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الوصف

Trading Central االشتراك في الدعم المباشر المقدم من

بسهوله تامة يمكنك تثبيت التحليل التقني متعدد اللغات المقدم من Trading Central، والمصمم خصيًصا 
لُمساعدة المتداولين التخاذ قرارات أكثر دقه على مدار 24 ساعة طوال 5 أيام، مما يزيد من فرص الربح. ويتميز 

 Trading Central بأدواته وخصائِصه التي تسمح للمتداولين برؤية مستويات واستراتيجيات Trading Central مؤشر
مباشرة على الرسوم البيانية.

ويتميز مؤشر Trading Central بمحتوى ُمتميز وواجهة استخدام سهلة وإطار زمني قابل للتعديل، كما يسمح 
 .Trading Central أيًضا بمليء أوامر التداول وبرمجتها وفًقا لمستويات

يقوم مؤشر Trading Central بطريقة تلقائية بتوصيل البيانات –في الوقت الفعلي-إلى الوسيط المعتمد. وإذا 
لم تتمكن من تشغيل المؤشر على ميتاتريدر4، يجب عليك التأكد من أن الوسيط الذي تتعامل معه ُمعتَمد وحائز 

على ترخيص من Trading Central. وفي هذه الحالة ُيرجى التواصل مع الوسيط الخاص بك لطلب االطالع على 
الترخيص.
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عملية تثبيت المؤشر
يمكنك تحميل أحدث إصدارات المؤشر من خالل النقر على الرابط التالي:

 http://www.tradingcentral.com/Install_Trading_Central_Indicator_for_MetaTrader/setup.exe

كل ما عليك متابعة الخطوات التالية:
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تحديد مسار ملف تثبيت MetaTrader على جهاز الكمبيوتر

ُيرجى مالحظة: أنه في حال قيامك بتثبيت أكثر من منصة، فأنت بحاجة إلى اختيار المنصة المقابلة 
.Trading Central للوسيط الخاص بك، الذي يدعم مؤشر
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وا¾ن. قم بإعادة تشغيل ميتاتريد4

  :TC.TechnicalAnalysis اذهب إلى المتصفح>مؤشر التخصيص وابحث عن مؤشر

 :DLL اسحب المؤشر وأسقطه على الرسم البياني، تأكد من وضع عالمة على
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يمكنك أيًضا تفعيل هذا الخيار 
مرة واحدة لجميع المؤشرات 

والمتداول ا¾لي:

اذهب إلى اÀدوات> خيارات> 
المتداول ا¾لي. افحص واردات 
DLL، ثم تأكد من عدم وضع 

عالمة على نداءات DLL (إذا كنت 
ال ترغب في التأكد على تنفيذ 

كل وظيفة يدوًيا).

وفي ذات النافذة (التي تظهر 
عند سحب المؤشر ووضعه على 

"الرسم البياني").

هنا، ُيمكنك وضع أي معيار 
تحدده لتخصيص مؤشر 

Trading Central

يوفر لك مؤشر Trading Central أكثر من 25 لغة يمكنك االختيار من بينهم، وذلك من خالل تحديد الكود الخاص 
بكل لغة من خالل "تعيين اللغة" (يُرجى االطالع على المزايا والمعايير). كما يمكنك ترك مكان اختيار تعيين اللغة 

دون تحديد وذلك في حالة رغبتك في اختيار اللغة التي تفضلها أثناء استخدامك لـ ميتاتريدر4.

إن كنت ترغب في عرض التحليل الذي نقدمه باللغة البرتغالية أو الرومانية أو الماليزية أو التايالندية (اللغات الغير 
متاحة في منصة تداول ميتاترير4)، كل ما عليك هو وضع الكود المقابل، (PT, RO, MS, TH) في مربع تحديد اللغة.

أيا ما كانت اللغة التي تستخدمها، فأنت بحاجة إلي ضبط النظام بشكل صحيح وذلك بالنسبة للبرامج التي ال 
يوجد لها أكواد. (يرجى االطالع على إعداد اللغة في لوحة التحكم).
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المزايا والمعايير

الخصائصإعداد التخصيص 

Attach TC levels to a chart:

- pivot (invalidation) 
- supports (S1,S2,S3) 
- resistances (R1,R2,R3)

Display a technical analysis for 
the selected periodicity

Possibility to change the 
language of the technical 
analysis

Display: true  
Font size: 10 
Line width: 2 
Color:  
  resistances – green 
  supports – red 
  pivot – blue

Display: true  
Font size: 10 
Font color: Yellow 
Font: Verdana

The language of your MetaTrader interface 
(retrieved automatically). 

