
عفدلا طورش 
نم 03.05.2021 ًارابتعا  لوعفملا  ةيراس 

Admiral ءالمع لبق  نم  اهؤارجإ  متي  تاليوحت  يأ  ىلع  طورشلا )"  " مساب يلي  اميف  اهيلإ  راشملا   ) ماكحألاو طورشلا  هذه  قبطنت 
لاومألا بحس  وأ  ةيدقنلا  لاومألا  عاديإ  ضرغل  "( Admiral Markets  " مساب يلي  اميف  اهيلإ  راشملا   ) Markets AS Jordan Ltd

.Admiral Markets عم هحتف  مت  يذلاو  ليمعلا ، لوادت  باسح  عفدلا )"  " مساب يلي  اميف  اهيلإ  راشملا   ) نم ةيدقنلا 

ةقيرطل طورشلا  هذهب  مازتلالا  ىلع  قفاوو  مهفو  أرق  دق  هنأ  ليمع  لك  دكؤي  عفد ، ءارجإل   Admiral Markets ىلإ بلط  ميدقت  دنع 
ةماعلا باسحلا  طورش  قبطت  طورشلا ، هذه  اهددحت  مل  يتلا  لئاسملاب  قلعتي  اميف  .مكحتلا  ةحول  لخاد  ةراتخملا  ةمدختسملا  عفدلا 

.Admiral Markets AS Jordan Ltd ةكرشل

عفدلا تايلمع  . 1

عيمج يف  ًاقفاوتم ، ليمعلا  نوكي  نأ  طرشب  كلذ ،  Admiral Markets لبقتسو تقو  يأ  يف  عفدلا  تابلط  لاسرإ  ليمعلل  زوجي   1.1
Admiral نأ ةظحالم  ىجري  . Admiral Markets ةصاخلا ب ـ عفدلا  طورش  كلذكو  ةماعلا  باسحلا  طورش  نم  لك  عم  تاقوألا ،

.ليمعلا ريغ  ثلاث ) صخش   ) رخآ صخش  صخت  تاباسح  نم  ةئشانلا  وأ  ىلإ  ةهجوملا  تاعوفدملا  جلاعت  وأ  لبقت  نل   Markets

طيسولا فرصملاو  كنبلا  سفن  ىلإ  بلطلا  اذه  ذيفنت  يف  اهقحب   Admiral Markets ةكرش ظفتحت  لاومألا ، بحس  ةيلمع  يف   1.2
بحسلا ةقيرط  نع  رظنلا  ضغب  ةقباسلا ، وأ  ىلوآلا  ةعفدلا  ءارجإ  ةيلمع  يف  ليمعلا  لبق  نم  مدختسملا  باسحلا  سفن  ىلإو 

.ليمعلا لبق  نم  ةلضفملا  وأ  ةراتخملا 

ققحتلل امإ  تقو ، يأ  يف  ةيفاضإ  تادنتسم  بلطو  تاعفدلا  ذيفنت  نع  عانتمالا  يف  اهقحب   Admiral Markets ةكرش ظفتحت   1.3
.يرورض ءارجإ  هنا   Admiral Markets ةكرش تربتعا  اذإ  وأ  تاعفدلا  ردصم  نم 

ةيفاضإلا عفدلا  ليصافت  . 2

مكحتلا ةحول  يف  اهريغو ) ةينمزلا  لوادجلاو  عفدلا  دودح  لاثملا  ليبس  ىلع   ) عفدلا تايلمع  ىلع  ًاديدحت  رثكأ  ليصافت  قبطتت   2.1
.عفدلل تابلط  يأ  ميدقت  لبق  ليصافتلا  هذه  ةظحالم  نع  هدحو  ًالوؤسم  ليمع  لك  نوكي  نيح  يف  عفدلا ، بلط  ميدقت  دنع 

ةحيحصلا ريغ  وأ  ةئطاخلا  عفدلا  تابلط  . 3

عفد بلط  ميدقتب  ليمعلا  مايق  ةلاح  يف  كلذ ، ىلع  ةوالعو  .عفدلا  بلط  يف  قيقدتلا  مدع  يف  رذحلا  ىلع  ليمعلا  ثح  متي   3.1
وأ موسر  يأ  ليمعلل  ددست  الو  عفدلا  ةمدخ  دوزم  نم  ةعفدلا  دادرتساب   Admiral Markets ةكرش مزتلت  ال  حيحص ، ريغ  وأ  ئطاخ 

ثدحت رارضأ  وأ  فيلاكت  يأ  نع   Admiral Markets ةكرش ضيوعت  ةيلوؤسم  ليمعلا  لمحتي  .هيف  تثدح  ىرخأ  تاقفن  وأ  فيلاكت 
.حيحصلا ريغ  وأ  ئطاخلا  عفدلا  بلطل  ةجيتن 

موسرلا . 4

.يبيرجت باسح  وأ  يقيقح  لوادت  باسح  حتفل  موسر  ّيا  دجوي  4.1 ال 

ىلإ لوحملا  غلبملا  ليوحت  متيسف  ةلوحملا ، لاومألل  ةيساسألا  ةلمعلا  نع  ليمعلا  لوادت  باسحل  ةيساسألا  ةلمعلا  تفلتخا  اذإ   4.2
هيجوت مت  ثيح  يقلتملا ،  Admiral Markets كنبل يمويلا  فرصلا  رعس  مادختسا  متيس  .ليمعلا  لوادت  باسحل  ةيساسألا  ةلمعلا 

