
ةيصوصخلا ةسايس 
رياربف يف 2023  ثيدحت  رخآ 

ًالامجإ بـ اهيلإ  راُشي   ) Admirals Group AS يف وضع  لكو   Admirals Group AS موقت فيك  هذه  ةيصوصخلا  ةسايس  حضوت 
قيبطتو بيولا  ىلع  اهعقوم  لالخ  نم  نيلمتحملا  ءالمعلاو  ءالمعلل  ةيصخشلا  تامولعملا  ةجلاعمو  عمجب  نحن )" "، " Admirals"

كتامولعم ةيامح  ةيمهأ  ىدم  اًمامت  مهفتن  ، Admirals يف .اهتامدخو  اهتاجتنم  ريفوت  لجأ  نم  اهب ، صاخلا  لومحملا  فتاهلا 
طقف اهعمجن  ةيصخش  تامولعم  يأ  مادختسا  متي  .ةهازنو  ةيفافشب  ةيصخشلا  تانايبلا  عم  لماعتلاب  نومزتلم  نحنو  ةيصخشلا 

.اهب لومعملا  نيناوقلا  بجومب  هب  حومسملا  وحنلا  ىلعو  اهلجأ  نم  اهانعمج  يتلا  ضارغألل 

ةقثبنملا ةديدجلا  تامازتلالاب  ةثدحم  ىقبت  اهنأ  نم  دكأتلل  تقو ، يأ  يف  اهليدعت  نكميو  ماظتناب  هذه  ةيصوصخلا  ةسايس  ةعجارم  متت 
ةيصخش تامولعم  يأ  عضختس  .ةيراجتلا  انتاسراممو  انتايلمع  ىلع  أرطت  يتلا  تارييغتلا  ىلإ  ةفاضإلاب  اهب ، لومعملا  نيناوقلا  نع 

لئاسر وأ  بيولا  ىلع   Admirals عقوم ربع  ةيداملا  تارييغتلاب  راعشإ  لاسرا  متيس  .انيدل  ثدحألا  ةيصوصخلا  ةسايسل  اهب  ظفتحن 
انتجلاعم ةيفيكب  اًمئاد  كمالعإ  متي  ىتح  يرود ، لكشب  هذه  ةيصوصخلا  ةسايس  ةعجارم  ىلع  كعجشن  كلذ  عمو  ينورتكلإلا ، ديربلا 

.اهتيامحو ةيصخشلا  كتامولعمل 

ةكرشل ةماعلا  ماكحألاو  طورشلا  ىلإ  عوجرلا  ىجري  ةمدقملا ، ةيصوصخلا  ةسايس  اهمظنت  يتلا ال  تالكشملا  ىلإ  ةبسنلاب 
.اهعم ليجستلاب  تمق  يذلا   Admirals

ةيصوصخلا ةسايس  قيبطت  . 1

يف مكحتملا "  " يه اهيدل  ليجستلاب  تمق  يذلا  ينعملا   Admirals ةكرش نإف  اهب ، لومعملا  تانايبلا  ةيامح  نيناوق  ضارغأل   1.1
Admirals Mobile قيبطتو  www.admiralmarkets.com ينورتكلإلا انعقوم  لالخ  نم  اهعمج  مت  يتلا  ةيصخشلا  تامولعملا 

.ةقيثولا هذه  ةياهن  يف  انب " لصتا   " مسق ىلإ  عوجرلا  ىجريف  ةيصخشلا ، كتامولعم  مادختسا  لوح  ةلئسأ  كيدل  تناك  اذإ  .انب  صاخلا 

Admirals نولمتحم ل ـ وأ  نوقباس  وأ  نويلاح  ءالمع  مه  نيذلا  دارفألاب  ةقلعتملا  ةيصخشلا  تانايبلا  ىلع  ةسايسلا  قبطنت   1.2
أ) كلذ : يف  امب  ، Admirals نيلمتحملا ل ـ وأ  نيقباسلا  وأ  نييلاحلا  ءالمعلاب  نيطبترملا  دارفألاب  ةقلعتملا  ةيصخشلا  تانايبلا  كلذكو 
، ءاظسولا نوحشرملا ، ب ) تاكرشلا ، نم  انئالمعل  ةيدرفلا  بتاكملا  باحصأ  اهلداعي  ام  وأ  ةكرشلا  ءانمأ  وأ  ةرادإلا  سلجم  ءاضعأ 

د) تاكرشلا ، نم  انئالمعل  ءالكولا  وأ  نولوؤسملا  نولثمملا ، نوفظوملا ، ج ) تاكرشلا ، نم  انئالمعل  نويئاهنلا  نوديفتسملا  نوكلاملا 
.انئالمع نع  ةباين  فرصتلاب  مهل  صخرملا  نورخآلا  دارفألاو  نوينوناقلا  نولثمملا 

فيراعتلا . 2

وأ  Admirals تامدخ طاشنب  مدختسيو   Admirals عم ليمع  ةقالع  يف  لخد  يرابتعا  وأ  يعيبط  صخش  يأ  ينعي  ليمعلا -   2.1
ماقو  Admirals تامدخ مادختسا  يوني  يرابتعا  وأ  يعيبط  صخش  وه  لمتحملا  ليمعلا  .ليمعلا  ةقالع  ءاهنإ  ىتح  اهمدختسا 

وأ يعيبط  صخش  وه  قباسلا  ليمعلا  ليمعلا .) ةقالع  ءاهنإ  نود   ) لوادتلا ةفرغ  ربع  تامدخلل  مادختسالا  اذه  لثمل  يلوألا  ليجستلاب 
.بابسألا نم  ببس  يأل   Admirals عم ةيراجتلا  هتقالع  ءاهنإ  متو  يضاملا  يف   Admirals تامدخ مدختسا  يرابتعا 

