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Technical Analysis and Trading 
Why do most traders fail? 

Hundreds of thousands of people all over the world trade stocks, options, 

commodities, FOREX, and more. All of these investors hope to be successful, but 

the fact is, most are not. The reasons for failure in the market are as varied as the 

traders themselves, but for the great majority it comes down to their approach to 

trading. 

When traders allow emotions like greed and fear to play in their decisions, they are 

bound to fail. Also, relying on hunches, guesses, tips from friends, or even the 

advice of your broker are likely to lead to disappointment. 

 

Successful traders have several things in common. One, they leave emotions out 

of their trades. Two, they know not all trades will be winners. Their goal is to beat 

the odds and make a majority of winning trades. Three, they have a plan. They 

manage their funds and never trade more than they should. Finally, many traders 

use Technical Analysis – the science of trading. 

 

What is Technical Analysis and how can it help your trades? 

“Technical Analysis” is a complicated-sounding name for a very basic approach to 

trading. Simply put, it is the study of security prices in order to make better trading 

decisions. The primary tool of the technical analyst is a chart showing price and 

volume. By identifying patterns over time, technical analysts are often able to 

predict the direction of the market, and specific securities. 

 

Of course no one can predict the future, but remember successful trades are 

about beating the odds and making more winners than losers, and protecting 

one’s profits. Technical Analysis provides that edge to a great deal of successful 

traders. 

 

In the pioneering days of technical 

analysis, charts were painstakingly hand 

drawn. Fortunately computers now 

perform the tedious aspects of charting. To 

be sure, many charting software programs 

have come and gone, but 

MetaStock has set itself apart for over 30 

years as the choice of serious traders. 

 
The primary tool of the Technical Analyst is a chart showing price and volume... 

among other things. 
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 ملاذا يفشل أغلب املتاجرين?

 من كل. وغيرها األجنبية، والعمالت السلعو  الخياراتوعقود  العالم باألسهم أنحاء جميع في الناس من اآلالف مئاتيتاجر 

 متنوعة السوق  في الفشل أسبابإن . ذلك هم ال يستطيعون معظمفي الواقع أن  ولكن ،حاجنون في الأملي املستثمرين هؤالء

 رجاتملا تسمح عندماف .تاجر امل فيمنهجهم  الى يرجع األمرفإن  العظمى للغالبية بالنسبة ولكن أنفسهم، التجاركما هم 

 وكذلك . بالفشل معليه محكوم إنهمف قراراتهم، في لعبأن ت والخوف الطمع مثل عواطفلل
 
 ،سالحد على االعتماد أيضا

 .أمل خيبة إلى ؤديت أن املرجح من وسيطك مشور  حتى أو اء،األصدق من نصائحو  والتخمينات،

 

ه لن نبأ يعلمون  نهمإ ،الثانية. خارج العمل العواطف تركإحداها . املشتركة األشياء من العديد الناجحين ينجر اتامللدى 

إنهم . خطة لديهمإن  ،لثةاثال. رابحةالصفقات  أغلبية وجعلاالحتماالت  على الفوز  هو هدفهم. رابحة الصفقاتتكون جميع 

 ال يتاجرون و  أموالهميقومون بإدار  
 
 . ينبغي مما أكثر أبدا

 
 من علم - نيفلين التحليل اجر اتامل من العديديستخدم  ،وأخيرا

 .املتاجر 

 

 ما هو التحليل الفني وكيف يمكنه أن يساعدك في املتاجرة?

  االسم هو" الفني التحليل"
 
 جدبسيط  نهجملالذي يبدو معقدا

 
 أجل من املالية األوراق أسعار دراسة هو ببساطة،متاجر . لل ا

 تحديد طريق عنو . حجم التداول و  السعر يبين بياني رسمي ه الفني لمحللل الرئيسية األدا قرارات املتاجر . إن  أفضلصنع 

  نيالفني نياملحللفإن  الوقت، مع نما األ 
 
 .محدد  مالية وأوراق ،السوق  اتجاهب التنبؤ  على ينقادر  ون كوني ما غالبا

 

 التغلب على  الناجحة الصفقاتأن  تذكر ولكن باملستقبل، التنبؤ ألحد يمكن ال بالطبعو 
 
صفقات  عملو  االحتماالتما هي إال

 .الناجحين ينجر اتامل من كبيرعدد  إلى ذلك التمّيز الفني التحليل يوفرو  .األرباح وحماية ، الخاسر رابحة بعدد أكر من 

 

 
 

ترسم باليد  البيانية الرسومكانت  الفني، لتحليليات ابدا في

 تنفذ اآلن الكمبيوتر أجهز فإن  الحظ لحسنو  .بطريقة مضنية

د أن  .البيانية الرسوم من ملةاألمور امل
ّ
 من العديدومن املؤك

 ميتاستوكبرامج  ولكن ،توذهبقد أتت  البيانية الرسوم برامج

ين جر اتملل الخيار اارهباعتب عاما 03 مدى على نفسهاقد ميزت 

 .الجادين

 

 
 إن األدا  األساسية في التحليل الفني هي رسم بياني يظهر السعر وحجم التداول..

 من بين أشياء أخرى 
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What is MetaStock? 

 
MetaStock is science for traders 

Simply put, MetaStock is a tool for traders to analyze the markets on a sector, 

industry group, and security level. It uses charts and indicators to help you decide 

when to take and when to exit trades. 

 

No system is perfect, but MetaStock helps you become a more successful trader 

by improving your odds over all. It also helps take the guess work out of trading by 

offering a methodical, systematic approach. When you incorporate science and 

logic into trading, you are less likely to rely on hunches, guesses, fear, or greed. 

