


الصفحة الثانیة

ما ھو حساب الرافعة المالیة الالنھائیة؟

ما ھو حساب الرافعة المالیة الالنھائیة؟
عضوو ربكأ لوادت زكارم حتفل كتصرف يھ هذھ .دیرت میسكأ نم لوادتلا لام سأر نم دودحم ریغ غلبم ضارتقاب كل حامسلا لالخ نم يلاتلا ىوتسملا ىلإ كذخأت ةیئاھن ال ةیلام ةعفار 

يصقألا دحلا ىلإ كب ةصاخلا لوادتلا تاناكمإ لوصو ىلإ فدھن ،نداعملاو سكروفلا لوادت تاودأ نم 30 نم رثكأ عم .ةیحبرلل صرفلا نم ردق ىصقأل ةیجیتارتسا 

مقارنة ماكس لوت مع حسابات مختلفة
یوضح السیناریو أدناه مثاالً باستخدام 400 دوالر كمبلغ اإلیداع ، لتحدید عدد اللوتات التي یمكن تحقیقھا ألنواع الحسابات المختلفة.

اإلیداع: 400 دوالر

أرباح محتملة (خاسرة)
یوضح الرسم البیاني الربح (الخسارة) المحتمل في حالة تحركات األسعار بمقدار 20 نقطة (200 نقطة) على أنواع الحسابات المختلفة.

حركة السعر: 20 نقطة (200 نقطة) اإلیداع: 400 دوالر

LOTS 3.4حساب سنت

ECN 6.9حساب LOTS

LOTS 10 الحساب القیاسي

LOTS +20حساب الرافعة المالیة الالنھائي

$680

$1,380

$2,000

$4,000+

ECN

سنت

القیاسي

الرافعة المالیة الالنھائي

* تستند جميع الحسابات إلى EURUSD بسعر 1.16242.



الصفحة الثالثة

كیف تفتح حساب برافعة مالیة النھائي؟

تداول ما ال یقل عن 5 لوتات قیاسیة عبر جمیع الحسابات الحقیقیة (الفوركس والمعادن) من أجل التأھل لحساب الرافعة المالیة الالنھائیة.
الخطوة األولي:

یتم تمثیل حصصك المتداولة في شریط التقدم ھذا 
قبل أن تتمكن من الوصول إلى حساب الرافعة 

المالیة الالنھائیة

1

في منطقة األعضاء ، انقر فوق "فتح حساب إضافي".
الخطوة الثانیة: 2

كیف تفتح حساب برافعة مالیة النھائي؟



الصفحة الرابعة

- عندما یكون الحد األدنى المطلوب وھو 5 لوتات قیاسیة ھو ذلك ، یمكنك فتح حساب الالنھایة.

- یمكن للعمیل دائما التحقق من الرافعة المالیة الحالیة للحساب في منصة التداول میتاترید أو في منطقة األعضاء. 

الخطوة الثالثة 13



الصفحة الخامسة

فھم حساب الرافعة المالیة الالنھائي
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عطلة نھایة األسبوع، العطالت

1000

1000

500

500

200

100

الرافعة المالیة على الحساب الالنھائي من الحساب غیر محدودة على الرصید الفعلي أقل من 1000 دوالر. الرافعة المالیة الحقیقیة المطبقة في منصة MT4 ھي 1: 
2147483647. على الرصید الفعلي فوق 1000$ یتم تطبیق الرافعة المالیة تلقائیا وفقا للجدول التالي:

یتم حساب متطلبات الھامش للصفقات الجدیدة المفتوحة خالل الفترات الزمنیة التالیة مع أقصى قدر من الرافعة المالیة كما ھو الحال في الجدول أعاله:

    أ- قبل 15 دقیقة و15  دقیقة بعد نشر بیان أخبار قوي؛
    ب. 30 دقیقة قبل التمدید و ساعة و 30 دقیقة بعد التمدید؛

    ج. 3 ساعات قبل و 2 ساعات بعد عطلة نھایة األسبوع أو العطالت.

طبقا لتقدیر أكسیم ترید یمكن تغییر الرافعة التقدیریة لیس فقط لألوامر المفتوحة حدیثا خالل الفترة الزمنیة المذكورة، ولكن للصفقات المفتوحة سابقا أیضا.



الصفحة السادسة

الشروط واألحكام

یتم دفع العموالت من الحساب الالنھائي بمعامل 0.5 من العموالت على الحساب القیاسي. جمیع المستویات ال تزال ھي نفسھا، ومع 

ذلك، یتم تطبیق معامل 0.5. 