ريشي امدنع  . Admirals ةطساوب اهتجلاعم  متت  يتلاو  ليمعلا  لوح   Admirals ةفورعملا ل ـ تامولعملا  ينعت  ليمعلا -  تانايب   2.2
يتلا تامولعملا  وأ  لوقعم  لكشب  ليمعلا  ةيوه  اهنم  رهظت  يتلا  تامولعملا  ينعي  اذهف  ةيصخشلا ،" تامولعملا   " ىلإ دنتسملا  اذه 
ةطقنلا يف  ليمعلا  تانايبل  ةفلتخملا  تائفلا  ديدحت  مت  .ةلصلا  تاذ  ىرخألا  تانايبلا  عم  بنج  ىلإ  ًابنج  ليمعلا ، ةيوه  ددحت  نأ  نكمي 

.ةقيثولا هذه  نم   5

ةلكيهلاو ليجستلاو  عيمجتلا  كلذ  يف  امب  ليمعلا ، تانايب  مادختساب  هذيفنت  متي  ءارجإ  يأ  ينعي  ليمعلا -  تانايب  ةجلاعم   2.3
.كلذ ىلإ  امو  ةفشرألاو  فذحلاو  هيجوتلا  ةداعإو  رييغتلاو  نمآلا  ظفحلاو 

تانايب جلاعم  وهو  رامثتسالا  تامدخ   Admirals رفوت . Admirals Group AS لخاد ةينوناقلا  تانايكلا  تانايبلا -  جلاعم   2.4
تاكرش نم  ديدعلا  ىدل  لوادت  تاباسحب  ليمعلا  ظافتحا  ةلاح  يف  .تامدخلا  كلتب  قلعتي  اميف  ليمعلل  ةيصخشلا  تامولعملا 

.ةعومجملا لخاد  دحاو  تانايب  جلاعم  نم  رثكأ  كانه  نوكيسف  ، Admirals رامثتسالا

تايقافتا ىلع  ًءانب  ليمعلا ، تانايب  ةجلاعمل  ةدمتعم  ةيجراخ  تاجلاعم  مادختسا  اًضيأ   Admirals زوجي ل ـ دمتعم -  جلاعم   2.5
.ليمعلاب ةقلعتملا  تانايبلا  ةيامحل   Admirals نم تاميلعت  اهمكحت  يتلاو  ةمربملا ، ةمدخلا 

ةيقيوستلا ينورتكلإلا  ديربلا  لئاسر  يف  كارتشالا  . 3

اهيقلت مدع  وأ  قيوستلاب  ةقلعتملا  ينورتكلإلا  ديربلا  لئاسر  يقلت  رايتخا  صخشلل  قحي  لوادتلا ، ةفرغ  يف  يلوألا  ليجستلا  ءانثأ 
امو ةيلاملا ، قاوسألاب  ةقلعتملا  ليمعلا  ةفرعم  زيزعتل  ةلثامملا  ىرخألا  تاثيدحتلاو  تالمحلا  لوح  تامولعمو  ةكرشلا  رابخأ  لثم  )

ةحول نمض  لوادتلا ، ةفرغ  لالخ  نم  تقو  يأ  يف  ليضفتلا  اذه  رييغت  اًضيأ  نكمي  .مدقملا  ينورتكلإلا  مهديرب  ناونع  ىلإ  كلذ .) ىلإ 
يف دوجوملا  طبارلا  قوف  رقنلا  قيرط  نع  ةيقيوستلا  ينورتكلإلا  ديربلا  لئاسر  يف  كارتشالا  ءاغلإ  اًضيأ  نكمملا  نم  تاكارتشالا ." "

.لعفلاب اهمالتسا  مت  يتلا  ينورتكلإلا  ديربلا  لئاسر 

ليمعلا تانايب  عمج  فادهأو  ةيعرش  . 4

: ةيلاتلا سسألا  ىلع  ةفافشو  ةلداعو  ةينوناق  ةقيرطب  ةيصخشلا  كتانايب  ةجلاعم  متت   4.1

ندرألا  ) سا هيا  ستكرام  لاريمدا  )
نامع ةنيذا  ما  ايريترا  عراش  رتنس  ميات  عمجم 

ندرالا
+962-6-4009100



انساسأ نإف  لوادتلا ، ةفرغ  يف  ليجستلاب  تمق  وأ   Admirals باسح كيدل  ناك  اذإ   : هذيفنتو كعم  دقع  يف  لوخدلا   4.1.1
.كل ةبولطملا  ةمدخلا  ميدقتو  ، Admirals ةماعلا ل ـ ماكحألاو  طورشلا  ءادأل  ةيرورض  اهنأ  وه  ةيصخشلا  كتامولعم  ةجلاعمل  ينوناقلا 

.تالوادتلا ذيفنتو  تاعوفدملا  ةجلاعمو  انتصنم  ىلإ  لوصولا  ليهست  كلذ  نمضتي 

Admirals لثتمت ىتح  ةرورضلا  دنع  ةيصخشلا  كتامولعم  ةجلاعمب  موقن   : ةعورشملا حلاصملاو  ةينوناقلا  تامازتلالا   4.1.2
ثيح انلامعأ ، ءارجإ  يف  انيدل  ةعورشملا  حلاصملل  ًايرورض  كلذ  نوكي  امدنع  اًضيأو  اهل ، عضخن  يتلا  ةيميظنتلاو  ةينوناقلا  تامازتلالل 

.ةيساسألا كتايرحو  كقوقحو  كحلاصم  حلاصملا  كلت  كهتنت  ال 

: ةيلاتلا بابسألل  ةيصخشلا  كتانايب  عمج  متي   4.2

اذهل لوادت  باسح  ءاشنإو  ليمع  ةقالع  يف  لوخدلا  لبق  صخشلا  ةيوه  نم  ققحتلاب   Admirals مزتلت ةيوهلا  نم  ققحتلا   4.2.1
.اهنع ةباين  ةيوهلا  نم  ققحتلاب  موقت  ةثلاث  فارطأ  مادختسا   Admirals نكمي ل ـ اذهل ، .صخشلا 

درجمب ليمعلا ، نع  فيرعت  فلم  ءاشنإب   Admirals موقت ةينوناقلا ، تامازتلالل  لاثتمالا  لجأ  نم  .فيرعت  فلم  ليكشتل   4.2.2
KYC ئدابم قيبطت  ىلإ   Admirals جاتحت . Admirals لبق نم  هيلع  ةقفاوملاو  يقيقح  لوادت  باسحل  لماكلا  بلطلا  ةعجارم 