If you use the language, which is not covered 
by our analyses, then the English version will 
be loaded.

The condition for the correct displaying of non-
unicode languages: 

you have to choose the corresponding 
language setting for non-Unicode programs

 (see the Regional and Language Options in 
the control panel)

 

(ShowLevels) 
(LevelsFontSize) 
(LevelsWidth) 
(LevelsResistanceColor)(LevelsSupportColor)
(LevelsPivotColor)

(ShowStory) 
(StoryFontSize) 
(StoryTextColor) 
(StoryCustomFont)

(CustomEncoding). 

Normally there is no need to set encoding 
manually, but we leave this parameter to be 
customizable

(CustomLanguage)

Possible values (you have to put a code only):

code language

EN ENGLISH

FR FRENCH

DE GERMAN

ES SPANISH

IT ITALIAN

NL DUTCH

RU RUSSIAN

ZH_CN SIMPLIFIED CHINESE

JA JAPANESE

AR ARABIC

PT PORTUGUESE

TR TURKISH

RO ROMANIAN

ZH_TW TRADITIONAL CHINESE

PL POLISH

HE HEBREW

KO KOREAN

ID INDONESIAN

MS MALAY

TH THAI

SV SWEDISH

PT_BR BRASILIAN

CZ CZECH

SK SLOVAK

HU HUNGARIAN
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Our opinion on selected period 
(at the top right corner)

Display: true  
Font size: 14 
Font color for RISE opinion: green 
Font color for DECLINE opinion: red

(ShowPreference) 
(PreferenceFontSize) 
(PreferenceRiseColor) 
(PreferenceDeclineColor)

The legend explaining the 
meaning of our levels 

Display: true  
Font size: 10

(ShowLegend) 
(LegendFontSize)

Alerts on horizontal levels  
(when one of our levels is 
crossed upwards or downwards 
by the price level)

Enabled: true

Alert example:

(EnableAlerts)

Our levels and comment are 
adjustable to the selected 
period

INTRADAY analysis is shown when you choose 
M1, M5, M15, M30, H1 or H4 periods

SHORT TERM analysis corresponds to D1 period

MEDIUM TERM is used for W1 and MN 
(sometimes also for D1 when SHORT TERM 
analysis is not available)

Possibility to manually set the 
product to analyze 

Automatically retrieved by the Indicator (when 
you apply it to a chart)

(CustomSymbol) 
Normally there is no need to set it manually, 
because we have all product codes used 
by brokers and this code is retrieved 
automatically from your chart. But, if the 
matching is not correct, you can type yourself 
here the correct symbol.

عملية التحديث 

اÊصدار السابق لم يعد َصالحا.

عندما يتاح إصدارا جديدÌ من المؤشر، سوف يصل للمستخدم تنويه بذلك. وسوف يتم بدء التحميل تلقائيا بعد 
 .OK الضغط على
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أوروبا                    الشرق اÀوسط                    شمال أفريقيا                    آسيا

facebook.com/ICMCapital @ICMCapital ICM Capital ICMCapital ICMCapital

ــوري  ــداول الف ــات الت ــتقبلية أو عملي ــود المس ــداول العق ــي ت ــراط ف ــة. إن االنخ ــة مالي ــى رافع ــوي عل ــات تنط ــس؛ ُمنتج ــات والفورك ــل الفروق ــود مقاب العق
ــدم  ــك ع ــب علي ــك. يج ــى إيداعات ــائر تتخط ــه خس ــم عن ــد ينج ــداول، وق ــك المت ــرأس مال ــق ب ــا يتعلَّ ــة فيم ــر عالي ــى مخاط ــوي عل ــة؛ ينط ــالت ا±جنبي للعم
االنخــراط فــي هــذا النــوع مــن االســتثمار مــا لــم تعــي طبيعــة الصفقــة التــي تعتــزم الخــوُض فيهــا، ومــدى تع́رضــك لُمخاطــرة الخســارة. ربحــك وخســارتك 

يتوقفان على حجم التقلبات في سعر ا±سواق التابعة التي يقوم عليها التداول.
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الراعي الرسمي لفريق
البولو ا«نجليزي

بمباراة البولو شيستر
تونز، بارك 2017

جائزة أفضل
وسيط فوركس

 للتداول المؤسسي  

جائزة أفضل
وسيط مقدم

ECN ِتكُنوُلوجيا 

جائزة أفضل
مقدم

 برامج إحالة

جائزة أفضل
ُمَقِدم

 ِتكُنوُلوجيا

جائزة أفضل
مقدم

خدمة عمالء

جائزة أفضل
وسيط
 تداول