.لاومألا ليوحتل  عفدلا ، ةيلمع 

.Admiral Markets كنب باسح  يف  غلبملا  روهظ  درجمب  دحاو  لمع  موي  لالخ  ليمعلا  لوادت  باسح  ىلإ  عئادولا  ليوحت  متيس   4.3

نم غلبملا  مصخ  متيس  طيسولا ،) كنبلا  وأ  يقلتملا  كنبلا  نم   ) ليوحتلا ىلع  ةيفاضإ  ةيفرصم  ةمدخ  موسر  يأ  قيبطت  ةلاح  يف   4.4
Admiral ةكرش لمحتت  ً.الصأ ال  دوصقملا  غلبملا  نم  لقأ  ًاغلبم  ليمعلا  ىقلتي  دق  كلذل ، ةجيتنو  .اهليوحت  متيس  يتلا  لاومألا 

.ىرخألا كونبلا  نم  تاليوحتلا  ىلع  ضرفت  تامدخ  موسر  يأ  نع  ةيلوئسم  ةيأ   Markets

ةفلكتلا  " وأ عفتنملا " موسرلا  ةفاك   " لثم لقنلا  ةمدخ  موسر  نم  عون  يأ   ) ةمدخلا موسر  مصخ  مزلتسي  يذلا  ليوحتلا  ناك  اذإ   4.5
لوادت باسح  ىلإ  هليوحت  مت  يذلا  غلبملا  نم  موسرلا  مصخ  متيس  ، Admiral Markets كنب باسح  ىلإ  هليوحت  متي  ةكرتشملا )"

.ليمعلا

بحس بلط  لوصو  طرشب  لمعلا  موي  سفن  يف  ليمعلا  لوادت  باسح  نم  لاومألا  بحس  تايلمع   Admiral Markets جلاعت  4.6
دعب  Admiral Markets اهاقلتت يتلا  بحسلا  تابلط  ةجلاعم  متتس  ةعاسلا 17:00 . لبق   Admiral Markets ىلإ لاومألا 

.يلاتلا لمعلا  موي  يف  ةيمسرلا  تالطعلاو  ةينطولا  تالطعلاو  عوبسألا  ةياهن  تالطع  يف  وأ  لمعلا  مايأ  يف  ةعاسلا 17:00 

تناك اذإ  لاثملا ، ليبس  ىلع  ليمعلا -  لوادت  باسح  يف  ةمدختسملا  ةيساسألا  ةلمعلا  سفنب  ةقبطملا  موسرلا  ليصحت  متي   4.7
يه باسحلل  ةيساسألا  ةلمعلا  تناك  اذإو  يندرألا ، رانيدلاب  موسرلا  قيبطت  متيسف  يندرألا ، رانيدلا  يه  باسحلل  ةيساسألا  ةلمعلا 

 . .كلذ ىلإ  امو  ورويلاب  موسر  قيبطت  متيسف  ورويلا ،

تاقفصلل ةدئاف ) موسر  وأ  ةضياقم  لاثملا  ليبس  ىلع   ) تايوستلاب قلعتت  ةيفاضإ ، اًموسر  مزلتسي  دق  لوادتلا  نأ  ةظحالم  ىجري   4.8
مهسألا و تاقورف  دوقع  تاقفصل  حابرألا  تاليدعت  مصخت  فيضت /  ليللا و  لالخ  اهب  ظافتحالا  متي  يتلا  تاودألا  نم  يأ  ىلع 

.Admiral Markets عقوم يف  دوقعلا  تافصاوم  مسق  يف  تئشنأ  ماكحألاو  طورشلل  اًقفو  تارشؤملا ،

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

ندرالا
+962-6-4009100



ةيلحملا تاعيرشتلا  . 5

نوكي ىرخأ ، ىلإ  ةقطنم  نم  ًاريبك  ًافالتخا  فلتخت  دق  ةيدقنلا  تايلمعلاو  ةيلاملا  تامدخلاب  ةقلعتملا  حئاوللاو  نيناوقلا  نأل  ًارظن   5.1
.ةيراس ةيبيرض  تامازتلا  يأ  عم  اميس  الو  ةيلحم ، ةمظنأ  يأب  مازتلالا  نع  ًالوؤسم  هدحو  ليمع  لك 

عفدلا مظن  للخ  . 6

نوكي دق  هنأ  ًةصاخ  اهليطعت ،  وأ  اهريخأتو و/ تنرتنإلا  ربع  عفدلا  ةمظنأ  لشف  يف  لصأتملا  فعضلا  ليمع  لك  ظحالي  نأ  بجي   6.1
ةزهجأ نم  ققحتلاو  رارمتساب  تاسوريفلا  ةحفاكم  جمارب  ثيدحت  ىلع  ظافحلاب  ةدشب  ليمعلا  حصني  .عفدلا  ةمدخ  مدقمب  ًاطبترم 

.تاسوريفلا نع  ًاثحب  هب  ةصاخلا  رتويبمكلا 

ةمظنأ يف  لطع  وأ  للخ و/ وأ  ريخأت  يأ  نع  ةيلوؤسملا  فورظلا  نم  فرظ  يأ  تحت   Admiral Markets ةكرش لمحتت  6.2 ال 
، تاريخأتلا هذه  نع  ةمجانلا  جئاتنلا  يف  مهلبق  نم  اهليغشت  متي  وأ  عفدلا  ةمدخ  مدقمل  ةعبات  ىرخأ  ةينقت  ةمظنأ  يأ  وأ  عفدلا و/

.يئابرهكلا رايتلا  عاطقنا  وأ  لاطعألا و/

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

ندرالا
+962-6-4009100
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