اًضيأو باهرإلا ، ليومت  وأ  لاومألا  ليسغ  لثم  ةراضلا ، لامعألا  عنم  لجأ  نم  ليمعلا  عم  ةقالع  يف  لوخدلا  لبق  كليمع ) فرعا  )
.نوناقلا اهضرفي  ىرخأ  تابجاو  ءادأل 

مهتاربخو ءالمعلا  ىدل  رامثتسالا  ةفرعم  مييقت   Admirals ىلع بجي  .ليمعلل  ةيرامثتسالا  ةفرعملا  ىوتسم  مييقتل   4.2.3
.ليمعلل ةبسنلاب  اهتيمهأو  ةمدقملا  ةمدخلا  ةمءالم  ىدم  ديدحتل  مهتاربخو 

وأ تنرتنإلا  ربع  تاودنلا  يف  ليجستلا  دنع  ليمعلا  تانايب  ةجلاعم  متتس  تالمحلا -  يف  ةكراشملاو  تارودلا  روضح   4.2.4
Admirals جاتحتس ثيح  ليجستلا -  بلطتت  يتلا   Admirals تالمح تاحفص  نم  يأ  ىلع  لوخدلا  دنع  وأ  ةمدقملا ، تاودنلا 

ىلع ليمعلا  ةقفاوم  عمج  متيس  تالاحلا ، هذه  عيمج  يف  .هتامازتلال  لاثتمالاو  هتامدخ  ءادأل  ليمعلل  ةيصخشلا  تامولعملا  مادختسال 
ىلإ لوصولل  لوخدلا  ليجست  دامتعا  تانايب  اًقحال  ئشُني  يذلاو  ليجستلل ، همدختسي  يذلا  ليجستلا  جذومن  لالخ  نم  تانايبلا  ةجلاعم 

.لوادتلا ةفرغ 

لاثتمالل ءالمعلل  ةيصخشلا  تامولعملا  ةجلاعم  ىلإ   Admirals جاتحت .تالجسلا  ظفحو  يلخادلا  لمعلا  ضارغأ   4.2.5
Admirals ظفتحت فوس  .نييكريمألل  ةعورشملا  حلاصملا  يف  يه  ةجلاعملا  هذه  .ةيلخادلا  لمعلا  ضارغألو  ةينوناقلا  مهتامازتلال 

.ةلصلا تاذ   Admirals رامثتسا ةكرشب  ةصاخلا  لمعلا  طورش  يف  ةددحملا  هتامازتلال  ليمعلا  لاثتما  نمضت  تالجسب  اًضيأ 

قوسلا ةصح  تاجتنم  نأشب  ةينعملا  تاطلسلا  ىلإ  ةمظتنم  ريراقت  ميدقتب   Admirals مزتلت .تالماعملا  نع  غالبإلا   4.2.6
.ىرخألا ةيلاملا  ماقرألا  نع  ًالضف  ءالمعلا ، تاعومجم  اهمدقت  يتلا  تامدخلاو 

رابخألا لثم  صصخم ، ىوتحم  ميدقتل  لوادتلا  لجس  وأ  عقوملا  لثم  ليمعلا ، تانايب   Admirals مدختست دق  .قيوستلا   4.2.7
ظفتحي .لجسملا  ينورتكلإلا  مهديرب  ناونع  لجأ  نم  ليمعلا ، مهت  دق  يتلا  بيردتلا  صرفو  تالمحلاو  ريراقتلاو  ثحبلاو  ليلحتلاو 

.تالاصتالا هذه  لثم  يقلت  يف  بغري  دعي  مل  وأ  بغري  ناك  اذإ  هتاليضفت  رييغت  ىلع  ةردقلاب  اًمئاد  ليمعلا 

يف مهتدعاسمل  ليمعلا  تانايب  مادختسا  رخآل ، تقو  نم  ، Admirals زوجي ل ـ .زلاريمدأ  تامدخو  تاجتنم  نيسحت   4.2.8
.اهنيسحتو مهتامدخو  مهتاجتنم  ليلحت 

مت يتلا  ليمعلا  تانايب  مادختسا  ىلإ   Admirals جاتحت دق  .اهتيوست وأ  تاعازنلا  وأ  تاراسفتسالا  يف  قيقحتلل   4.2.9
ةيميظنت تاطلس  يأل  ىرخأ  ةيئاضق  تابلطتم  وأ  تاءارجإ  يأ  وأ  ةمكحملا  رماوأ  وأ  اهب  لومعملا  نيناوقلل  لاثتمالا  لجأ  نم  اهعمج 

.ليمعلا عم  تاعازنلا  ةيوستل  ةيصخشلا  تانايبلا  ةجلاعم  اًضيأ  نكمي  .ةيراس 

هنأ ثيح  ءالمعلا  ءارأ  ةيلمع  نم  ءزجك  ءالمعلا  تانايبتسا   Admirals لسرت دق  .ءالمعلل  يأرلا  تاعالطتسا  لاسرإل   4.2.10
.اهئالمعل ةمدخ  لضفأ  ميدقت  نامضل  تاقيلعتلا  بلط  ةعورشملا  مهتحلصم  نم 

نع حاصفإلا  نم  بيولا  عقوم  تانايب  ليلحت  لوح  ةيليصفت  ةعجارم  ىلع  عالطالا  ىجري  .بيولا  عقوم  تانايب  ليلحت   4.2.11
.Admirals ىدل طابترالا  فيرعت  تافلم 

، هتاريماك ىلع  ليمعلا  ةروص  ليجست   Admirals زوجيف ل ـ ، Admirals ينابم نم  يأ  ىلإ  ليمعلا  لخد  اذإ  .نامألا   4.2.12
نم .نيعم  موي  يأ  يف   Admirals ينابم لخد  نمل  لجسب  ظافتحالل  ليمعلا  ليصافت  اًضيأ   Admirals مدختست دق  .ةينمأ  ضارغأل 

