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 واألجھزة Windows التشغیل لنظام فقط متوفرة MetaQuotes قبل من المطورة و الرسمیة 4میتاتریدیر منصة إن
اتأدو أفضل تقدیم أجل من إضافیة جھود لتقدیم مستعدة و راحتكم تقدر Tickmill لكن و ,النقالة  الخالیة الفوركس تداول 

 لتلبیة محلي 4میتاتریدر تطبیق ببناء قمنا فقد ,المتداولین بین أكثر شائعة أصبحت Apple أجھزة أن بما .المتاعب من
 .عمالئنا احتیاجات

ً  تستغرق والتي الماك على MT4 منصة تنصیب عملیة یصف بسیط دلیل الوسطاء معظم فیھ یقدم الذي الوقت في  وقتا
 الخاص MAC جھاز على العالم في شعبیة األكثر العمالت تداول منصة مع للبدء الفرصة لك تتیح Tickmill فإن ،طویالً 

 .ثوان بضع في بك

ي  يوجد ماذا
الداخل �ف  

 .العادي ویندوز لتطبیق تقریبا والمطابق بك الخاص Mac التشغیل لنظام 4 میتاتریدر منصة Tickmill لك توفر

عم البرنامج ھذا ویأتي  :یلي ما ومنھا ،والوظائف المفیدة المیزات من العدید 

الب�ان�ة الرسوم من أنواع 3 . 

زمينة أطارات 9 . 

ي  مؤ�ش  50 من أ���  ا�ض اف�ت . 

الب�ان�ة العنا� من العد�د . 

المتعددة الب�ان�ة الرسوم . 

مخصص مؤ�ش  أي تثب�ت خ�ار . 

الواحدة التقرة تداول . 

ال�امل التخص�ص قابل�ة . 

 األخرى التطبیقات من اخر تطبیق أي كبساطة بسیطة و واحدة تنصیب عملیة خالل من ھذا كل من اإلستفادة األن یمكنك
 .App Store متجر خارج المتاحة

الماك ع� التنص�ب  

كعلی سیتوجب .MAC ألجھزة 4میتاتریدر حذف و استعمال ,تنصیب كیفیة بشرح الدلیل ھذا سیقوم  تحمیل خاصیة تفعیل 
 :ذلك عمل طریقة یلي فیما .بنجاح المنصة لتحمیل App Store خارج التطبیقات

 كتابة طریق عن System Preferences النظام تفضیالت إلى انتقل ،Mac التشغیل لنظام MT4 منصة إطالق قبل
لیاالع الیمنى الجھة في یقع والذي , Spotlight البحث حقل في بھا الخاص األمر  .بك الخاصة الشاشة من 
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 allow apps و تحت General  ثم اذھب إلى ,Security & Privacy ادخل إلى ,System Preferences من
downloaded from  اختر anywhere.  ً التأكد من تفعیل قابلیة عمل تغییرات من رمز القفل الموجود في یرجى أیضا  

 .الزاویة السفلى من خالل إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور الخاصین بك
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 عادة، یتم وضع كل البرامج الجدیدة في مجلد . Mac dmg installer على نظام MT4 الخطوة التالیة ھي وضع منصة
Downloads, شغّل ملف dmg installer. و بعد القیام بذلك اسحب أیقونة تطبیق Tickmill MT4 Mac  و ضعھا 

 .و بھذا تكون عملیة التنصیب انتھت  .Applications في ملف
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لدیك جاھزة ویمكنك الوصول إلیھا من مجلد التطبیقات 4اآلن اصبحت منصة میتاتریدر   Applications. یمكنك أیضا 
استخدام حقل البحثالوصول بسرعة لمنصة التداول الجدیدة الخاصة بك ب  Spotlight وكتابة “Tickmill MT4 

Mac”. 

 التطبيق تحد�ث

 بشكل آلي, و یتم ذلك في نفس وقت تحدیث نسخة الویندوز العادیة. عند كل تحدیث. MT4 for Mac یتم تحدیث تطبیق
فقط شغّل التطبیق مجدداً و استمر مستخدماً التطبیق المحدث –یتم االغالق دون أي تنبیھ  . 

, اضغط على4مشاھدة نسختك الحالیة من تطبیق میتاتریدرل  Help من قائمة التوجیھ في األعلى و اختر About  ً  تماما
 .لنظام ویندوز MT4 كما تفعل مع تطبیق

ت  MAC ع� األ�ي  التداول و EA األ�س�ب

تح ملفاف ,script  و المؤشرات المخصصة و السكریبت (EAs) لتحمیل أدوات إضافیة مثل اإلكسبریت  
Applications, انقر على ایقونة التطبیق بالزر الیمیني للماوس و اختر Show Package Contents. 
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4للوصول الى ھیكل منصة میتاتریدر  “ _drive‘ یمكنك اآلن رؤیة المحتوى الكامل لملف التنصیب, انقر مرتین على ، 
 الخ. ثم قم بنسخ و لصق ,Program Files -> MetaTrader 4 / MQL4 / Expert / Indicators ثم اذھب إلى

 .المؤشر في الملف المناسب
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 MT4 و ستجد مؤشر جدید في الملف المالئم في لوحة MT4 for Mac وبمجرد االتنھاء من ذلك ,قم بإعادة تشغیل
 .(MT4 EA’s) لإلكسبرت أو

 التطبيق حذف

، انإذا كنت ترغب في أي وقت بإزالة البرنامج من جھاز الكمبیوتر الخاص بك، فیمكنك القیام بذلك بكل بساطة. في الواقع  
 .العملیة ال تختلف عن إزالة أي تطبیق آخر وتجري على النحو التالي

التطبیقاتإما عن طریق استخدام حقل البحث أو الذھاب مباشرة إلى مجلد  – Finder أوال، حدد موقع مجلد التطبیقات في  
 ، Tickmill MT4 عندما تكون في مجلد التطبیقات، اعثر على تطبیق .Dock عبر النقر على أیقونة البحث في البیانات

 ثم انقر على الزر الیساري للتأكید. بعد أن نقل التطبیق إلى سلة ، ’Move To Trash‘انقر بالزر االیمن علیھ و اختر
خالل االنتقال إلى سلة المھمالت و النقر بزر الماوس األیمن لتنفیذ عملیة تفریغ المھمالت، یمكنك حذفھ بشكل دائم من  

 Tickmill MT4 Macبعد إزالة التطبیق من المھمالت سوف یتم حذف كل ما یتعلق ب .”Empty Trash“ المھمالت
 .و لن یبقى لھا أي أثر على جھازك
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 المعروفة واإلشكالت األخطاء

  

 إذا كنت تواجھ أي مشكلة، فنرجو .Mac لنظام التشغیل Tickmill حالیا، ال توجد مشاكل معروفة مع منصة التداول
 .إعالم فریق الدعم و سنقوم بحلھا بدون أي تأخیر

 هامة مالحظة

نكتشف أي اشكاالت وظیفیة و مع ذلك فإن التداول باستخدامو لم  MT4 for Mac لقد قمنا شخصیاً باختبار تطبیق  
 التطبیقات المحاكیة یتم على مسؤولیتك الخاصة. نحن نقترح علیك بشدة أن تعرف نفسك بوظائف التطبیق على حساب

 .الخاص بك بالتحدید Mac  تجریبي و التأكد أن التطیبق یعمل بالطریقة الصحیحة على جھاز

 

https://tickmill.com/ar/about/contact-us
https://tickmill.com/ar/trading/demo-account
https://tickmill.com/ar/trading/demo-account
https://tickmill.com/ar/trading/demo-account
https://tickmill.com/ar/trading/demo-account
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