
طورشلا ماكحألا و 
ربمتبس 2020 نم 1  اًرابتعا  يرسي 

ماع . 1

فرط  ) ةيجراخ ةهج  نم  ينقت  جمانرب  جتنملا )"  " مساب اًضيأ  يلي  اميف  هيلإ  راشملا   ) Mac ةزهجأل  Parallels دُعي  1.1
Admiral لثم ةيملاعلا  ةينوناقلا  اهتانايك  يف   ) Admirals ةعومجم اهمدقت  يتلاو  . Parallels Inc ةكرش هتروط  ليزنتلل  لباق  ثلاث )

ستكرام لاريمدا  Markets UK Ltd و Admiral Markets AS و Admiral Markets Cyprus و Admiral Markets Pty و 
.انه ةحضوملا  صيخرتلا  طورشل  اًقفو  اهءالمعل  ةدودحملا ) ندرألا  سا  هيا 

هتءارق بجييذلا  ةيصوصخلا  نايب  و  مادختسالا ، طورش  و  يئاهنلا ، مدختسملا  صيخرت  ةيقافتا  اهيدل  . Parallels Inc ةكرش  1.2
.جتنملا مادختسا  لبق  مدختسم  لك  لبق  نم  هلوبقو  همهفو 

تاباسح  )" يضارتفالا لاملاب  ةيبيرجتلا  تاباسح  نم  لك  يف  جتنملا  مادختسا  زوجي  اهب ، لومعملا  صيخرتلا  طورش  ةاعارم  عم   1.3
.اذه جتنملا  ضرع  يف  اوكرتشا  نيذلا  Admirals ءالمع عيمجل  ةيقيقح )" تاباسح   )" ةيقيقح لاومأ  تاباسحو  ةيبيرجت )"

باسحلا ديصرل  ىندألا  دحلا  ظفتحيليمعلا ب ـ ناك  اذإ  ًاناجم  Admirals و  نيلهؤملا ل ـ ءالمعلل  حاتم  جتنملا  صيخرت   1.4
ىندألا دحلا  ءافيتسا  .يقيقحلا  باسحلل  ىرخأ  ةيساسأ  ةلمعيف  هلداعي  ام  وأ  وروي ) فالآ  ةثالث   ) وروي ةميقب 3000  يقيقحلا 

ىوتسم قيقحت  دعبلمع  نيموي  لالخ  متت  يتلا  ةيريدقتلا  ةيوديلا  ةعجارملل  بلطتملا  عضخييقيقحلا  باسحلا  ديصرل  هالعأ  روكذملا 
Admirals عقوم ىلع  جتنملاب  ةصاخلا  ةدوصقملا  ةحفصلا  يف  بلطلالالخ  نم   Admirals غالبإو بولطملا  يقيقحلا  باسحلا  ديصر 

.صيخرتلا حنم  دعب  ينورتكلإلا  ديربلا  ربع  ليمعلا  راطخإب  موقتس   Admirals طبارلا . ربع 

رفوتي كلذل ، صيخارتل Mac؛ ةعوفدملا   Parallels Desktop صيخارت عيب  ةداعإ  يف   Admirals كراشت 1.5 ال 
.جتنملا صيخرتب  Admirals تماق املاط  طقف  ليمعلل  جتنملا  صيخرت 

.Macintosh رتويبمك ةزهجأل  ةيضارتفالا  ةزهجألا  رفوي  جمانرب  وه   Parallels Desktop Mac 1.6

نم مدقملا  جتنملا  مدختسم  ليلد  عماهيلع  فرعتلا  ىلع  مدختسم  لك  عجشن  جتنملا ، فئاظو  قيبطت  لبق   1.7
مدختسم لك  عيجشت  متي  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب  . parallels.com ينورتكلإلا عقوملا  ىلع  . Parallels Inc ةكرش

دوقن تاباسح  عم  جتنملا  مادختسا  لبق  يناجم  يبيرجت  باسح  ىلع  لمعيوتاجتنملا  تازيم  رابتخا  ىلع  جتنملل 
.ةيقيقح

نم تالفغ  وأ  لاعفأ  ببسب  أشني  دق  يذلا  جتنملا  ةعقوتم لـ ريغ  ةيلمع  يأ  بقاوع  ةيلوئسم   Admirals لمحتت نأ  نكمي  1.8 ال 
.اهل حيحصلا  ريغ  مادختسالا  وأ  جتنملا  ئدابمو  ليغشتلا  دعاوقب  ةيفاكلا  ريغ  ةفرعملا  وذ  Admirals ءالمع وأ  ، Parallels Inc ةكرش

ةصخرلا ليعفت  . 2

: ةيلاتلا تاوطخلا  ذاختا  لهؤملا  ليمعلا  ىلع  بجي  جتنملا ، صيخرت  ىلع  لوصحلل   2.1

يقيقح باسح  حتفاو   Admirals عقوم لالخ  نم  ليجستلاب  مق   2.1.1

ةيساسألا ةلمعلارخآ  باسح  يف  هلداعي  ام  وأ   ) رثكأ وأ  وروي  غلبت 3000  ةيكلم  قوقح  هب  يقيقحلا  باسحلا  نأ  نم  دكأت   2.1.2
( يقيقحلا باسحلل 

ىلإ ًاينورتكلإ  ًاديرب  لسرأ  وأ  طبارلا ربع  جتنملل  ةصاخ  طوبه  ةحفص  لالخ  نم  ًابلط  لسرأ   2.1.3
.Mac ماظنل  Parallels Desktop جتنم صيخرتميدقت  بلطو  يقيقح  باسح  مقرب   parallels@admiralmarkets.com

