
 األحكام والشروط   -عرض "بدون عمولة تبييت" 

 

)هنا     Admiral Markets AS Jordan Ltd قبل "( من)هنا "العرض  تبييت" عمولة بدون" عرض تنظيميتم  .1

Admirals”"(، يا  شارع، سنت   تايم مبن  ، األول الطابق: المسجل العنوان ا ، األردن، عمان، أذينة أم، إريت 
ً
وط وفق  للشر

 . هنا   الموضحة واألحكام

  

 

ا لمعلومات ملف   .2
ً
ي إحدى البلدان التالية وفق

"( الذي تم تسجيل عنوان سكنهم ف  كي   العرض متاح فقط للعمالء )"المشت 

  Admiralsتعريف عميل 

  

a.  قطر، المملكة العربية السعودية،   ،الجزائر، البحرين، مص ، العراق، األردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، فلسطي  

 .  تونس، اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

  

 

ي الدول المذكورة أعاله  .3
ي   دائم أو  مؤقت بشكل يقيمون والذينالمواطنون ف 

ي  للمشاركة مؤهلي    غت   أخرى بلدان ف 
  هذا  ف 

   . العرض

  

 

  عىل العرض ينطبق ول  (Zero.MT5)و  Trade.MT5)) والجديدة الحالية العمالء حسابات جميع عىل العرض يطبق .4

  و  MetaTrader 4  (Trade.MT4) عمولة التبييت( والحسابات عىل منصة من الخالية) اإلسالمية الحسابات

(Zero.MT4)    

 

 

    2023سبتمبر   30وحتى  2022ديسمبر  31العرض متاح للمشاركين ابتداًء من   .5

  

ي  التسجيل يتم  .6
  والحاليي    الجدد  المؤهلي    العمالء جميع . سيشارك Admirals طريق عن منه النسحاب وكذلك العرض ف 

ي 
  العرض ف 

ً
   . العميل جانب من إضافية إجراءات اتخاذ  يلزم ول ، تلقائيا

  

ة خالل .7 ي  للمشاركي    المفتوحة الصفقات تخضع لن، العرض فت 
التمويل   مثل، احتجاز  رسوم ألية التالية المالية  األدوات ف 

  إليها  يشار ) التبييت وعمولة الصفقات لتمديد  دفع أو  خصم ورسوم
ً
 (. "SWAP" باسم أيضا

 

a.  األمريكي  الدولر  مقابل اليورو ( منصة التداول    رموزEURUSD  ،EURUSD-Z) 

b. ي مقابل
يطان   (GBPUSD ،GBPUSD-Z) األمريكي  الدولر  الجنيه التر

c.  ي  الي    مقابل  األمريكي  الدولر
 (USDJPY ،USDJPY-Z) اليابان 

d. ( الدولر األمريكي مقابل الدولر الكنديUSDCAD ،USDCAD-Z) 

e. ( مقابل الدولر األمريكي  100الذهب )أونصةCFD (GOLD ،XAUUSD-Z) 

f. ( مقابل الدولر األمريكي  5000الفضة )أوقيةCFD (SILVER ،XAGUSD-Z) 

g.  جونز  داو  مؤشر CFD ، 
ً
 (Z- [ DJI30 [ ، ]DJI30)]  األمريكي  بالدولر  نقدا



h.  الداكس مؤشر   CFD ، 
ً
 (Z- [ DAX40 [ ، ]DAX40)]  باليورو  نقدا

 

ة .8 وط وكذلك والرسوم العمولت، القياسية األسعار  فروق تكون سوف العرض خالل فت    لحسابات األخرى األساسية الشر

Admirals تتيحها  أعاله مذكورة غت    أخرى مالية أدوات أي. مطبقة Admirals ي  للتداول
 ليست التداول حسابات نفس ف 

 من
ً
 . العرض جزءا

 

ي  للمشاركي    المفتوحة تخضع الصفقات .9
ي   أعاله المذكورة المالية األدوات ف 

وط العرض قبل إنشاؤها  تم والن   هذا  وأحكام لشر

ي  للمشاركي    المفتوحة الصفقات عن الرسوم اقتطاع سيتوقف، العرض بدء عند  أي، العرض
.  العرض المالية لهذا  األدوات ف 

  مستحقة رسوم أي ستظل
ً
 . العرض ابتداء بسبب عنها  التنازل يتم ولن هي  كما   الفتتاح نفس عىل سابقا

 

 من .10
ً
  الصفقات جميع عىل وتطبيقها ( SWAPs) التبييت رسوم تراكم سيبدأ ، للعرض األخت   اليوم يىلي  الذي التالي  اليوم بدءا

