
ديصرلا نم  ةيامحلا  ةسايس  ةدودحملا  ندرألا  سا  هيا  ستكرام  لاريمدا 
يبلسلا

ربمفون 2021 نم 17  ًاراتبعا  حلاص 

هيأ ستكرام  لاريمدأ  ةكرش  .سا  هيا  ستكرام  لاريمدأ  ةعومجمل  ةكولمم  ًايملاع ، اهب  فرتعم  ةيراجت  ةمالع  يه  ستكرام  لاريمدأ 
"( JSC  )" ةيندرألا ةيلاملا  قاروألا  ةئيه  لبق  نم  ةمظنمو  ةلجسم  ةكرشلا )"  " مساب يلي  اميف  اهيلإ  راشملا   ) ةدودحملا ندرألا  سأ 

يتلا ىرخألا ، تاسايسلا  .ةيندرألا  ةيلاملا  قاروألا  ةئيه  تابلطتمو  دعاوق  عم  قفاوتتل  ةقيثولا  هذه  عيمجت  مت  دقو  ( 57026  ) مقرب
، ةدودحملا ندرألا  سأ  هيأ  ستكرام  لاريمدأ  اهمدقت  يتلا  رامثتسالا  ةمدخ  ىلع  لوصحلا  ررقي  نأ  درجمب  ليمعلا  اهيلع  قفاوي 

https://admiralmarkets.com/ar/?regulator=jsc ينورتكلإلا : انعقوم  ىلع  ةرفوتم 

.مهتاباسح يف  ًايبلس  ًاديصر  اودبكت  نيذلا  ةئزجتلا  ءالمع  ضيوعت  اهبجومب  انل  زوجي  يتلا  فورظلاو  راطإلا  ةسايسلا  هذه  رفوت 

باسحلا ديصر  اهيف  نوكي  ةلاح  يأ  باسحلا ، يف  زجع  ةلاح  ىلإ  لوصولا  نكمملا  نم  شماهلا ، ىلع  ةيلاملا  تاودألا  لوادت  دنع 
ً.ابلاس

، ينورتكلإلا ديربلا  ربع  ةكرشلا  ءالمع  ةمدخ  مسق  غالبإ  هيلع  بجيف  ضيوعت ، ىلع  لوصحلل  ىعسيو  ًايبلس  ًاديصر  ليمعلا  دبكت  اذإ 
ىلإ اهريدقت  بسح  ديصرلا  فيضت  دقو  راسفتسالا  مييقتب  ةكرشلا  موقتس  .يبلسلا  ديصرلا  دبكت  دعب  لمع  يموي  زواجتي  دعوم ال  يف 

.ةدصرألا ةيفصت  متيسف  باسح ، نم  رثكأ  ليمعلا  ىدل  ناك  اذإ  ً.ايئزج  وأ  ًايلك  ةيبلسلا  ةدصرألا  ضيوعتل  ةلصلا  تاذ  تاباسحلا 

لبق لمع  يموي  لالخ  ةدبكتملا  ةيبلسلا  ةدصرألا  عم  ةبجوملا  ةدصرألا  عيمج  ةضواعم  قيرط  نع  هدييقت  دارملا  غلبملا  ديدحت  متي 
ىصقألا دحلا  ىتح  ةققحملا  ةيبلسلا  ةدصرألا  ضيوعت  لجأ  نم  ءالمعلا  تاباسح  ةكرشلا  لداعتس  اهريدقتل ، ًاقفو  .بلطلا  مالتسا 

.ىرخألا باسحلا  تالمعب  هلداعي  ام  وأ  يكيرمأ  رالود  ةغلابلا 50,000  نامتئالا  ةميقل 