.ةنومأمو ةنمآ  لمع  ةئيب  ىلع  ظافحلل  كلذب  مايقلا  ةعورشملا   Admirals ةحلصم

ليمعلا تانايب  تائف  . 5

عتمتت .ةصاخلاو  ةماعلا  تالجسلا  لثم  ةيجراخ ، رداصم  نمو  تامدخلل  ليمعلا  مادختسا  نمو  ليمعلا  نم  ليمعلا  تانايب  عمج  نكمي 
ليمعلا ةبلاطم  لالخ  نم  تانايبلا  دعاوق  يف  ةدراولا  ليمعلا  تانايب  ةقد  نم  ققحتلل  هطاشن  لاجم  مكحب  بجاولاو  قحلاب   Admirals

نع ةساسح  تامولعم  عمجب   Admirals موقت .ليمعلاب ال  ةقلعتملا  ليمعلا  تانايب  ةقد  ديكأت  وأ  حيحصت  وأ  ةعجارمب و/ يرود  لكشب 
: يلي امم   Admirals لبق نم  يساسأ  لكشب  اهتجلاعمو  اهعمج  متي  يتلا  ليمعلا  تانايب  تائف  نوكتت  .ليمعلا 

زاوج نم  ةخسن  لثم   ) ةيوهلا ةقيثوب  ةقلعتملا  تانايبلاو  ةيصخشلا  ةيوهلا  زمرو  داليملا  خيراتو  مسالا  لثم  فيرعتلا -  تانايب   5.1
(. ةيوهلا ةقاطب  وأ  رفسلا 

.لاصتالا ةغلو  فتاهلا  مقرو  ينورتكلإلا  ديربلا  ناونعو  يلعفلا  ناونعلا  لثم  لاصتالا -  تانايب   5.2

ندرألا  ) سا هيا  ستكرام  لاريمدا  )
نامع ةنيذا  ما  ايريترا  عراش  رتنس  ميات  عمجم 

ندرالا
+962-6-4009100



يتلا تالاحلا  يف  طقف   ) هب نيطبترملا  نيرخآلا  صاخشألاو  هتثروو  ليمعلا  ةرسأب  ةقلعتملا  تامولعملا  لثم  ةلئاعلا -  تانايب   5.3
(. ليمعلا يفوت  اذإ  وأ  ًايسايس  زراب  صخشب  ًاطبترم  ليمعلا  اهيف  نوكي 

.فيظوتلاو ميلعتلا  ليصافت  لثم  ةيفارتحا -  تانايب   5.4

يأ عنمل   ) لوادتلا طاشنو  ليمعلا  دراوم  مهف  لجأ  نم  اهعمج  مت  يتلا  تامازتلالاو ، لوصألاو  لخدلا  لثم  ةيلاملا -  تانايبلا   5.5
(. ينوناق ريغ  طاشن 

ىلع عنمل ،  ) لامعألا ةطشنأو  ليمعلا  تالماعم  ءاكرشب  ةقلعتملا  تانايبلا  لثم  ةورثلا -  وأ  لوصألا  لصأ  لوح  تانايب   5.6
(. باهرإلا ليومت  وأ  لاومألا  لسغ  لاثملا ، ليبس 

ليومتو لاومألا  لسغ  عنمب  قلعتي  اميف  ةبجاولا  ةيانعلا  تاءارجإ  ءادأ  نم   Admirals نكمت يتلا  تانايبلا   5.7
ليمعلا ناك  اذإ  امو  نييقيقحلا  نيديفتسملاو  لمعلا  ةقالع  نم  ضرغلا  كلذ  يف  امب  ةيلودلا ، تابوقعلل  لاثتمالا  نامضلو  باهرإلا 

.ايسايس ضرعم  صخش 

.ةنطاوملاو يبيرضلا  فيرعتلا  مقرو  ةماقإلا  دلب  لثم  ليمعلل -  ةيبيرضلا  ةماقإلا  لوح  تانايب   5.8

يأ ليمعلا  روزي  امدنع  اهعمج  مت  يتلا  ةيتوصلا  وأ  ةيئرملا و/ تالاصتالا  تانايب  تاليجست  لثم  طاشنلاو -  لاصتالا  تانايب   5.9
.لوادتلا ةفرغو   Admirals عقاومل ليمعلا  ةرايزب  ةقلعتملا  تانايبلا  كلذ  يف  امب  ، Admirals عورف نم  عرف 

، ةذفنملا تالماعملاو  اهلشف ، وأ  تايقافتالا  تامدخب  ةقلعتملا  ءادألا  تانايب  لثم   - Admirals تامدخب ةقلعتملا  تانايبلا   5.10
.ةقبطملا ةمدخلا  موسرو  ىواكشلاو ، تابلطلاو ، ةمدقملا ، تابلطلاو 

تامدخلا مادختسا  طاشنو  اضرلاو  تاليضفتلاب  ةقلعتملا  تانايبلا  لثم  اضرلاو - تاليضفتلاو  تاداعلا  لوح  تانايب   5.11
.كلذ ىلإ  امو  نايبتسالا  تاباجتساو  ةيصخشلا  تادادعإلاو  ةمدختسملا  تامدخلاو 

.تالمحلا وأ  باعلألا  يف  اهحبر  مت  يتلا  زئاوجلاو  ةبستكملا  طاقنلا  لثم  تالمحلا -  يف  ةكراشملا  لوح  تانايب   5.12

ةفرعملا كلذ  يف  امب  يلاملا  - قوسلل  قباسلا  ضرعتلاو  ةربخلا  ىوتسمو  ليمعلا  فينصت  ةئف  لوح  تانايب   5.13
.كلذ ىلإ  امو  رامثتسالا  فادهأو  ليمعلل  ةيرامثتسالا  ةربخلاو 

ةيحلا ةشدردلا  ربع  وأ  ينورتكلإلا  ديربلا  قيرط  نع   Admirals لاصتالا ب ـ . 6

صخشلا نم  بلُطي  دق  ، Live Chat ةزيم مادختساب  وأ  انب ،)" لصتا   " ةحفص ربع   ) Admirals ىلإ ًاينورتكلإ  ًاديرب  لسرت  امدنع 
ىلع درلل  تانايبلا  هذه  مادختسا  متيس  .ينورتكلإلا  هديرب  ناونع  وأ  همسا  لثم  ةيفاضإلا ، ةيصخشلا  تانايبلا  ضعب  ميدقت 