 

MetaStock is a professional-level tool for traders of all types and abilities 

MetaStock is packed with the tools professional traders have come to expect (and 

some that exceed expectations): 

 Analyze stocks, FOREX, futures, ETFs, e-mini, and more 

 Scan, sort, and rank thousands of securities 

 Back-test multiple strategies on multiple securities 

 Get insights from industry experts 

 Use over 200 standard indicators, or design your own 

 FREE professional support 

 

 

 

MetaStock is an award-winning performer 

 

   
MetaStock 

Winner 1993-2004 

Standalone Analytical 

Software 

$200-$499 

MetaStock 

Winner 2005-2013 

Standalone Analytical 

Software 

$500-$1000 

MetaStock Pro 

Winner 2006-2011 

Standalone Analytical 

Software 

$1000 and more 
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 ؟

 
 ميتاستوك هو العلم بالنسبة للمتاجرين

. واألدا  املالية )السهم( ةيالصناع جموعةوامل القطاع مستوى  على قاألسوا لتحليل ينجر اتملل أدا  هو ميتاستوكببساطة، 

 .في الصفقة ومتى تخرج منها تدخل متى تحديد في ملساعدتك واملؤشرات البيانية الرسوم ويستخدم

 

  تصبح أن على يساعدك ميتاستوك ولكن مثالي، نظام يوجد ال
 
  أكثر تاجرا

 
  كاحتماالت تحسين خالل من نجاحا

 
 ماك. عموما

 في واملنطق العلم دمجت ماعند. منهجيو  منظمأسلوب  تقديم خالل مناملتاجر   من تخمينإزالة أسلوب ال على يساعد أنه

 .الطمع أو الخوفأو  التخمينات وس أالحداعتمادك على  لاحتمتقلل ا فإنك ،املتاجر 

 

 القدراتو  األنواع كللاملحترف  املستوى باملتاجرين  أداة ميتاستوك

 (:التوقعات تتجاوز  هاوبعض) ن و املحترف جروناملتاالتي يتوقعها  دواتباأل  ميتاستوكدت لقد زو 

 وأكثر ،اإللكترونية اآلجلة والعقود املتداولة، االستثمار صناديقو  اآلجلة والعقود األجنبية والعمالت األسهم تحليل •

 ذلك من

 املالية األوراق من اآلالف بيرتتو  وفرز  مسحعمل  •

 متعدد  مالية أوراق على متعدد  ستراتيجياتجعي ال االختبار الترا •

 الصناعة خبراء منآراء  على الحصول  •

 بنفسكمؤشرك الخاص  صمم أو قياس ي، مؤشر 033 من أكثر استخدم •

 مجانفني احترافي  دعم •
 
 ا

 ئزواج على حائز أداء هو ميتاستوك

   
 ميتاستوك

 0332 – 3990الفائز 

 املستقلبرامج التحليل 

033  $- 299 $ 

 تاستوكمي

 0330 – 0332الفائز 

 برامج التحليل املستقل

233  $- 3333 $ 

 ميتاستوك برو 

 0333 – 0332الفائز 

 برامج التحليل املستقل

 $ فأكثر 3333
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Where do you start when you have 1000’s 

of securities to choose from? 
The MetaStock Explorertm lets you scan through 1000’s of securities to find a winner 

There are thousands of stocks, currencies, options, and futures out there. Moreover، 

there are hundreds of indicators and systems you might want to use to trade them. 

How do you even begin to sort through the possibilities? How do you find the 

winners? 

That’s where the MetaStock Explorertm comes in. Now you can use YOUR criteria 

to scan a universe of securities to find the ones that fit YOUR strategy. 

Here are some examples of possible scans: 

• Discover which securities have generated a buy or sell signal based on your 

custom criteria 

• Find the securities that have just crossed above their 200-day moving 

average 

• Generate a performance report of all your mutual funds 

• Discover the securities which ranked highest by Wilders RSI 

• Generate a list of securities that are above their 10-week moving average, 

with a stochastic of 80 or higher 

 

The list of possible scans is almost endless. Not only does this save countless hours of 

sorting and sifting, but it allows you to do things you simply could not do otherwise. 

 
Find the securities that fit your trading strategy in moments، 

not hours or days, with the MetaStock Explorer. 
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؟
 رابحةال إليجاد يةاملال األوراقآالف  فحص لك يتيح ميتاستوكمستكشف 

 نظمالو  املؤشرات من املئات هناك ذلك، على وعالو . هناك اآلجلة والعقود والخيارات، والعمالت، األسهم، من اآلالف هناك

 ؟األسهم الرابحة تجد كيف االحتماالت؟ فرز حتى البدء في  يمكنك كيف .ها في املتاجر  بهااستخدام في ترغب قدالتي 

 لعثور ل املالية ألوراقعالم من ا سحمل الخاصة كمعايير  استخدام يمكنك اآلن. Explorer سبلوريرهنا يدخل ميتاستوك اك

 .الخاصةتك استراتيجي تناسب التي تلك على

 

 :املمكنة الفحص عمليات على األمثلة بعض وهنا

 خصصةامل كعايير م أساس على الشراء أو البيع إشار  التي اعطت املالية األوراق اكتشف 

 يوم 033ـل املتحركط املتوس فوق  فقط تعبر  التي املالية األوراق عن البحث 

 يةاالستثمار  كصناديق جميعل أداء تقرير إنشاء 

 يلدرز مؤشر و  قبل من علىاأل  املرتبة احتلت التي املالية األوراق اكتشاف RSI 

 أعلى أو 03 من ستوكاستيك شرمؤ  مع ع،يباأس 33املتحرك لـ املتوسط من أعلى هي التي املالية األوراق قائمة إنشاء 

 

  لها نهاية الإن قائمة املسح املمكنة 
 
ر  وهذا. تقريبا

ّ
 أن لك يسمح ولكنه غربلة،الو  فرز ال من تحص ى ال ساعاتليس فقط يوف

 .ها بدونهاتفعل أن تستطيع ال ببساطة التي األشياءتقوم ب

 
 أو ساعات وليس لحظات، فياجر  تك في املتاستراتيجي تناسب التي املالية األوراق على العثور 

 .ميتاستوك مستكشف مع أيام،
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Test and compare BEFORE you spend your 

first trading dollar
The Enhanced System Testertm gives you confidence in your strategy 

With the exclusive MetaStock Enhanced System Testertm you can create, 

backtest, compare, and perfect your strategies before you risk any money in the 

markets. By analyzing every trade that would have occurred historically, you build 

confidence in future trades and answer the questions, “If I had traded this security 

using these trading rules, how much money would I have made or lost? 

 

Test multiple securities against multiple strategies 

The Enhanced System Tester also shows you which securities work well with which 

systems. Unlike other systems that allow you to test only one strategy on one 

security, the MetaStock Enhanced System Tester allows you to test multiple 

securities against multiple strategies. Test one system with one security, many 

systems with one security, one system with many securities, or many systems with 

many securities. 

 

Real-world variables mean realistic results 

Designed to simulate a realistic trading scenario, the Enhanced System Tester 

allows you to change and edit variables such as entry, exit, expanded stops, order 

sizes, commissions and more. 