ةصخرلا ديدجت  . 3

ةرقفلا  ) ةعجارملا تقو  يفةيكلملا  قوقح  نم  ىندألا  دحلا  يبلي  ليمعلل  يقيقحلا  باسحلا  ناك  اذإ  جتنملا  صيخرت  ديدجت  بجي   3.1
ىلإ ينورتكلإ  ديرب  وأ  طبارلا ربع  جتنملل  ةدوصقملا  ةحفصلاصاخ  لالخ  نم  بلط  دعب  طقفو  ( 2.1.2

Mac جتنمل  Parallels Desktop صيخرت ريفوتل  بلطويقيقح  باسح  مقر  مادختساب   parallels@admiralmarkets.com
(. ةرقفلا 2.1.3 )

.ةماعلا ةمدخلا  طورشب   Admirals تامدخ مادختسا  يف  رارمتسالا  يف  ةيرحلا  هل  جتنملل  هصيخرت  ديدجت  متي  مل  ليمع  لك   3.2

صيخرتلا ءاغلإ  . 4

مدختسا وأ  ةداتعم  ريغ  ةقيرطب  اذه  جتنملا  ضرع  مادختسا  ليمعلا  ىلع  بجي  له  لداعلا " : مادختسالا  ضرتفت "  Admirals 4.1
هريدقتل اًقفو  اًروف  ضرعلا  ءاهنإ  يف  قحلا  اهل   Admirals ، Admirals ةينوناقلاو ل ـ ةيداصتقالا  حلاصملا  دض  ضرعلا 

.ليمعلل راعشإ  قباس  يأ  نودب  وأ  عم  لوقعملا 

نع ديزت  ةيكلم  قوقحب  ةيقيقحلا  تاباسحلل  ةبسنلاب  ىتح  تاجتنملا  صيخارت  ءاغلإو  طيشنت  ءاغلإ  يف  قحلا   Admirals ىدل  4.2

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

ندرالا
+962-6-4009100

https://www.parallels.com/eu/about/legal/eula/
https://www.parallels.com/eu/about/legal/terms/
https://www.parallels.com/eu/about/legal/privacy/
https://admiralmarkets.com/ar/trading-platforms/metatrader-for-mac
https://www.parallels.com/
https://admiralmarkets.com/ar/trading-platforms/metatrader-for-mac
mailto:parallels@admiralmarkets.com
https://admiralmarkets.com/ar/trading-platforms/metatrader-for-mac
mailto:parallels@admiralmarkets.com


.ضرعلا اذه  طورش  مادختسا  ةءاسإ  ىلإ  ريشي  امم  بحسلاو ، عاديإلل  ةحضاو  طامنأ  روهظ  ةلاح  يف  وروي ،  3000

يأ يف  جتنملا  ءاهنإ  وأ  ، ءاغلإلا قيلعتلا ، ليدعتلا ، رييغتلا ، يف  اهريدقتل ، اًقفو  قحلاب ،  Admirals ظفتحت  4.3
ريغ وأ  ةرشابم  بقاوع  يأ  نع  فورظيأ  تحت  ةلوؤسم  ةكرشلا  نوكت  .ليمعلا ال  راعشإ  نودب  وأ  عم  تقو 

.جتنملل ءاهنإ  وأ  ءاغلإ  وأ  قيلعت  وأ  ليدعت  وأ  رييغت  يأنع  أشنت  ةرشابم 

يئاهنلا مكحلا  . 5

Mac جتنمل  Parallels Desktop مادختسا طورش  ىلع  تقفاو  مهفو و  أرق  دق  هنأب  ليمعلا  رقي  جتنملا ، مالتسا  دنع   5.1
عيمجو ليمعلا  ةيقافتا  ىلإ  ةفاضإلاب  جتنملا  مدختسم  ليلدو  صيخرتلا  طورش  نيينعملا  نييئاهنلا  نيمدختسملا  عيمج  ىلإ  ةفاضإلاب 

.اهيلع ةقفاوملا  طورشو Admirals و  ىرخألا  ةماعلا  طورشلا 

ةينفلا تالكشملا  نع  ةيلوؤسم  يألمحتت  الو  جتنملل  بويعلا  نم  يلاخلا  ليغشتلا  صوصخب  تاءاعدا  يأ   Admirals مدقت 5.2 ال 
.Parallels ةكرشتالفغ وأ  لاعفأ  نع  أشنت  دق  يتلاو  جتنملاب  ةقلعتملا 

 / اهيلثممو و اهيفظومو  اهيلوؤسمو  ةكرشلا  ءافعإكلذب  ليمعلا  دهعتي  هب ، ةطبترملا  مادختسالا  طورش  لوبقو  جتنملا  مادختساب   5.3
.هب قلعتي  اميف  أشنت  وأ  جتنملا  نع  أشنت  عون  يأ  نم  رارضأ  وأ  رئاسخ  وأ  فيلاكت  وأ  تابلاطم  يأةيلوؤسم  يأ  نم  اهئالكو  وأ 

هارت امك  ريسفتلا  ءوس  وأ  اذهك  عازن  لح  متيس  هالعأ ، ةروكذملا  اهب  لومعملا  طورشلل  ريسفت  ءوس  وأ  عازن  يأ  دوجو  ةلاح  يف   5.4
.مزلمو يئاهن   Admirals رارق .ًابسانم   Admirals

ىلاهلوادت باسح  مقر  عم  ينورتكلإ  ديرب  لاسرإ  قيرط  نع  تقو  يأ  يف  جتنملا  صيخرت  ءاغلإ  ليمعلل  نكمي   5.5
.parallels@admiralmarkets.com

.قيلعت وأ  لاؤس  يأ  دوجو  ةلاح  يف  انب  لاصتالا  يف  ددرتت  ال 

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

ندرالا
+962-6-4009100
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