ةصاخلا بـ ةيسايقلا  ةيلخادلا  لاصتالا  ةمظنأ  ىلع  ينورتكلإلا  ديربلا  لئاسر  نيزخت  متي  .مهتيوه  نم  ققحتلاو  مهتاراسفتسا 
.اهل حرصم  ريغ  ةيجراخ  فارطأ  لبق  نم  اهيلإ  لوصولا  نكمي  الو  ةنمآ  ربتعت  يتلاو   Admirals

ليمعلا تانايب  وقلتم  . 7

: لثم نيرخآ ، نيملتسم  عم  ليمعلا  تانايب  ةكراشم  متت  رمألا ، مزل  اذإ 

تادحوو فارشإلا  تاطلسو  بئارضلا  تاطلسو  لدعلا  بتاك  بتاكمو  نيرضحملاو  نوناقلا  ذافنإ  تاطلس  لثم  تاطلسلا ،  7.1
.ةيلاملا تارابختسالا 

فئاظوو قرف  نم  ةعونتم  ةعومجم  لالخ  نم   Admirals تاكرش معد  متي  . Admirals Group AS لخاد ةينوناقلا  تانايكلا   7.2
لوادتلا ةصنم  ةرادإو  تامدخلا  ريفوتل  رمألا ، مزل  اذإ  مهل ، ةيصخشلا  تانايبلا  ةحاتإ   Admirals زوجي ل ـ . Admirals ةعومجم

دنع نامألاو  تانايبلا  ةيصوصخ  تاسايس  عابتا   Admirals يفظوم عيمج  نم  بلُطي  .ءالمعلل  ينفلا  معدلاو  قيوستلاو  تاعيبملاو 
يف لوادتملا  ةفرغو  ينورتكلإلا  عقوملاب  قلعتي  اميف  ةيصخشلا  تانايبلا  ةجلاعم   Admirals زوجي ل ـ .ةيصخشلا  تانايبلا  عم  لماعتلا 

.ايلارتسأو صربقو  ةدحتملا  ةكلمملاو  اينوتسإ  ةيلاتلا : عقاوملا 

، لوادتلا ذيفنت  يف  ةكراشملا  تاسسؤملاو  عفدلا  ةمظنأو  كونبلا  لاثملا  ليبس  ىلع  ةيلاملا ، تامدخلا  مدقت  يتلا  تاسسؤملا   7.3
، فارطألا ةددعتملا  ةيراجتلا  تاليهستلاو  ذيفنتلا ، نكامأك  ةمظنملا  قاوسألا  لاثملا  ليبس  ىلع   ) ريراقتلا دادعإو  ةيوستلا  ةرودو 

(. بناجألاو نييلحملا  ءاطسولاو  ةيراجتلا ، تاعدوتسملاو  ةمظنملا ، ةيراجتلا  تاليهستلاو 

.Admirals لبق نم  هل  صخرم  رخآ  جلاعم  يأ  وأ  نويلاملاو  نوينوناقلا  نوراشتسملاو  نوققدملا   7.4

قاروألا تالجس  وأ  ةيراجتلا  تالجسلا  وأ  ناكسلا  تالجس  وأ  نامتئالا  تالجس  لثم   ) تالجسب ظفتحت  يتلا  ةثلاثلا  فارطألا   7.5
(. اهيف طسوتت  وأ  ليمعلا  تانايبب  ظفتحت  يتلا  تالجسلا  نم  اهريغ  وأ  ةيلاملا 

.سالفالا / راسعإلا يريدم  وأ  سالفإلاو  مكاحملاو  ىواعدلا  نع  لزانتلا  دنع  نويدلا  يلصحم   7.6

.ةيديربلا تامدخلاو  ةفشرألا  تامدخ  يمدقم  لثم  ، Admirals تامدخ ميدقتب  نوطبترملا  نورخآلا  صاخشألا   7.7

ذختت تالاحلا ، هذه  يف  .ليمعلا  تانايب  ةجلاعمل   Admirals لبق نم  ةدمتعم  ىرخأ  ةيجراخ  تاجلاعم  مادختسا  متي  دق   7.8
تاطايتحالا عمو  Admirals تاهيجوتل اًقفو  ليمعلا  تانايب  ةجلاعمب  تانايبلا  يجلاعم  مايق  نامضل  ةمزاللا  تاءارجإلا   Admirals

.ةمزاللا ةينمألا 

ندرألا  ) سا هيا  ستكرام  لاريمدا  )
نامع ةنيذا  ما  ايريترا  عراش  رتنس  ميات  عمجم 

ندرالا
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وأ كرتشملا  عورشملا  وأ  ذاوحتسالا  وأ  ةلكيهلا  ةداعإ  وأ  عيبلا  وأ  جامدنالا  ةلاح  يف  ليمعلا  تانايب  ةكراشم   Admirals زوجي ل ـ  7.9
سالفإ يأب  قلعتي  ام  كلذ  يف  امب   ) Admirals نوزخم وأ  لوصأ  وأ  لامعأ  نم  ءزج  يأ  وأ  لك  يف  رخآلا  فرصتلا  وأ  لقنلا  وأ  لزانتلا 

(. تاءارجإلا كلذ ) هباش  ام  وأ 

كقوقح . 8

دودح كانه  .اهب  لومعملا  نيناوقلا  بجومب  اهجلاعنو ، اهعمجن  يتلا  ةيصخشلا  كتانايبب  قلعتي  اميف  ةيامحلاو  قوقحلا  ضعبب  عتمتت  دق 
.طقف ًايئزج  كبلط  يبلن  دق  وأ  كبلط ، ةيبلت  ىلع  نيرداق  وأ  نيبلاطم  نوكن  دق ال  ةنيعم  فورظ  يفو  قبطنت  امثيح  قوقحلا  هذهل 
ةسراممب كل  حامسلل  ءاضتقالا ، دنعو  ةيصخشلا ، تانايبلا  ةجلاعمب  ةقلعتملا  تابلطلا  ىلع  درلل  مهدهج  ىراصق   Admirals لذبتس