 

The reports generated by the Enhanced System Tester are comprehensive and 

presented in an easy-to-read, intuitive format. 

 
Test multiple securities against multiple strategies with the Enhanced System Tester. 
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 كتاستراتيجي في الثقة يمنحكاملطّور  نظاماختبار ال

ور لل حصري باالستخدام ال
ّ
 إنشاء يمكنك MetaStock Enhanced System Tester نظامالختبار ميتاستوك املط

 
 
 كل تحليلب. األسواق في أموال ةأيب جازفت أن قبلتها وتكاملها مقارنو  Backtest استراتيجيتك الخاصة واختبارها تراجعيا

  حدثت أنمن املمكن صفقة كان 
 
 قد كنت إذا" األسئلةهذه  على تجيبو  ،يةاملستقبل الصفقات في الثقةفإنك تبني  ،تاريخيا

 "؟جنيت أو خسرت قد كنت املال من كم ،املتاجر  هذه واعدق باستخدام السهم هذاتاجرت ب

 متعددة استراتيجياتباستخدام  متعددة املالية أوراق اختبار

ور أي  امنظال اختبار لك يظهر
ّ
 تسمح التي األخرى  األنظمة عكس على. نظمأي  مع جيد بشكل تعمل التي املالية األوراقاملط

 مالية أوراق اختبارب لك يسمح ميتاستوكاملطّور في  نظامفإن اختبار  واحد،سهم  على فقط واحد  استراتيجية اختبارب لك

أو  واحد ،أو أنظمة متعدد  مع ورقة مالية  واحد، سهم مع احدو  نظام اختبارقم ب. متعدد  استراتيجياتباستخدام  متعدد 

 .املالية األوراق من العديد مع األنظمة من العديد أو املالية، األوراق من العديد مع واحد نظام

 

 واقعية نتائج عنيالواقعية ت املتغيرات

 خروج،الو  دخول ال مثل املتغيرات وتعديل تغييرب املطّور  نظاملك اختبار ال يسمحو  واقعية، تجار  سيناريو ملحاكا  هميصمتم ت

 .ذلك من وأكثر والعموالت ،األوامر ماحجأو  املوسعة، اتتوقفوال

 

 وبتصميم واضح. القراء ،تعرض بطريقة سهلة و  شاملةاملطور  نظاماختبار ال بواسطة إنشاؤها تمي التي التقارير

 

 
 .املطّور  نظاماختبار ال مع متعدد  ياتاستراتيجباستخدام  متعدد  مالية أوراق اختبارقم ب
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Expert advice is right at your finger tips 
Get insights from top industry experts with the Expert Advisortm 

The MetaStock Expert Advisor gives you the input of industry professionals when 

and where you need it. Display the industry’s most popular systems and charting 

styles with the click of a mouse. Need more info? Choose the commentary screen 

for specific information about the security you are charting. For example, you can 

learn: “What is a MACD and where should the buy and sell signals occur on the 

chart?” You can even create your own system using the easy-to-learn MetaStock 

formula language. 

 

 

Expert Alerts 

Alerts keep you in touch with current trading conditions. Use simple price and 

volume alerts or complex indicator triggers and multiple condition alerts. 

Expert Commentary 

This window shows you in detail how your expert assesses the chart you are 

viewing. Is it a buy, sell, or hold situation? If so... Why? You get insight gained 

through years of research and real-world trading. 

Expert Symbols and Trends 

Buy and sell arrows, text, or any other symbols in the MetaStock palette 

automatically flag special conditions, according to your criteria. 

 

 
 

One of the most unique features of MetaStock, the Expert Advisor gives you the 
insights of the expert who developed the system you are using. 
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 Expert Advisorباستخدام  الصناعة خبراءآراء  على احصل

ما حيثو  عندما القطاع هذا في املتخصصينآراء  يعطيك MetaStock Expert Advisor خبيرلا ميتاستوك مستشار

 مزيد الى اجتحهل ت. املاوس علىبضغطة  البيانية واألساليب الصناعة هذه فيشهر   األنظمة أكثر عرضيتم . إليها تجتحا

. هرسمالسه الذي ت حول  محدد للحصول على معلومات  Commentary Screen الشرح شاشة راخت املعلومات؟ من

 الرسم على بيعالو  شراءتظهر إشارات ال أن ينبغي نأيو  MACDمؤشر املاكد  هو  ما: "معرفة يمكنك املثال، سبيل على

 MetaStock Formula ميتاستوكمعادالت  لغة باستخدام خاصال كنظام إنشاء يمكنكبل  "البياني؟

Language لتعلما سهلة. 

 الخبراء تنبيهات

 مشغالتأو  حجمالو  سعرة للبسيطتنبيهات  استخدم. الحاليةبشرو  املتاجر   مع اتصال على Alerts التنبيهاتتبقيك 

 .الشرو  ومتعدد  تنبيهاتو  معقد  مؤشر

 الخبراء اتتعليق

 هل .تشاهده يذال البياني الرسم الخاص كخبير  ميقيّ  كيف بالتفصيل Expert Commentary النافذ  هذهلك  ظهرت

 من سنوات خالل من ةاملكتسبعلى الخبر   تحصلإن  ملاذا؟...  كذلك األمر كان إذا ؟احتفاظ أو بيع وأ شراءحالة  هي

 .الواقعي العالم فيواملتاجر   البحث

 الخبير اتجاهاتعالمات و 

 تقوم  ميتاستوك لوحة في أخرى  رموز  أي أو ،وصالنص وأ بيع،ال و أ شراءإشارات ال
 
 وفقا خاصة، شرو بالتأشير ب تلقائيا

 .الخاصة كملعايير 

 
  األكثر اتميز املإحدى 

 
 .تستخدمه الذي النظام الذي طّوروا خبراءال منآراء  خبير ستشارم يعطيكحيث  ميتاستوك،في  تفردا
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Where will prices go next? And when? 
Make more precise profit targets and stops with the MetaStock FORECASTER 

Imagine if you have a tool that could paint a more probable, easy-to-read picture 

of the future? A picture based on patent-pending technology that uses any of 67 

event recognizers. A picture that helps you more precisely set profit targets and 

stops. That’s what you get with the MetaStock Forecaster, the latest PowerTool 

 

The FORECASTER plots a “probability cloud” based on your selection of any of 67 

event recognizers. It uses advanced mathematics to examine the price action 

after these events to determine the probable performance of future events. 

