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 Mac MetaTrader 5 على أجهزة 
منصة MetaTrader 5 الرسمية المطورة من قبل شركة MetaQuotes متاحة على 

 .macOS واألجهزة المحمولة, وأيضاً على أجهزة ,Windows أنظمة

بينما يقدم لكم معظم الوسطاء دليل تثبيت بسيط فقط، ليشرح لكم عملية طويلة لتنصيب 
منصة MT5 على أجهزة Mac, فإن Tickmill تمنحكم الفرصة للبدء مع منصة التداول األشهر 

عالمياً عبر تنصيبها مباشرة على أجهزة Mac الخاصة بكم في غضون ثواٍن معدودة.

المنصة؟  على ماذا تحتوي 
توفر لكم Tickmill منصة MetaTrader 5 على أجهزة Mac, وهي مطابقة تقريباً لتطبيق Windows القياسي. 

يتمتع هذا البرنامج بالعديد من الميزات والوظائف المفيدة، بما في ذلك: 

 6 أنواع من األوامر المعلقة,
 21 إطار زمني, 

 أكثر من 50 مؤشر افتراضي, 
 أنواع متعددة من الرسوم البيانية, 

 إمكانية تنصيب مؤشرات مخصصة, 
 التداول بنقرة واحدة, 

 قابلية التخصيص الكامل, 
و"عمق السوق".

اآلن يمكنكم االستفادة من جميع هذه الميزات اإلضافية من خالل عملية تنصيب تتم لمرة 
 .App Store واحدة، وهي بسيطة كما هو الحال مع أي تطبيق متاح خارج
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 Mac التنصيب على نظام 
سيشرح لكم هذا الدليل بسرعة كيفية تنصيب واستخدام وإزالة منصة MetaTrader 5 على أجهزة 

Mac. يجب عليك الموافقة على تنزيل التطبيقات من خارج App Store لتثبيت المنصة بنجاح.  

كيفية القيام بذلك:

قبل تشغيل منصة MT5 على جهاز Mac، اذهب إلى System Preferences عبر كتابة األمر 
المعني في بحث Spotlight , وذلك في النافذة اليمنى العلوية من شاشتك.

.1

 General ثم اختر عالمة التبويب ,Security & Privacy ادخل إلى ، System Preferences بعد الذهاب إلى
واسمح بتنزيل التطبيقات من أي مكان. تأكد أيضاً من إلغاء قفل "القدرة على إجراء التغييرات". يمكنك القيام بذلك 

عن طريق النقر على القفل الموجود في الزاوية السفلية وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.
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الخطوة التالية هي تحديد موقع ملف التنصيب )MetaTrader 5.dmg(. عادة 
  .Downloads folder ما تجد جميع التنزيالت الجديدة في

قم بتشغيل ملف التنصيب .dmg ، وبعد الضغط على ملف .dmg ، اسحب أيقونة تطبيق 
MetaTrader 5 وأفلتها في المجلد Applications. وبهذا ستنتهي عملية التنصيب. 

اآلن أصبح MetaTrader 5 جاهزاً ويمكن الوصول إليه من مجلد Applications. يمكنك أيضاً الوصول 
."MetaTrader 5" ثم كتابة Spotlight بسرعة إلى منصة التداول الجديدة تماماً عبر الذهاب إلى

.3

المنصة   تحديث 
يتم تحديث منصة MetaTrader 5 الخاصة بأجهزة Mac تلقائياً. تتم هذه العملية بالتزامن 

مع التحديث المعتاد إلصدار Windows. بعد كل تحديث، يتم إغالق المنصة دون أي إشعار 
- ما عليك سوى تشغيل التطبيق مرة أخرى واستخدام اإلصدار المحدث. 

لمشاهدة اإلصدار الحالي من منصة MetaTrader 5، انقر فوق عالمة التبويب Help الموجودة في نافذة 
 .Windows الخاصة بنظام MT5 كما هو الحال تماماً في منصة About التنقل العلوية، وحدد الخيار
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 Mac االكسبيرتات )EAs( في نظام 
لتنصيب أدوات إضافية مثل االكسبيرتات )EAs(, والمؤشرات والسكريبتات المخصصة, افتح ملف 

 .Show Package Contents واضغط بزر الماوس األيمن على أيقونة التطبيق, ثم اختر ،Applications
.1

يمكنك اآلن رؤية المحتوى الكامل لملف التنصيب. انقر نقرة مزدوجة على "drive_" للوصول 
 Program Files >  MetaTrader 5> MQL5 > Expert ثم اذهب ،MetaTrader 5 إلى بنية

Indicators <, إلخ. وانسخ المؤشرات ثم الصقها في المجلدات المعنية. 

.2

 .MT5 EA’s وستجد المؤشر الجديد في نافذة MetaTrader 5 بعد االنتهاء من ذلك، أعد تشغيل منصة
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المنصة  تثبيت  إلغاء 

المعروفة  والمشكالت  األخطاء 

هامة  مالحظة 

إذا رغبت بإزالة المنصة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك في أي وقت, يمكنك ذلك 
ببساطة. في الواقع، ال تختلف هذه العملية عن إزالة أي تطبيق آخر. 

 ,Spotlight ويمكنك القيام بذلك إما من خالل استخدام .Finder من خالل Applications أواًل، حدد موقع ملف
 .Dock في شريط Finder من خالل النقر على أيقونة Applications أو عبر الذهاب مباشرة إلى ملف

بعد فتح ملف Applications, ابحث عن تطبيق Metatrader 5, ثم اضغط بزر الماوس 
األيمن  على التطبيق واختر Move To Bin, ثم اضغط بزر الماوس األيسر للتأكيد. 

بعد نقل التطبيق إلى سلة المهمالت، يمكنك حذفه نهائياً من خالل الذهاب إلى سلة 
  .Empty Trash المهمالت, واستخدام زر الماوس األيمن لتنفيذ أمر

إزالة التطبيق من سلة المهمالت لن يترك أي أثر لمنصة Metatrader 5 على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. 

حالياً، ال توجد أي مشاكل معروفة في منصة التداول الخاصة بـ Tickmill لنظام Mac. إذا واجهتك أي 
مشكلة، فيرجى إعالمنا بها عن طريق االتصال بفريق الدعم المختص، وسنقوم بحل المشكلة فوراً. 

قمنا باختبار تطبيق MetaTrader 5 على أجهزة Mac بأنفسنا, ولم نكتشف أي مشاكل وظيفية يمكن 
 .Windows أقل كفاءة مما هي عليه في أجهزة MacOS أن تجعل التداول على منصة

ومع ذلك، فإن التداول عبر هذا التطبيق سيكون على مسؤوليتك الخاصة. نحن نقترح عليك بشدة أن تتعرف أواًل على 
وظائف البرنامج عبر الحساب التجريبي، وأن تتأكد من عمل التطبيق على النحو المنشود على جهاز Mac الخاص بك.

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