.اهب لومعملا  نيناوقلا  بجومب  كقوقح 

تامولعم بلط  يف  قحلا  اًضيأ  كيدل  .ًايلآ  اهتءارق  نكمي  ةغيصب  اهخسن  وأ  ةيصخشلا  كتانايب  ىلإ  لوصولا  بلط  يف  قحلا  كل   8.1
ليلقت لجأ  نم  هتيوه  تابثإ  درفلا  نم   Admirals بلطت دق  تامولعملا ، هذه  ميدقت  لبق  .ةيصخشلا  تانايبلا  كلت  ةجلاعمب  قلعتت 

.ةيوهلا يف  لايتحالا  رطاخم 

نم اهحيحصت  وأ  اهثيدحت  كل  قحيف  ةلماك ، ريغ  وأ  ةقيقد  ريغ  كنع   Admirals اهب ظفتحت  يتلا  ةيصخشلا  تامولعملا  تناك  اذإ   8.2
.تانايبلل بولطملا  رييغتلا  ىلإ  ةجاحلا  نم  ققحتلل  ةبولطم  ةيفاضإ  قئاثوو  تامولعم   Admirals بلطت دق  . Admirals لبق

يقلتل كتاليضفت  رييغت  كنكمي  .قيوستلا  ضارغأل  لاثملا  ليبس  ىلع  ةنيعم ، ةجلاعم  دييقت  بلط  وأ  ضارتعالا  يف  قحلا  كيدل   8.3
". تاكارتشالا  " رايتخا دنع  لوادتلا ، ةفرغ  يف  تالاصتالا  هذه  لثم 

ىلإ ليمعلل  ةيصخشلا  تانايبلا  فذح  بلط  يدؤيس  .ةعورشم  بابسأل  ةيصخشلا  كتانايب  وحم  بلط  يف  قحلا  كل  نوكي  دق   8.4
ىلع ظافحلا   Admirals ىلع نيعتي  كلذ ، عمو  .ليمعلا  ةقالع  ءاهنإو  ةطشنلا  ةجلاعملا  نم  هتانايب  ةلازإو  هتاباسح )  ) هباسح قالغإ 

ظافتحالاب قلعتي  اميف  ةيلخادلا  لاثتمالا  تابلطتمل  اًقفو  كلذكو  ةيميظنتلاو ، ةينوناقلا  هتابلطتمل  لاثتمالل  ليمعلل  ةيصخشلا  تانايبلا 
نوناقلا صني  مل  ام  ليمعلا ، ةقالع  ءاهنإ  دعب  لقألا  ىلع  تاونس  سمخ  ةدمل  تانايبلاب  ظافتحالا  Admirals ىلع بجي  .تالجسلاب 

.اهفالتإ وأ  ةيرورضلا  ريغ  ليمعلا  تانايب  فذح  بجي  .تادنتسملا  وأ  تانايبلا  ىلع  ظافحلل  ىرخأ  طورش  ىلع 

قيسنت  Admirals ىدل نوكي  نأ  طرشب  ، Admirals اهب ظفتحت  يتلا  ةيصخشلا  تامولعملا  ىلع  لوصحلا  يف  قحلا  كيدل   8.5
نم ثلاث  فرط  ىلإ  اهلقنب   Admirals ةبلاطم وأ  رخآ  ناكم  يف  اهمادختسا  ةداعإو  ًايلآ ، ةءارقلل  لباقو  مادختسالا  عئاشو  مظنم 

.ليمعلا نم  ةحضاو  ةيطخ  ةقفاوم  مالتسا  بجي  ثلاث ، فرط  ىلإ  تانايبلا  هيجوت  ةداعإ  ةلاح  يف  .ليمعلا  رايتخا 

ديربلا ربع  كاوكش  ميدقت  كنكمي  . Admirals لبق نم  ةيصخشلا  كتانايب  ةجلاعم  صوصخب  ىوكش  ميدقت  يف  قحلا  كيدل   8.6
ىلع نيرداق  وأ  نيبلاطم  نوكن  دق ال  ةنيعم ، فورظ  يف  هنأ  ىلإ  ةراشإلا  ردجتو  . dpo@admiralmarkets.com ىلع : ينورتكلإلا 

دقف انلبق ، نم  ٍفاك  لكشب  اهعم  لماعتلا  متي  مل  كفواخم  نأ  رعشت  تنك  اذإ  .ًايئزج  كتابلط )  ) كبلط يبلن  دق  وأ  كتابلط ،)  ) كبلط ةيبلت 
.ميقت ثيح  ةلصلا  تاذ  تانايبلا  ةيامح  ىلع  فارشإلا  ةطلس  ىلإ  ىوكش  ميدقت  يف  قحلا  كل  نوكي 

رارقلا عنص  ةيلآ  . 9

رثؤت يتلاو  يئاقلتلا ) طيمنتلا  لالخ  نم  لاثملا  ليبس  ىلع   ) طقف ةتمتؤم  ةيلمع  ىلع  ًءانب  ليمعلا  نأشب  اًرارق   Admirals تذختا اذإ 
اذه لثم  عوضخلا ل ـ مدع  ليمعلا  بلطي  دقف  ليمعلا ، ىلع  رخآ  ريبك  ريثأت  اهل  وأ  ةمدقملا  تامدخلا  مادختسا  ىلع  ليمعلا  ةردق  ىلع 

ىتح .ليمعلا  نيبو  هنيب  دقع  ذيفنت ، وأ  يف ، لوخدلل  يرورض  رارقلا  اذه  لثم  نأ  ليمعلل  تابثإ  نم   Admirals نكمتي مل  ام  رارقلا 
بلطو رارقلا  يف  نعطلا  ليمعلل  زوجي  ليمعلا ، ةقالع  نع  ةئشان  تامازتلا  يأ  ذيفنت  وأ  يف  لوخدلل  ًايرورض  رارقلا  نوكي  امدنع 