 

You can use the FORECASTER to: 

• Run a detailed analysis projecting the future of a security 

• Read a detailed analysis of an event’s past performance 

• Get a list of dates on which events had previously occurred 

• See the probable out come of current events 

• Discover which events a security reacts best to 

• And more 

 

The FORECASTER offers new ways to analyze trading signals and provides insight to 

future performance. 
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؟؟
 MetaStock FORECASTER املتنبئ مع دقة أكثر نقاط توقفو  يةربح أهدافصنع أ

 على عتمدت صور  ؟سهلة القراء  لمستقبلل صور و  ،أكثر احتمالصور  ذات  ترسم أن يمكن التي األدا  لديك أن لو تخيل

 أكبر بدقةو  تحديدال على تساعدك صور . ثاحداأل على  لتعرفأسلوب ل 26 من أي ستخدمت اختراع  براءحمل ت تكنولوجيا

 قدر .دوات الأ أحدث ،MetaStock FORECASTER تنئ امل مع عليه تحصل ما وهذا. توقفقا  النو  الربح أهداف

 الرياضيات ويستخدم. ثاحداأل على  لتعرفلأسلوب  26 من يأل  الختيارك وفقا" تاحتماال  سحابة"رسم ب املتنئ يقوم 

 .املستقبلية لألحداث املحتمل األداء لتحديد األحداث هذه بعد السعر حركة لدراسة املتقدمة

 

 :يف املتنئ  استخدام يمكنك

 هم ماس مستقبل ستشرافال  مفصل تحليل تشغيل •

 املاض ي فيما  حدث داءأل  مفصل تحليل قراء  •

 سابقة أحداثفيه  وقعت التي التواريخب قائمة على الحصول  •

 اليةحال ألحداثل ةاملحتمل الخروجنقطة  على اطلع •

 أفضلمعها سهما ما بطرقية  يتفاعل التي األحداث فشكستا •

 ذلك من وأكثر •

 

 .املستقبلي األداء على نظر  يقدمو  التداول  إشارات لتحليل جديد  طرق  املتنئ  يقدم
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MetaStock by the numbers 

 
When you get MetaStock, you get a legendary array of customizable charts, 

indicators, line studies, templates, and more... and that’s just the beginning. 
 

 Over 250 built-in trading indicators and systems (and endless customization 

possibilities) 

 The PowerTools: including the Explorer, the Expert Advisor, and the System 

Tester  

 42 adaptive indicators which use dynamic parameters to provide more 

responsive and accurate results 

 9 Core Chart Styles (including Bars, Line, Candlesticks, Point & Figure, Kagi, 

Renko, Three-line break Equivolume and Candlevolume) with an enormous 

array of line, color, chart, indicator, text, and alert customization possibilities 

 Easy-to-learn formula language lets you design your own system 

 The revolutionary Rahul Mohindar Oscillator (RMO) all-in-one trading system 

 Convenient templates save you time and effort by applying the same set of 

indicators and studies to different securities 

 Built-in toolbars let you easily refresh data, change periodicity, rescale the Y 

axis, zoom in & out, and choose a security to open 

 Options for end-of-day and real-time traders 

 Name-brand systems such as Bollinger Bands, Turtle Trader, Darvas Box, 

SPYDER Carpe Diem, Conners RSI, and many many more 

 FREE customer support and a library of online resources 

 30-day money-back guarantee for all non-subscription products 
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سطورية األ  البيانية الرسوم منأسطورية  مجموعة على تحصلفإنك  ،ميتاستوك علىحصولك  عندما

 مجرد يه هوهذ...  ذلك من وأكثر والقوالب، الخط، ودراسات شؤرراتومن امل، لتخصيصالقابلة ل

 .بدايةال

 (التخصيصمن  لها نهاية الاحتماالت و ) ةاملدمجاملتاجر  وأنظمة ات مؤشر من  023 من أكثر 

   أدوات القدرPowe Tools :املستكشف  ذلك في بماExplorer، الخبير  ستشار واملExpert Advisor، 

 System Tester لنظاماختبار او 

 20 ة تكيفم مؤشراتAdaptive Indicators  استجابة كثرنتائج أ لتوفيرديناميكية  تال مامع تستخدم التيو 

 دقةو 

 9  األعمد   ذلك في بما) األساسية بيانيةالرسومات المن  أنماBars والخط Line  عو الشمو Candlesticks 

 Three-Line Equivolumeو Renko رينكوو  Kagiوالكاجي  Point & Figure والشكل نقطةوال

وص والنصات ؤشر ومات واملرسوال نالو األو  و لخطمن التخصيصات ل هائلة مجموعة مع( Candlevolumeو

 اتوالتنبيه

 معادالت  لغةFormula Language ا ةسهل 
ّ
 بك الخاص كنظام تصميمتمكنك من  ملتعل

  الثورينظام املتاجر  املتكامل Rahul Mohindar Oscillator (RMO) 

 األوراق مختلفعلى  والدراسات املؤشرات مجموعة نفس تطبيق خالل من والجهد الوقت لك توفر مريحة قوالب 

 املالية

 املحور  مقياس إعاد و  ،نيالفاصل الزم يريوتغ البيانات، تحديثمن  بسهولةتمكنك  ةمدمج األدوات أشرطة 

 هلفتحالسهم  واختيار ،والتكبير والتصغير ،Y axisالصادي 

 اليوم نهايةللمتاجرين في  خيارات End-of-Day  اللحظيين وReal-time 

 باند البولنجر مثل تجارية عالمةة بنظمأ Bollinger Bands، السلحفا  تاجرامل Turtle Trader، Darvas 

Box، SPYDER Carpe Diem، Conners RSI، الكثير الكثير وغيرها 

 لعمالءالفني ل دعمال  
 
 االنترنت على املوارد من ومكتبة مجانا

  االشتراكاتيوم لجميع املنتجات غير  03ضمان إعاد  النقود 
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MetaStock XENITHtm 
Available with MetaStock Pro or as a stand-alone platform, MetaStock XENITH is 

quite simply the most powerful platform available to the private trader. 
MetaStock XENITH is your go-to source for critical market news and analysis. It’s 

tailored to your workflow and features very smart search tools that provide instant 

access to high-value content. 

 

MetaStock XENITH redefines how you look at the market 

The Flex Sheet module allows you to effortlessly create detailed custom views of 

the market. You can choose from pre-filled Flex sheets base on your interests, or 

design your layout from scratch. Just drag and drop the objects into position, 

incorporating real-time market data, quote lists, news and charts into your sheet. 

