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المنصة؟  على ماذا تحتوي 

Windows Tickmill MT5 على نظام 
إذاً، قررت تثبيت منصة MT5 الخاصة بنظام Windows! حسناً تهانينا، لقد اتخذت قراراً حكيماً! بما أنك مستعد لبدء 

التداول، سنقدم لك شرحاً بسيطاً لعملية التنزيل والتنصيب المباشرة, مما سيجعلك جاهزاً للتداول في غضون دقائق.

تتمتع هذه المنصة بالعديد من الميزات والوظائف المفيدة، بما في ذلك:

 عقود الفروقات )CFDs( على الفوركس واألسهم ومؤشرات األسهم والسلع والسندات. 
 "ال تعبئة جزئية". 

 .EA ميزة التداول باستخدام االكسبيرت 
 عقود المايكرو متاحة. 

 تحليل فني متقدم مع أكثر من 50 مؤشر. 
 إشارات التداول. 

 رسوم بيانية بإمكانيات استثنائية. 
خيارات التنصيب متاحة بعدة لغات.

Windows التنصيب على نظام 
 .Windows على نظام MetaTrader 5 سيشرح لكم هذا الدليل بسرعة إجراءات تثبيت منصة

قبل كل شيء، قم بتنزيل المنصة ببساطة عبر النقر هنا. ستظهر لك نافذة منبثقة تسألك عما إذا 
."Run" كنت ترغب في تشغيل هذا الملف كما هو موضح أدناه، ما عليك سوى النقر فوق

 بعد ذلك سيبدأ التنزيل. بمجرد انتهاء التنزيل، يجب عليك تشغيل التنصيب عن طريق النقر المزدوج على 
البرنامج. تنصيب 

 Welcome to Tickmill MT5 ستظهر لك نافذة منبثقة جديدة مع رسالة
Terminal Setup! . انقر فوق "next" لالنتقال إلى الشاشة التالية.
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 ،”Congratulations! We are waiting for you“ ستشاهد انتهاء التنزيل، وبعد ذلك ستظهر لك رسالة
كما هو موضح أدناه. ما عليك سوى النقر فوق finish وستصبح منصة MT5 جاهزة للعمل. 

.3

سيتم إنشاء اختصار على سطح المكتب الخاص بك, وسيتم تشغيل المنصة تلقائياً بمجرد النقر على "finish". إذا لم يتم 
.MT5 تشغيل المنصة تلقائياً، فما عليك سوى النقر بشكل مزدوج على االختصار الذي تم إنشاؤه وسيتم فتح منصة

إذا واجهتك أي مشاكل، فما عليك سوى النقر هنا وإرسال بريد إلكتروني إلينا, وسنكون سعداء جداً بمساعدتك!
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