اًقفوو طورشلاب  الإ  ليمعلا ، ةكراشم  نود  تانايبلا ، ةجلاعم  ماظن  اهذختي  يتلا  ةيئاقلتلا  تارارقلاب  حمُسي  .يرشبلا ال  لخدتلا 
.نوناقلا اهددحي  يتلا  تاءارجإلل 

تامولعملا ايجولونكتو  ةيداملاو  ةيميظنتلا  ةينمألا  ريبادتلا  . 10

عنمل ةبسانملا  ةيميظنتلاو  ةينفلا  ريبادتلا  لالخ  نم  ليمعلا  تانايب  ةيامح  اهب ، لومعملا  نيناوقلا  راطإ  يف  ، Admirals نمضت
ذيفنت  Admirals ىلع بجي  .ريمدتلا  وأ  ليدعتلا  وأ  يضرعلا  دقفلا  وأ  نيينوناقلا  ريغ  فشكلا  وأ  ةجلاعملا  وأ  هب  حرصملا  ريغ  لوصولا 

ةبقارمو ليمعلا  تانايب  ةيامح  نامضل  ةمزاللا  ةينمألا  ريبادتلا  نم  اهريغو  تامولعملا  ةينقتو  ةيداملاو  ةيميظنتلا  ةينمألا  تاءارجإلا 
: ةيلاتلا ةطشنألا  ةينمألا  ريبادتلا  هذه  لمشت  نأ  بجي  ىرخأ ، رومأ  نيب  نم  .ليمعلا  تانايب  ةجلاعم 

ققحتلا تاءارجإ  كلذكو  اهليجستو  اهليجستو  ليمعلا  تانايب  ةجلاعم  تابلطتمل  ةيلخادلا  اهدعاوق  لالخ  نم   Admirals ذيفنت  10.1
.تابلطتملا كلتل  لاثتمالا  نم 

عم اًمامت  قفاوتت  يتلاو  ليمعلا ، تانايب  ةدعاق  يف  طقف  ةيرورضلا  ليمعلا  تانايب  ىلإ  لوصولل   Admirals يفظوم ضيوفت   10.2
.اهؤادأ متي  يتلا  ةفيظولا  تابجاو 

.ليمعلا تانايب  عم  لماعتلا  نع  نيلوؤسملا  نيفظوملا   Admirals ىلع ةيرسلا  مازتلا  ضرف   10.3

ريغ لقنلاو  لاسرإلا )  ) خسنلاو و ةءارقلاو  فذحلاو  ليدعتلاو  ليجستلا  كلذ  يف  امب   ) تانايبلل اهب  حرصملا  ريغ  ةجلاعملا  رظحت   10.4
(. ةيمسرلا تابجاولا  هددحت  ال   ) تانايبلل هب  حرصم  ريغ  رخآ  مادختسا  يأو  تالجسلل  هب  حرصملا 

تادعم قيرط  نع  تانايبلا  لاسرإ  دنع  ةرورضلا ، دنع  تانايبلا  ريفشت  كلذ  يف  امب  ةبسانملا ، ةينمألا  ريبادتلا  ذيفنت  بجي   10.5
.تالجسلا لقن  يف  وأ  تانايبلا  لاصتا 

ندرألا  ) سا هيا  ستكرام  لاريمدا  )
نامع ةنيذا  ما  ايريترا  عراش  رتنس  ميات  عمجم 

ندرالا
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.تانايبلا ةدعاق  مادختسا  نم  هنيكمتل  ليمعلا ، تانايب  ةدعاقل  مدختسم  لكل  ةيصخش  ةقداصم  ةليسو  رادصإ  متي  نأ  بجي   10.6

كلذ دعب  هنأش  نم  يذلاو  اًرثأ ، تانايب  ةجلاعم  ةيلمع  لك  كرتت  نأ  نامضل  ةيفاكو  ةيفاك  ريبادت  ذيفنت   Admirals ىلع بجي   10.7
اهب ماق  نمو  ىتم  كلذ  يف  امب  ةلص ، تاذ  ىرخأ  قئاقح  يأو  ةيلمعلا  تقوو  ةعيبطو  ةيلمعلا ، ىرجأ  يذلا  صخشلا  ديدحت  نيكمت 

مت تانايبلا  ةجلاعم  ماظن  يف  تانايب  يأو  نم  لبق  نمو  اهيلإ  لوصولا  مت  ىتم  وأ  اهفذح ، وأ  اهليدعت  وأ  اهليجست  مت  يتلا  تانايبلاو 
لبق تانايبلا  ىوتحم  ةداعتسا  ةيناكمإ  نوكت  نأ  بجي  .تانايبلل  لقن  ةيلمع  يأب  ةقلعتملا  تامولعملا  ىلإ  ةفاضإلاب  اهيلإ ، لوصولا 

.تادنتسملا وأ  تانايبلا  ىلع  تاليدعت  يأ  ءارجإ  دنع  ةحاتم  تاليدعتلا 

اهنأ ىلع  ةفنصم  لوادتملا  ةفرغ  يف  مدختسمك  هسفن  ليجستب  قلعتي  اميف  ليمعلا  اهمدقي  يتلا  ةيصخشلا  تامولعملا   10.8
مدختسملا مسا  مادختساب  لوادتلا  ةفرغ  ىلإ  لوصولا  ءالمعلل  نكمي  .قرط  ةدعب  ةيمحم  ةلجسملا  تامولعملا  .ةلجسم  تامولعم 

ليجست تامولعم  نأ  نم  دكأتلا  ةيلوؤسم  ءالمعلا  قتاع  ىلع  عقت  .ليمعلا  اهراتخي  يتلا  رورملا  ةملكو  ليمعلل ) ينورتكلإلا  ديربلا  )
.هسفن ليمعلل  طقف  ةفورعم  رورملا  ةملكو  لوخدلا 

يعاسملا عيمج   Admirals سرامت كلذ ، عمو  .اًمامت  ًانمآ  اًمئاد  يداعلا  ينورتكلإلا  ديربلا  لدابت  ربع  تامولعملا  لقن  نوكي  10.9 ال 
لقن يأ  ينورتكلإلا ؛ ديربلا  ربع  اهلاسرإ  متي  يتلا  ليمعلا  تانايب  نامأ  نامض  مهنكمي  كلذ ال  عمو  ءالمعلل ، ةيصخشلا  تانايبلا  ةيامحل 