: ةيلاتلا تالاحلا  يف  ةسايسلا  هذه  ماكحأ  يرست  ال 

، تالاحلا هذه  لثم  يف  .يبلسلا  ديصرلا  نم  ةيامحلا  هل  ةكرشلا  رفوت  يكل  ليمعلا  لجأ  نم  ةيراس  ةينوناق  تابلطتم  كانه   .1
;؛ ةسايسلا هذه  ىلع  سيلو  ةيلحملا  حئاوللا  ىلإ  ةكرشلا  تاءارجإ  دنتست 

؛ قوسلا يف  ةيئانثتسا  تابلقت  تاكرحت /  وأ  ةيعيبط  ريغ  قاوسأ  فورظ  يف  يبلس  ديصرب  دبكتلا  مت   .2
قلعتي امدنع  لاثملا ، ليبس  ىلع   ) ليمعلا لوادت  طاشنب  هل  ةقالع  يبلسلا ال  ديصرلا  نأ  صاخلا ، اهريدقتل  ًاقفو  ةكرشلا ، ررقت   .3

؛) ةكرشلل فيراصم  وأ  موسر  يأب  يبلسلا  ديصرلا 
؛ ةكرشلا همدقت  صنوب  وأ  ينامتئا  بيترت  مادختساب  ليمعلا  لماعتي   .4

نم وأ  ةكرشلا  لمع  طورش  نم  طرش  يأل  ليمعلا  قرخ  رشابم ، ريغ  وأ  رشابم  لكشب  ءاوس  ةجيتن ، وأ  طبترم  يبلسلا  ديصرلا   .5
ةماقإ دلب  وأ  ليمعلا  أشنم  دلب  نيناوق  رصحلا  لاثملا ال  ليبس  ىلع  كلذ  يف  امب  ةماعلا ، تاسرامملا  وأ  قوسلا  دعاوق  قرخ 

؛ ةيبوروألا ةيداصتقالا  ةقطنملا  لخاد  دلب  يأ  وأ  ليمعلا 
ىلع نمضتت ، يتلاو  ةكرشلا  باسح  ىلع  ةسايسلا  هذهل  ًاقفو  ةحونمملا  ةيامحلا  مادختسا  ءاسأ  دق  ليمعلا  نأ  ةكرشلا  ربتعت   .6

هذه نم  ليمعلا  اهبجومب  ديفتسي  ةيجيتارتسا  عابتا  لالخ  نم  ةين  ءوسب  ليمعلا  اهيف  فرصت  ةلاح  رصحلا ، لاثملا ال  ليبس 
يف وأ  ةيامحلا  قيبطت  ةلاح  يف  ليمعلا  ديفت  انعم  ىرخأ  تاقفصب  رخآ ، ليمع  عم  نواعتلاب  وأ  هسفنب  ظافتحالا ، ءانثأ  ةيامحلا 

؛ اهليغشت متي  دق  لاح 
؛ ةسايسلا هذه  نم  دعبتسم  هنأب  ًاقبسم  ليمعلا  مالعاب  ةكرشلا  تماق   .7

لوادت قفرم  وأ  فارطألا  ددعتم  لوادت  قفرم  يأل  لامهإلا  وأ  وهسلا  وأ  لاعفألا  يلي : ام  يف  حضوم  وه  امك  ئشان  ثدح  كانه   .8
طيسو وأ  ةلويس  دوزم  وأ  مظنم  قوس  وأ  مظنم 

لامعأ وأ  يندم ، بارطضا  وأ  دمعتم ، ررض  وأ  ةيباهرإ ، تايلمع  وأ  برح ، ردقلا ، ةرهاق -  ةوق  ثدحب  يبلسلا  ديصرلا  طبتري   .9
يأرل ًاقفو  ثيح  ةينطو  قوف  وأ  ةيموكح  تاطلس  وأ  تائيه  يأ  ةمظنأو  لاعفأ  وأ  قوسلا ، يف  يئانثتسا  ثدح  يأ  وأ  ةيعانص ،

.ليمعلا رماوأب  قلعتي  اميف  مظنم  قوس  دوجو  عنمي  ةكرشلا 

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

ندرالا
+962-6-4009100

https://admiralmarkets.com
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