على سبیل المثال عمولة الحساب القیاسي للوكیل المباشر ھو 8 دوالر لكل 1 لوت، بینما على الحساب الالنھائي سوف یحصل 

الوكیل على 4 دوالر لكل 1 لوت متداول من قبل موكلھ. یتم دفع العموالت فقط على الصفقات التي تزید مدة التداول فیھا عن

 180 ثانیة. 

ال یمكن للعمیل تحویل الحساب الالنھائي إلى نوع آخر من الحسابات. ویمكن للعمالء فتح حساب النھائي واحد فقط

أي شكل ممكن من أشكال التحوط بین مختلف العمالء الذین یستخدمون الحسابات الالنھائیة، المرتبطة بشكل مباشر أو غیر مباشر 

مع بعضھم البعض - قد یؤدي إلى إلغاء نتائج التداول أو حتى الحظر المؤقت لكال العمیلین ویبقى ذلك وفقا لتقدیر أكسیم ترید فقط.

1بالنسبة لجمیع قیود التداول األخرى أو شروط المخاطر غیر الموضحة أعاله، یرجى الرجوع إلى الشروط واألحكام العامة التفاقیة 
 https://www.aximtrade.com/term-conditions :العمیل

الحساب الال نھائي - ھو نوع خاص من حسابات التداول تحت شروط محددة، مع متطلبات الھامش 0 تقریبا على أدوات التداول 

في حالة أن یكون الرصید الفعلي للحساب أقل من مستوى معین.

یمكن للعمیل فتح الحساب الالنھائي فقط إذا تم استیفاء شرطین من الشروط التالیة:

أ.  أن یكون الحساب موثق تماما:

 ب. تداول العمیل ما ال یقل عن 5 لوت قیاسیة (عبر جمیع الحسابات الحقیقیة) من أدوات تداول الفوركس أو أدوات تداول المعادن.

الرافعة المالیة على الحساب الالنھائي من الحساب غیر محدودة على الرصید الفعلي أقل من 1000 دوالر. الرافعة المالیة الحقیقیة 

المطبقة في منصة MT4 ھي 1: 2147483647. على الرصید الفعلي فوق 1000$ یتم تطبیق الرافعة المالیة تلقائیا وفقا للجدول 

التالي:

یتم حساب متطلبات الھامش للصفقات الجدیدة المفتوحة خالل الفترات الزمنیة التالیة مع أقصى قدر من الرافعة المالیة كما ھو الحال 

في الجدول أعاله:

          أ- قبل 15 دقیقة و15 دقیقة بعد نشر بیان أخبار قوي؛

          ب. 30 دقیقة قبل التمدید و ساعة و 30 دقیقة بعد التمدید؛

          ج. 3 ساعات قبل و 2 ساعات بعد عطلة نھایة األسبوع أو العطالت.

طبقا لتقدیر أكسیم ترید یمكن تغییر الرافعة التقدیریة لیس فقط لألوامر المفتوحة حدیثا خالل الفترة الزمنیة المذكورة، ولكن للصفقات 

المفتوحة سابقا أیضا.

یدعم الحساب الالنھائي 30 أداة تداول فوركس

 AUDCAD.inf، AUDCHF.inf، AUDJPY.inf، AUDNZD.inf، AUDUSD.inf، CADCHF.inf،) 
 CADJPY.inf، CHFJPY.inf، EURAUD.inf، EURCAD.inf، EURCHF.inf، EURGBP.inf، EURJPY.inf،

 EURNZD.inf، GBPAUD.inf، GBPCAD.inf، GBPCHF.inf، GBPJPY.inf، GBPNZD.inf،
 (GBPUSD.inf

.(XAUUSD.inf، XAGUSD.inf) و2 المعادن

ال یمكن للحسابات الالنھائیة المشاركة في أي عروض ترویجیة للبونص وال یمكن استخدامھا كحساب مدیر أموال فى نسخ التداول 

ال یتم احتساب فوائد التبییت أو العموالت على حسابات الرافعة المالیة الالنھائیة. ومع ذلك، قد یتم احتساب فوائد التبییت في بعض 

المناطق. مستوى نداء الھامش/ مستوى الوقف ھو 60%/0%.

یمكن للعمیل دائما التحقق من الرافعة المالیة الحالیة للحساب في منصة التداول میتاترید أو في منطقة األعضاء.
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