ةينمألا تازيملاو  تاءارجإلا  مدختسي  فوسف  ليمعلا ، تامولعم   Admirals ىقلتي نأ  درجمب  .ةصاخلا  ءالمعلا  ةيلوؤسم  ىلع  نوكي 
.هب حرصملا  ريغ  لوصولا  عنمل  ةلواحم  يف 

رصاقلا . 11

ميقي ثيح  ةيئاضقلا  ةيالولل  ةينوناقلا  ةقفاوملا  نس  وأ  اًماع ، نع 18  مهرامعأ  لقت  نيذلا  نيمدختسملل  ةحاتم  ريغ  انتامدخ 
كل زوجي  الف  اًرصاق ، تنك  اذإ  .ىرخأ  ةقيرط  يأب  اهجلاعن  وأ  دصق  نع  ةيصخش  تامولعم  عمجن  نحن ال  رصقلا .)"  )" مدختسملا

هذه فذحنسف  انعم ، تامولعم  يأ  كراش  دق  اًرصاق  نأ  انملع  اذإ  .انيلإ  ةيصخش  تامولعم  يأ  ميدقت  وأ  انتامدخ  نم  يأ  مادختسا 
.روفلا ىلع  تامولعملا 

زيهجتلل ةيفارغجلا  ةقطنملا  . 12

لودو ةيبوروألا  ةيداصتقالا  ةقطنملا  يبوروألا / داحتالا  يف  اهنيزختو  ةيصخشلا  كتانايب  ةجلاعم  متت  انتامدخ ، مادختسا  دنع   12.1
جلاعم ةطساوب   Admirals AU Pty Ltd بجومب ةظوفحملا  ليمعلا  تانايب  ةجلاعم  متت  .ةدحتملا  ةكلمملا  كلذ  يف  امب  ىرخأ ،

.اينوتسإ يف   Admirals AS يهو ، Admirals ةعومجم يف  رخآ  نايكل  دمتعم 

دق ال ةيئاضق  تايالو  نم ، اهيلإ  لوصولا  حنم  وأ  يف  اهنيزخت  وأ  ىلإ ، كتامولعم  لقن  انل  نيعباتلا  تامدخلا  يمدقمو  انل  زوجي   12.2
داحتالا نم  ةيصخشلا  تانايبلا  لقنب  موقن  امدنع  .كدلب  يف  ةيئاضقلا  ةيالولا  لداعت  تانايبلا  ةيامح  نم  تايوتسم  رفوت 

وأ ةيبوروألا  ةيداصتقالا  ةقطنملا  / يبوروألا داحتالا  جراخ  لود  ىلإ  ةدحتملا  ةكلمملا  نم  وأ  ةيبوروألا  ةيداصتقالا  ةقطنملا  / يبوروألا
نيب تايقافتالا  لاثملا  ليبس  ىلع  ةبسانم ، تانامض  مدقن  اننإف  تانايبلل ، ةيفاك  ةيامح  رفوت  اهنأب  فرتُعي  يتلا ال  ةدحتملا  ةكلمملا 

.يبوروألا داحتالا  نوناق  بجومب  ةيبوروألا  ةيضوفملا  لبق  نم  ةرداصلا  ةيسايقلا  ةيدقاعتلا  دونبلا  ىلع  ًءانب  تاكرشلا 

ةقطنملا / يبوروألا داحتالا  جراخ  لود  ىلإ  ليمعلا  تانايب  لقن  تايلمع  لوح  ليصافتلا  نم  ًاديزم  ليمعلا  ىقلتي  دق  بلطلا ، دنع 
.ةيبوروألا ةيداصتقالا 

ايقيرفأ بونج  يف  نيميقملل  ماه  راعشإ  . 13

نوناق يف  هيلع  صوصنملا  وحنلا  ىلع  ةسايسلا ، هذه  يف  ةروكذملا  ضارغألل  ةيصخشلا  تامولعملا  ةجلاعمو  عمجب   Admirals موقت
(. FICA  ) ةيلاملا تارابختسالا  زكرم  نوناقو  ( PAIA  ) تامولعملا ىلإ  لوصولا  زيزعت  نوناقو  (، POPIA  ) ةيصخشلا تامولعملا  ةيامح 

انب لصتا  . 14

ةسرامم يف  بغرت  تنك  اذإ  وأ  ، Admirals لبق نم  ةيصخشلا  تامولعملا  ةجلاعمب  قلعتت  فواخم  وأ  ةلئسأ  يأ  كيدل  تناك  اذإ   14.1
ربع  Admirals لبق نم  نيعملا  تانايبلا  ةيامح  لوؤسمب  لاصتالا  ىجريف  هذه ، ةيصوصخلا  ةسايس  نم  مسقلا 8  بجومب  قوقح  يأ 
ىلإ حوضوب  ريشت  صربق ، ايسوقين ،  1077 لوألا ، قباطلا  سامارد 2 ، ديربلا : وأ   dpo@admiralmarkets.com: ينورتكلإلا ديربلا 

كتيوه نم  ققحتلل  ةيفاضإ  تامولعم  ميدقت  كنم  بلطن  دق  اننأ  ةظحالم  ىجري  تانايبلا ." ةيامح  لوؤسم  ةعارزلاو : ةيذغألا  ةمظنم  "
.ةنيعم قوقح  ةسراممب  كل  حامسلا  لبق 

،Admirals: www.admiralmarkets.com عقوم ىلع  ةرفوتم   Admirals رامثتسالا تاكرشل  ةماعلا  لاصتالا  ليصافت   14.2
". انب لصتا   " ةحفص يف 

ندرألا  ) سا هيا  ستكرام  لاريمدا  )
نامع ةنيذا  ما  ايريترا  عراش  رتنس  ميات  عمجم 

ندرالا
+962-6-4009100

mailto:dpo@admiralmarkets.com
https://
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