 

Find what you need, when you need it 

One of the most innovative features in MetaStock XENITH is the advanced search. 

You can locate the right content in seconds and get results that are structured 

and relevant. 

 

Options Traders rejoice 

The full suite of option tools available in MetaStock XENITH will definitely impress 

options traders. They include the Options Strategy Module, the Options Watch, the 

Options Calculator, The Volatility Quick Chart, and the “At the Money Implied 

Volatility” View. 

 

 

 

 

 
MetaStock XENITHtm is the biggest thing to hit the personal trading industry ever. You 

simply can’t buy a better retail platform. 
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ر
ّ
 هو XENITH ميتاستوك ،ةمستقلكمنصة عمل  أو برو  ميتاستوك مع متوف

 .الشخص يتاجر للم متوفرة منصة أقوى  بساطة بكل

ه نإ. الحساسة السوق وتحليالت  أخبارهو مصدرك الخاص الذي تتوجه له من أجل الحصول على  XENITHميتاستوك 

  مصمم
 
  ذكية حثب أدوات ويضم عملك، سيرحسب  خصيصا

 
  توفر التيو  جدا

 
 فوريا

 
 القيمة ذات املحتويات إلىوصوال

 .العالية

 السوق  إلى تكنظر  تعريف يعيد XENITHميتاستوك 

 يمكنكو . للسوق  مفصلو  مخصصة عرض طرق وبدون جهد من إنشاء  Flex Sheetالصفحات املرنة  وحد تمكنك 

 تصميم ممتصبين صفحات معبأ  حسب اهتماماتك، أو أن  من االختيار
 
 خاص Layout ا

 
 سحبفقط ا. الصفر من بك ا

 بيانيةالرسومات وال واألخباراألسعار  قوائمو  ،Real-timeالفورية  السوق  بيانات نيضموت ،املكونات في مكان ما سقطاو 

 .كصفحت في

 تحتاجه عندما تحتاج، ما على العثور 

 املحتوى الوصول إلى  تحديد يمكنك .املتقدم البحث صيةخا يه XENITHميتاستوك  في ابتكارا األكثراملميزات  من واحد 

 .بما تبحث عنه صلة اتذو  ةنظمم نتائج على واحصل ثوان، فيالصحيح 

 Optionsين بعقود الخيارات جر اتاملبهجة 

ر في 
ّ
املتاجرين بعقود  اعجابستثير  بالتأكيدالتي و  اتالخيار عقود  أدوات من كاملة مجموعة XENITHميتاستوك تتوف

 Options خياراتومراقب ال ،Options Strategy Module خياراتال استراتيجية وحد  تشمل وهي. خياراتال

Watch،  ب  السريع البياني الرسم خيارات،ال حاسبةو
ّ
 At the" استعراضو  ،Volatility Quick Chartللتقل

Money Implied 
Volatility." 

 

 
. إنك وبكل بساطة ال الشخصيةاملتاجر   اعةصنلنجاح  ش يء أهم هو XENITHزينيث ميتاستوك 

  يمكن شراء منصة فردية أفضل. 
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Solutions for all traders 

 
 

 

 

 

 
An icon in the trading industry, MetaStock is perfect for 

the end-of-day trader. It’s packed with most of the 

features of our more advanced products. Use it to trade 

stocks, futures, and more. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Now powered by MetaStock XENITH, MetaStock Pro is the 

flagship of the MetaStock lineup and the industry 

standard among real-time private traders. You simply 

can’t buy a more powerful retail trading software 

package for stocks, FOREX, futures, and more. 
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معبأ  نهإ. اليوم نهايةب تاجرملل مثاليوهو  ،املتاجر  صناعة فيهو أيقونة ميتاستوك 

  كثراأل منتجاتنا ميزات معظمب
 
 وأكثر اآلجلة، والعقود األسهمب ر اجتلمل مهاستخد. تقدما

 .ذلك من

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 في الرئيس ي العنصر هو و بر  ميتاستوكفإن  ،XENITHميتاستوك ب مدعوموهو  اآلن

 ينجر اتامل بيناملتعارف عليها  الصناعة معيارالذي يلتزم بو ميتاستوك  تشكيلة

حزمة برامج أقوى  شراء كيمكن ال ببساطةإنك و . Real-timeالشخصيين اللحظيين 

 .ذلك من وأكثر اآلجلة، والعقود األجنبية والعمالت ألسهمبا جر اتللم
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Take MetaStock to the next-level with our 

extensive library of add-ons 
MetaStock Add-Ons are authored by some of the industry’s most respected 

experts 

When you produce the industry standard in technical analysis charting, industry 

experts are bound to notice. They recognize that MetaStock is the best platform to 

execute their trading strategies, and distribute those strategies to others. That’s why 

trading icons such as John Bollinger, Steve Nison, Dr. Alexander Elder, Price 

Headley, Rahul Mohindar, and many others have produced add-on products for 

MetaStock. 

Add-ons (developed and supported by MetaStock as well as third party 

companies) give you an opportunity to add even more power and customizability 

to MetaStock. They offer you more systems and strategies specifically designed for 

MetaStock and technical analysis traders. 

 

The library of add-ons is ever growing. The following are just a few of the most 

popular: 

The Chuck Hughes Prime Trade Select - find high-probability stock and option 

trades. It navigates the trader through 3 steps: determine the price trend, confirm 

the price trend, and determine the entry point 

John Bollinger’s Bollinger Band System - achieve the real power of the legendary 

Bollinger Band analysis with laser focused trading insights. 

Steve Nison’s CandleSticks Unleashed - find the strongest 

securities to buy and sell based on 8 candlestick patterns. 

Steve Bigalow’s Candle Profit System - Exclusive to 

MetaStock, Steve Bigalow’s Candle Profit System is the only 

Add-on that lets you easily identify Steve Bigalow’s unique 

candle patterns. 

Price Headley’s Big Trends Toolkit - define low-risk entry and 

exit points and spot price accelerations to catch big trends 

in the markets. 

Trade Oracle - get results with this collection of 90 proven 

systems rolled into one. 

 

 

For a complete list of add-ons visit www.metastock.com. 

