: مستوى السعر المحوري المركزي، 

مع 3 مستويات دعم ومقاومة على الجانبين.  

 "Renko Bar" مؤشر

يرسم أعمدة "Renko" على المخطط البياني العادي لمنصتي 
  .MT5/MT4

 "Symbol Info" مؤشر

يعطي نظرة عامة على الوضع الحالي, حيث يظهر تغير 
السعر، والمسافة من آخر قمة وآخر قاع، ليشكل مصفوفة 

من اإلشارات الصاعدة والهابطة على أطر زمنية مختلفة.

إذا كنت ممن يفضلون التعلم بصرياً، فيمكنك استكشاف جميع ميزات أدوات التداول المتقدمة من خالل مقاطع الفيديو 
التعليمية الخاصة بنا، والموجودة هنا.

تحذير من المخاطر:  عقود الفروقات )CFDs( هي أدوات مالية مركبة تنطوي على مخاطر مرتفعة قد 
تؤدي إلى خسارة األموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتعرض ٪71 و ٪61 من حسابات مستثمري التجزئة 

 Tickmill Europe Ltd و Tickmill UK Ltd مع )CFDs( لخسارة األموال عند التداول على عقود الفروقات
على التوالي. يجب عليك أن تراعي مدى فهمك لكيفية عمل عقود الفروقات )CFDs(, ومدى قدرتك على 

تحّمل المخاطر المرتفعة التي قد ينجم عنها خسارة أموالك.  
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