ي  بما ، المفتوحة
ي  الصفقات ذلك ف 

ة قبل إنشاؤها   تم الن  ، مستمر  أساس عىل الرسوم هذه تطبيق سيبدأ . خاللها  أو  العرض فت 

ة رجعي  بأثر  SWAP رسوم تطبيق يتم لن أي ي  عىل الصفقات العرض لفت 
ي  مفتوحة بقيت الن 

ة خالل وقت أي ف   . العرض فت 

 

ي  بالحق Admiralsتحتفظ  .11
وط وهذه العرض تعديل أو  إلغاء ف    بأي المشاركي    إخطار  سيتم. مسبق إشعار  دون واألحكام الشر

ات ي  تغيت 
ي  العرض ف 

  ألي عواقب أي عن الظروف من ظرف أي تحت مسؤولة  Admirals تكون لن. ممكن وقت أقرب ف 

 . للعرض إنهاء أو  إلغاء أو  تعليق أو  تعديل أو  تغيت  

 

ي  بالحق Admirals تحتفظ   .12
 أنه  Admirals اكتشفت إذا . لذلك أسباب تقديم إل الحاجة دون للعميل مشاركة حالة إلغاء ف 

 أو  الحتيال: الحص  ل  المثال سبيل عىل، التبييت رسوم دفع عدم من الستفادة خالل من  العرض استخدام إساءة يتم

ي  المراجحة أو  التالعب
داد  ف  ها  أو  بالفائدة التداول أو  النقود  است    الستخدام مع الحتيالي  أو  المخادع النشاط أشكال من غت 

ي  بالحق Admirals تحتفظ  العرض من
ي  فوري إجراء  اتخاذ  ف 

 : شكل ف 

 

a. ك حالة إلغاء    ؛ باستغاللها  المشتبه للحسابات المشت 

b. العميل اتفاقية إنهاء . 

 

ي ينطبق عليها هذا العرض، ومدة العرض باإلضافة إل أي بند  Admiralsتحتفظ  .13
ي تغيت  قوائم األدوات والبلدان الن 

بالحق ف 

وط واألحكام.   آخر من هذه الشر

 

ي منها أي   Admiralsل تستطيع   .14
ر أو خسارة أو إصابة أو خيبة أمل يعان   مشارك يدخل العرض. قبول أي مسؤولية عن أي ض 

 



ي حالة .15
وط خاط   تفست   أو  نزاع أي وجود  ف  اع هذا  حل سيتم، أعاله الموضحة السارية واألحكام للشر   كما   الخاط   التفست   أو  الت  

.    Admirals  تراه
ً
ي   Admirals  قرار   مناسبا

 . وملزم  نهان 

 

ي   المشاركة  من خالل .16
وط هذه  عىل  ووافق  وفهم  قرأ   قد   بأنه  مشارك  كل  يقر ،  العرض  ف   العميل  اتفاقية إل باإلضافة  واألحكام   الشر

وط  وجميع لـ    العامة  واألحكام  الشر  . عليها   ووافق  Admiralsاألخرى 

 

يبية أو  قانونية نصيحة أنه عىل العرض يفش  ل   .17 ها  أو  مالية أو  استثمارية أو  ض  ء يوجد  ل ، ذلك إل باإلضافة. غت  ي
ي  شر

 العرض ف 

   يمثل 
ً
  أو   توصية  أو   التماسا

ً
   أو   تأييدا

ً
اء  ثالث  طرف   أي  أو   Admirals  قبل  من عرضا   ظرف   أي  تحت .  مالية  أدوات  أي  بيع   أو   لشر

ي   الظروف، ول   من
أخذ   أن  ينبع 

ُ
اتيجية  ت ك   تداول  است  ي   المشت 

عتمد   أو   العتبار   ف 
ُ
وط  عىل  كبت    بشكل   ت . العرض  هذا   وأحكام  شر

ي   والمخاطر   لألسواق  المشاركي     فهم  عىل  بناء    التداول  قرارات  جميع  اتخاذ   يجب
اتيجيات  عليها   تنطوي  الن   الخاصة  التداول  واست 

 . بالمشارك

 

ي   التداول:  المخاطر   تحذير من .18
  ل   وقد   مخاطر   عىل  ينطوي  الهامش  عىل(  CFD)  الفروقات  مقابل  العقود   أو   المالية  األوراق  ف 

   يكون
ً
 أل   يجب،  لذلك.  منه  أكتر   أو   بالكامل  لستثمارك  معادلة  لخسارة  تتعرض  أن  احتمال  هناك.  المستثمرين  لجميع  مناسبا

 . خسارتها  تحمل يمكنك ل  بأموال تخاطر  أو  تستثمر 

 

 

 

 

 

 

 