  

file:///C:/Users/tawfeqshams/Desktop/Shamsec/Tawfeq's%20Work/Tools/MetaStock/2013%2006%2026%20MetaStock%20Products/www.metastock.com
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  األكثر الخبراء بعض قبل من Add-Onsميتاستوك  إضافاتتأليف  تم
 
 الصناعة هذه في احتراما

 أن يدركون  أنهم. الصناعة من االنتباه لذلك لخبراء بد الفإنه  الفني، التحليل رسم في الصناعة معيار إنتاجما تقوم بعند

 هو وهذا. ينآلخر على ا االستراتيجيات تلك توزيعلو  ،هم الخاصة للمتاجر استراتيجيات لتنفيذ منصة أفضل هوميتاستوك 

 ،موهندار راهول و  هيدلي،وبرايس  ،إلدير الكسندر الدكتور و  نيسون، ستيفو  بولينجر، جون  مثلاملتاجر   رموز أن  السبب

 .يتاستوكمل إضافية ائفوظمنتجات  صنعوا قد الكثير موغيره

 

 فرصة تعطيك (لثالثا الطرف شركات وكذلكميتاستوك قبل  مناملطور  واملدعومة ) Add-onsية ضافالوظائف اإل 

  املصممة واالستراتيجيات النظم من املزيد لك توفر أنها .تاستوكميفي  والتفصيل القو  من املزيد إلضافة
 
 خصيصا

 .الفني التحليل ي جر اتمو يتاستوك مل

 

 :شهر  كثر األ من قليلة أمثلة مجرد يلي وفيما. باستمرار تزايدت ضافاتاإل  مكتبةإن 

The Chuck Hughes Prime Trade Select  - د الخيارات ذات ات األسهم وعقو صفقلعثور على من ا يمكنك

 خطوات: تحديد اتجاه السعر، وتأكيد اتجاه السعر، وتحديد نقطة الدخول.خالل ثالث قود املتاجر يإنه  تمالية العالية.حاال 

John Bollinger’s Bollinger Band System – مع األسطوريلتحليل بولينجر باند  الحقيقية القو  الوصول إلى 

  يةتحليلرؤى 
 
 .بتركيز دقيق جدا

Steve Nison’s CandleSticks Unleashed -  ر على أقوى العثو يمكنك

 على 
 
 أنما  للشموع. 0األدوات املالية للبيع والشراء اعتمادا

Steve Bigalow’s Candle Profit System –  
 
مليتاستوك، نظام حصريا

هو البرنامج اإلضافي الوحيد الذي يمكنك أن تتعّرف ببساطة ستيف بيجالو الشموع املربح ل

 ستيف بيجالو الفريد . شموععلى أنما  

Price Headley’s Big Trends Toolkit - والخروج الدخول  نقا  تحديد 

 .األسواق في كبير ال تجاهاتاال الصطياد السعرتسارعات  يدتحدو  املخاطر منخفضة

Trade Oracle - املدمجة في  نظام 93 من جموعةه املهذباستخدام  نتائج على احصل

 .واحد

 
 .www.metastock.com زيار اإلضافات، يمكنكم  من كاملة قائمة على للحصول 

 

  

http://www.metastock.com/
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What are people saying? 
“MetaStock remains the only charting software I use or recommend. Its 

extraordinary graphics, functionality, and ease of customization make it the 

professional tool it is. For me, trading without MetaStock would be like riding one of 

my motorcycles blindfolded“ . 

Dr Stephen Cooper 

Founder, Onlineoption.com 

 

“As a professional trader, I am always looking for an advantage. MetaStock gives 

me that advantage. It’s like having a 24-hour trading partner working just for me“ . 

Robert Deel 

Author, Trading Strategist and 

CEO of Tradingschool.com 

 

“I’m a stay-at-home mom... really. My trading takes up very little of my time now 

that I’m using MetaStock software. This gives me much more time with my three 

kids – a definite bonus“ . 

Linda Hardin 

Customer 

 

“It’s the most intelligent piece of software I have ever used“ . 

Dr. Treiber 

Customer 

 

“I have dealt with thousands of companies in my life and I can count on one hand 

how many of them give the high quality service that Equis does. Every time I order 

something or have a concern or question, I am dealt with quickly AND efficiently. I 

wish all companies I deal with were just like you“ . 

William Henry Jones 

Customer 
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؟
 ،ةاالستثنائي وظائفوال الرسومات. به توصيةال أو هاستخدام يمكننيالوحيد الذي  البيانية الرسوم برنامج ميتاستوك يبقى "

 ركوب مثل يكون سميتاستوك  دون فإن املتاجر  من  لي،بالنسبة . اعليه هواالحترافية التي  دا وه األ جعل التخصيص وسهولة

 . "العينين معصوب النارية تيدراج

 كوبر ستيفن الدكتور 

 Onlineoption.com مشؤسس،

 

 فإن  ،محترف تاجرمك"
 
 02 مدار علىفي املتاجر   شريك وجود مثل نهإ. ميز تلك  يعطينيميتاستوك . ميز  عن أبحث دائما

 ."، وهو لي فقطعمل ساعة

 مشؤلف، واستراتيجي في املتاجرة، دييل روبرت

 Tradingschool.com لشركة التنفيذي الرئيسو 

 

  القليل ستغرق متاجرتي ت. املنزل  فيتبقى  أم أناحقيقة... "
 
 يعطيني هذا. ميتاستوك برنامج استخدم نيأل اآلن وقتي من جدا

 
 
 ."ميز  ال لبس فيها – الثالثة أطفالي مع بكثير أطول  وقتا

 زبونة، هاردن ليندا

 

 ."ها على اإلطالقاستخدمت التي البرمجيات من ذكاء   األكثر قطعةال انها"

 زبون ، تريبر. د

 

 عالية الخدمةنفس  أعطى منهم كم واحد  يدأصابع  على دأن أع ويمكنني حياتي في الشركات من اآلالف مع تعاملت لقد"

 شيأطلب  مر  كل في. )ميتاستوك( ايكيستقدمها  التي الجود 
 
 بسرعة يمع التعامليتم  سؤال، أولدي أمر مهم  يكون  أن أو ئا

 . "ممثلك عاملتت الشركات جميع انتإني أتمنى لو ك. وكفاء 

 زبون ، جونز هنري  وليام
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Free Customer Support and Resources 

 
Our customer support isn’t just FREE... it’s exceptional 

We’ve all had a bad customer support experience. A primary reason for 

MetaStock’s success is we value our clients... and we work to prove it. In fact, on-

going surveys reveal that 98% of our customers rate our support team as 

“exceptional.” How do we do it? Simple. We employ professionals who work right 

here in our office... and who tend to stick around for years, not months. 

