
تثبيت برنامج ميتاتريدر 4:  إذا قمت فعليا بتثبيت برنامج ميتاتريدر 4 

، يمكنك تجاوز هذه الخطوة. خالف ذلك، يمكنك الحصول على أحدث إصدار 

 .www.swissquote.com/fx/forex-account-login :من هنا

 حمل برنامج تثبيت ميتاتريدر 4، ثم قم بتشغيله واتبع

 التعليمات على الشاشة.

ميتاتريدر  تثبيت مستشار سكور  تريد  الذي   4 ميتاتريدر  نموذج  شغل 

تلقائية. االنتظار دقيقة إلكمال أي تحديثات  الرجاء  له.   4

SQORE_MT4_Advisor_« باسم  التثبيت  برنامج  شغل ملف 

الظاهرة على شاشة برنامج  إتباع الخطوات  الرجاء    »setup_XXX.exe

»التالي«. على  انقر  المطلوب،  التثبيت  مكان  تحديد  بعد  بعناية.  التثبيت 

تعرف  كنت  إذا  فقط  المحمول  التثبيت  تمكين  إضافية.  مهام  اختيار 

النمط. هذا  استخدام  كيفية 

نافذة مفتوحة لمحطة  أي  أغلق  الخاصة بك،  اإلعدادات  مراجعة 

االنتهاء من  بالتثبيت. بعد  للبدء  انقر على زر »تثبيت«  4،  ثم  ميتاتريدر 

التثبيت. برنامج  »إنهاء« إلغالق  انقر على  زر  التثبيت، 

ميتاتريدر سكور  منصة  مستشار  لك   يسمح 

المزودة التداول  ألفكار  المباشر  بالتنفيذ   4 

 من منصة سويسكوت سكور على حساب

الخاص بك لدى سويسكوت .ميتاتريدر 4 

تثبيت مستشار سكور ميتاتريدر 4

EURUSD

انقر على الزر »تداوالت« على الجانب األيسر من الواجهة. اختر التداول 

بحالة »نشطة« وانقر على زر »إرسال«.

الخسارة  وقف  أمر  بالكمية،  الخاصة  االفتراضية  القيم  تعديل  يمكنك 

وسحب األرباح. ثم انقر على »إرسال أمر التداول« سوف يتم نقل أمر 

للتنفيذ.  4 ميتاتريدر  منصة  إلى  مباشرة  التداول 

4 في  بنجاح في منصة ميتاتريدر  المنفذة  التداول  أوامر  سوف تظهر 

التداوالت. نافذة سجل 

الستكشاف األخطاء وإصالحها ومعلومات إضافية حول مستشار سكور 	 

ميتاتريدر 4، الرجاء تحميل الدليل الكامل من هنا. دليل مستخدم 

مستشار سكور ميتاتريدر 4

لمعرفة المزيد حول سويسكوت سكور، انظر  دليل مستخدم 	 

سويسكوت سكور

للحصول على تعليمات حول كيفية تثبيت وتشغيل ميتاتريدر4، 	 

تحقق من دليل مستخدم منصة سويسكوت ميتاتريدر 4نافذة سجل 

التداوالت.

التداوالت تنفيذ 
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انقر على أيقونة نمط سهل من سكور ميتاتريدر 4 على سطح 

المكتب أو من قائمة ابدأ. أدخل كلمة مرور حساب ميتاتريدر 4 الخاص بك. 

تأكد من بقاء برنامج ميتاتريدر4 الخاصة بك مفتوح أثاء تنفيذ األوامر من 

سويسكوت سكور.

الخاصة بك في سويسكوت  الدخول  ادخل معلومات 

)إذا لم يكن لديك حساب سويسكوت سكور، يمكنك  سكور 

الصفحة:                                           في هذه  النموذج  بتعبئة  إنشاء حساب  بسهولة 

.)www.swissquote.com/fx/news/sqore

يتم  الضغط على موافق، سوف  للرابط. بعد  اختر اسم مستعار 

الرابط. إنشاء 

قم بتسجيل الدخول إلى سويسكوت سكور من المتصفح الخاص بك. 

انقر على زر »الخيارات« سكور في األعلى واختر عالمة تبويب 

الخاصة  )الروابط(  الرابط  تنفيذ األوامر«. سوف يتم عرض  »رابط لمكان 

بك. ربما يستغرق األمر بضعة دقائق لظهور أي رابط جديد.

التشغيل في نمط سهل وإنشاء رابط
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التشغيل السريع  دليل 

مستشار منصة سويسكوت سكور ميتاتريدر 4
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