 

You can reach our support professionals during extended hours via phone, email, 

or chat. We typically answer calls within minutes and follow up where necessary to 

make sure our response is satisfactory. 

 

Become part of a trading community 

When you purchase MetaStock, you become 

part of a trading community. We have online 

forums, live online webinars, and recorded 

educational videos... all free. We also have 

online support to help with formula writing. And 

if you want to take it to the next level, we even 

have optional live online training provided by a 

certified training partner. 

  
Bottom-line, you’re never alone with 

MetaStock. You’re part of an international 

community made up of 1000’s of satisfied 

customers. 

 

Connect with us on YOUR terms 
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  ليس لدينا العمالء دعم

 
 استثنائيولكنه ...  قطفمجانا

 نا ل كان لقد
 
 نعمل ونحن... عمالئنا رنقّد أننا  هو ميتاستوكنجاح ل الرئيس ي والسبب. العمالء دعممع  سيئة تجربة جميعا

 لدينا الدعم فريققد قيموا  عمالئنا من٪  90 أن عن تكشفاالستبيانية املستمر   نادراساتفإن  الواقع، في.  ذلك ألثبات

هم ينوون البقاء معنا و ... مكتبنا في هنا يعملون محترفين  فوظن نحن. بسيطةمسألة  ذلك؟ نفعل كيف". ئياستثنا" بأنه

 .ألشهر وليس لسنوات

 

 نحن. الدردشة أو اإللكتروني البريد أو الهاتف عبر  ددمالعمل امل ساعات خالل لدينا دعممحترفي ال إلى الوصول  يمكنك

 مرضيكان  ردناأن  تأكدلل الضرور  عند تابعةنقوم باملو  قائقد غضون  في املكاملات على ردن عاد 
 
 .ا

 

 ةر جاتامل مجتمع من جزءاكن 

  تصبح فإنك ميتاستوك، ي ر تشما تعند
 
 لدينا.  جر اتامل مجتمع من جزءا

 اإلنترنت، عبرالحية واملباشر   ندواتالو  االنترنت، على املنتديات

  ش يء كل... التعليمية الفيديو وتسجيالت
 
 . مجانا

 
 عبر الدعمولدينا أيضا

 إلى ذلك تأخذ أن تريد كنت وإذا. املعادالت كتابة في للمساعد  اإلنترنت

  لديناف التالي، املستوى 
 
الحي  االختياري  االنترنت على التدريبأيضا

 .ينعتمدامل تدريبال اءشركأحد   قبل منواملباشر 

 

 يوحأنك لن تكون  ،وباملختصر
 
 املجتمع من جزءإنك . ميتاستوك مع دا

 .الراضين العمالءآالف  من ن تكوّ الذي ي الدولي

 معنا بشروطك أنت تواصل
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History of MetaStock 
MetaStock was developed over 30 years ago by Steve Achelis, the founder and 

president of Equis International. Equis International was purchased by Reuters in 

1996 because they recognized the small company’s expertise in trading software 

development and distribution. Since that time, MetaStock began using Reuters 

financial data as its primary data feed. 

In 2008, Reuters Group PLC and Thomson Corporation merged to form Thomson 

Reuters. Thomson Reuters is the world’s leading provider of intelligent information 

for businesses and professionals. 

Innovative Market Analysis acquired the MetaStock software line directly from 

Thomson Reuters in 2013. IMA is responsible for supporting, developing, and 

programming the software as well as management of MetaStock customer 

accounts. 

Innovative Market Analysis maintains a solid working relationship with Thomson 

Reuters, using thier DataLink and XENITH data feeds to power all versions of 

MetaStock. 

 
This is neither a solicitation to buy or sell any type of financial instruments, nor intended as 

investment recommendations. All investment trading involves multiple substantial risks of monetary 

loss. Don’t trade with money you can’t afford to lose. Trading is not suitable for everyone. Past 

performance, whether indicated by actual or hypothetical results or testimonials are no guarantee 

of future performance or success. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL 

OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. IN FACT, THERE ARE 

FREQUENTLY SHARP DIFFERENCES BETWEEN HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS OR TESTIMONIALS 

AND THE ACTUAL RESULTS SUBSEQUENTLY ACHIEVED BY ANY PARTICULAR TRADING PROGRAM. 

Furthermore, all internal and external computer and software systems are not fail-safe. Have 
contingency plans in place for such occasions. MetaStock assumes no responsibility for errors, 

inaccuracies, or omissions in these materials, nor shall it be liable for any special, indirect, incidental, 

or consequential damages, including without limitation losses, lost revenue, or lost profits, that may 

result from reliance upon the information presented. 

 © MetaStock 2013. All rights reserved. Republication or redistribution of MetaStock content, 

including by framing or similar means, is prohibited without the prior written consent of MetaStock. 

‘MetaStock’ and the MetaStock logo are registered trademarks and trademarks of MetaStock.  
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  03 من أكثر منذميتاستوك  تم تطوير 
 
 ء إيكيسشرا تموق. الدولية ايكيس ورئيس مؤسس ،أتشيليس ستيف قبل من عاما

 ذلك منذ.  جر اتامل برمجياتتطوير وتوزيع  في الصغير  الشركة خبراتم تعّرفوا على ألنه 3992عام  في رويترزمن قبل  الدولية

 .األساس ي ناتهبيامزود ك املاليةرويترز  بيانات باستخدامميتاستوك  بدأ الوقت،

 

 فيالعالم  رائد  يه رويترز ومسون ت. رويترز ومسون ت لتشكيل تومسون  ومؤسسة رويترز مجموعة اندمجت ،0330 عام في

 .حترفينوامل األعمال طاعل ةذكيال املعلوماتتزويد  مجال

 

 عام في يترزرو  ومسون ت من مباشر  ميتاستوك مجابر  خط علىباالستحواذ  Innovative Market Analysisقامت 

0330 .IMA برمجة،الو  تطويرالو  دعمال عن سؤولةهي امل  
 
على  IMA حافظت .ميتاستوك عمالء حسابات إدار  عن فضال

 XENITHزينيث و  DataLink داتالينكخدمتهم لتزويد البيانات،  باستخدام وذلك رويترز، ومسون ت مع متينة عمل عالقة

 .ميتاستوك  إصدارات كافةلتشغيل 

 

 
 

 مخاطر على نطوي املتاجر  ت عمليات جميع. الستثماركتوصيات ل به يقصد وال املالية، األدوات من نوع أي بيع أو لشراء دعو  هذه تليس

 املشار سواء املاض ي، في األداءو . للجميع مناسبة ليست جر اتامل. اتخسره أن كيمكن البأموال  تتاجر ال. لخسار  األموال متعدد و  كبير  استثمار

 فعلي بواسطة هاإلي
 
 من أو سوف حساب أي بأن تمثيل أيلم يتم عمل . املستقبل في النجاح أو األداءتضمن  ال شهادات أو افتراضية نتائجك أوا

  يحقق أن املرجح
 
 فتراضيةاال  األداءنتائج  بين حاد  خالفات األحيان من كثير في هناك الواقع، في. عرضت التي لتلك مماثلة خسائر أو أرباحا

  املحققة الفعلية والنتائج الشهاداتو 
 
 الداخلية والبرامج الكمبيوتر أنظمة جميع فإن ذلك، على وعالو . متاجر  معّين برنامجبواسطة أي  الحقا

 األخطاء، عن مسؤولية أية تحملي الميتاستوك . الحاالت هذه ملثلموضوعة  لطوارئ ل خطط لديكفليكن . الفشل من آمنة ليست والخارجية

  كون ي أن يجوز  ال كما املواد، هذه في السهو أو الدقة، وعدم
 
ومن - ذلك في بما تبعية، أو عرضية أو مباشر  غير أو خاصة أضرار أية عن مسؤوال

 .املقدمة املعلومات على االعتماد عن تنتج قد والتي األرباح،خسار   أو دخل،أو خشار  ال ،الخسائر -يدحدت دون 

 أو برامج صياغة طريق عن ذلك في بما ،ميتاستوك محتويات توزيع إعاد  أو نشرها إعاد إن . محفوظة وق الحق جميع. 0330ميتاستوك  ©

 وعالمات مسجلة تجارية عالمات هيميتاستوك  وشعار "MetaStock".ميتاستوك  من مسبقة خطية موافقة بدون  محظور  مماثلة، وسيلة

 .يتاستوكمل تجارية
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How much does MetaStock cost? 
There are a variety of MetaStock options to fit any budget. You have the option of 

buying MetaStock outright, then subscribing to the data or subscribing to 

MetaStock plus data on a monthly or annual basis. The following is not 

comprehensive and is subject to change. For our latest and most complete pricing 

list, visit MetaStock.com or call a sales professional at 800-775-9341. 

 

 

Charting and Analysis Software 

 One-Time Purchase Software Subscription 

MetaStock $499 

$59/month 

$565/year 

(includes one region of 

Reuters DataLink end-of-

day data. Additional 

regions available) 

MetaStock Pro $1395 
$100/Month 

(software Only) 
 

 

Data and News 

Reuters DataLink End-Of-Day Data 

(for N/S America Stocks & Mutual 

Funds. Other regions and futures 

available) 

$24.95/month 

$140/year 

MetaStock XENITH (FX Package) 
$99/month 

$950/year 

MetaStock XENITH 

(for N/S America. includes stocks, 

futures, and FOREX. Other regions 

available. Exchange fees additional. 

Data is delayed unless exchange fees 

are paid) 

$150/month 

$1440/year 

Prices subject to change 

 

Our Guarantee 

We offer a 30-day money-back 

guarantee on all non-subscription 

products we sell. Shipping and handling 

fees are non-refundable. 
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؟
 في االشتراك ثم ،مباشر ميتاستوك  شراء خيار لديك. ميزانية أي لتناسبميتاستوك  خيارات من متنوعة مجموعة وهناك

هي و تفصيلية  ليستالقائمة التالية . سنوي  أو شهري  أساس على البيانات إلى باإلضافةميتاستوك  في االشتراك أو ،البيانات

االتصال  أو MetaStock.com زيار قوموا ب اكتماال، واألكثر حدثللحصول على قائمة األسعار األ . للتغيير عرضة

 .9341-775-800 على بيعاتبمحترفي امل

 
 برنامج الرسم البياني والتحليل

 ارتراك البرنامج الشراء مرة واحدة 

 ميتاستوك

MetaStock 

299$ 29  
 
 $ شهريا

222  
 
 $ سنويا

)يشمل ذلك بيانات منطقة واحد  من بيانات رويترز 

 داتا لينك. مناطق إضافية متوفر (

 برو ميتاستوك 

MetaStock Pro 

3092 $ 333  
 
 $ شهريا

 )البرنامج فقط(

 

 البيانات واألخبار

 رويترز داتا لينك بيانات نهاية اليوم

 )ألسهم وصناديق شمال وجنوب أمريكا.

 املناطق األخرى والعقود اآلجلة متوفر (

02.92  
 
 $ شهريا

023 
 
 $ سنويا

  99 ميتاستوك زينيث )حزمة العمالت األجنبية(
 
 $ شهريا

923  
 
 $ سنويا

 ميتاستوك زينيث

)لشمال وجنوب أمريكا. يشمل األسهم والعقود اآلجلة والعمالت 

األجنبية. بقية املناطق متوفر. رسوم إضافية للبورصة. البيانات 

 متأخر  ما لم تدفع رسوم البورصة.

323 
 
 $ شهريا

3223  
 
 $ سنويا

 للتغيير قابلة األسعار

 

 ضماننا

 يوما 03 ملد  االموال استعاد  ضمان نقدم

 .االشتراكمنتجات  غير التي نبيعها املنتجات جميع على

 .لالسترداد قابلة غير واملناولة الشحن رسوم
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 مركز املال واألعمال للتدريب

 الخبر –اململكة العربية السعودية 

  +966 - 138997706 
  F +966 - 138997702 
 M +966 -  56080100 

  amz@mbtc.sa 
  www.mbtc.sa 
 

 
 

 

 

 

رمسك لخدمات االستشارات 

 اإلدارية العليا

 الدمام –اململكة العربية السعودية 

 شارع األمير نايف -العزيزية 

 00966 – 5342323832 
 info@shamsec.com.sa 
 www.shamsec.com.sa 

 

 زوروا موقع شمسك       

 
Visit Shamsec Website 

 

 

MetaStock: 4548 South Atherton Drive, Suite 200, Salt Lake City, UT 84123 

http://www.mbtc.sa/
mailto:info@shamsec.com.sa
http://www.shamsec.com.sa/

