
ةددحملا تاقفاوملا  راعشإ 

قلعتي اميف  نحن ،)"  )" Admiral Markets UK Ltd ىلإ اهتمدق  يتلا  ةددحملا  تاقفاوملا  ضعب  راعشإلا )"  )" راعشإلا اذه  ددحي 
وأ جتنم  يأ  وأ  ةصروبلا  يف  ةلوادتملا  قيدانصلا  مهسألا ، ةيلاملا ، تاقتشملاب  قلعتي  اميف  ءاوس   ) انعم ليمع  ةيقافتا  يأ  يف  كماربإب 

(. ةلص تاذ  ىرخأ  ةادأ 

اهل طورشلا )"  )" ةلصلا تاذ  ةيساسألا  تامولعملا  قئاثوو  تاسايسلاو  تاحلطصملاو  تايقافتالا  يف  ةددحملا  تاريبعتلاو  تاملكلا 
(. كلذ فالخ  ىلع  ةحارص  صني  مل  ام   ) راعشإلا اذه  يف  اهمادختسا  دنع  يناعملا  سفن 

راعشإلا اذه  يف  ةدراولا  ماكحألا  عيمج  ةءارق  كيلع  بجي  .راعشإلا  اذه  دوسي  راعشإلا ، اذهو  طورشلا  نيب  ضراعت  يأ  دوجو  ةلاح  يف 
.كب انتقالع  لوح  ةمهم  تامولعم  ىلع  يوتحي  هنأل 

: يلاتلاب ةقفاوملا  متي  كلذب  و 

You consent to the provision of the Terms to you on a durable medium other than paper (e.g.
as PDF or email) and/or by means of our website at www.admiralmarkets.com (the “Website”)

.or Admirals mobile application as relevant
نم رامثتسالا  تامدخ  ميدقت  مظنت  يتلا  ىرخألا  ليمعلا  قئاثوو  طورشلا  ىلع  تقفاوو  تمهفو  تأرق  دق  كنأ  دكؤت  تنأ 

, نامالا ةسايس  لمعلا , ةسايس  ةيصوصخلا , ةسايس  كلذ يف  امب  يلاحلا ، تقولا  يف  عقوملا  ىلع  حاتم  وه  امك  انلبق ،
تاءارجإ يبلسلا , ديصرلا  نم  ةيامحلا  ةسايس  حلاصملا , براضت  ةسايس  تاقفصلا , ذيفنت  ةسايس  رطاخملا , ريذحت 

. عفدلا طورش  ةسايس و  ليمعلا , ىواكش  ةجلاعم 
ةصنم لالخ  نم  لاثملا  ليبس  ىلع   ) ًاينورتكلإ متتس  كل  ةمدقملا  انتامدخب  ةقلعتملا  ةمهملا  تالاصتالا  نأ  ىلع  قفاوت  تنأ 

(. لومحملا فتاهلا  تاراعشإ  وأ  ينورتكلإ  ديرب  وأ  بيو  عقوم  وأ  لوادت 
.ةيقيقح ةحيحص و  كباسح  بلط  يف  اهتمدق  يتلا  تامولعملا  نأ  دكؤت  تنأ 

ةقلعتم ةطشنأ  وأ  لاومأ  ليسغ  يأب  قلعتت  الو  ينوناق  لكشب  اهيلع  لوصحلا  مت  دق  انيدل  ةعدوملا  لاومألا  نأ  دكؤت  تنأ 
.ةينوناقلا ريغ  ةطشنألا  نم  اهريغ  وأ  باهرإلاب 

ءارجإب انل  حامسلاو  اهب  لومعملا  ةيميظنتلا  حئاوللاو  نيناوقلل  لاثتمالل  كب  انلصتا  املك  انعم  نواعتلا  ىلع  قفاوت  تنأ 
.ةمدقملا تامولعملاو  لاومألا  ردصمو  كتيوه  نم  ققحتلل  ةقوثوملا  رداصملا  عم  تاراسفتسالاو  ثحبلا  تايلمع 

تاسسؤم ةدع  وأ  ةدحاو  ةينامتئا  ةسسؤم  يف  ةلصفنم  تاباسح  يف  كب  ةقلعتم  ةيدقن  غلابمب  ظافتحالا  ىلع  قفاوت  تنأ 
عم رثكأ  وأ  دحاو  نامتئا  تاباسح )  ) باسح يف  كب  ةقلعتم  تاودأب  ظافتحالا  ىلعو  تايلمعلا  هذه  لثمل  ةصخرم  ةينامتئا 

.لامعالا ليغشتب  لوخم  ثلاث  فرط  يصو 
نم ةيلاع  ةجرد  ىلع  يوطنت  ىرخألا  رامثتسالا  تاجتنمو  تاقورفلا  لباقم  دوقعلا  لوادت  نأ  لبقتو  اًمامت  مهفت  تنأ 

.كرامثتسا ةراسخ  ىلإ  يدؤت  دقو  رطاخملا 
يراجت قفرم  وأ  مظنم  قوس  يف  امإ  ةلصلا  تاذ  طورشلا  بجومب  اننيبو  كنيب  تالماعملا  ذيفنت  زوجي  هنأ  ىلع  قفاوت  تنأ 
تناك اذإ  .لوادتلا  ناكم  جراخ  "( OTC  )" ةصروبلا جراخ  تالماعم  قيرط  نع  وأ  مظنم  لوادت  قفرم  وأ  فارطألا  ددعتم 

ناكم جراخ  يأ  ةصروبلا  جراخ  تالماعم  اهنأ  ىلع  اهذيفنت  متيس  اننيبو  كنيب  تالماعملا  نأ  ىلع  صنت  ةلصلا  تاذ  طورشلا 
لوادتلا قفارم  وأ  ةمظنملا  قاوسألا  جراخ  ةلصلا  تاذ  طورشلا  بجومب  تابلطلا  ذيفنت  ىلع  قفاوت  كنإف  لوادتلا ،

.ةمظنملا لوادتلا  قفارم  وأ  فارطألا  ةددعتملا 

.اهل اًقفو  هريسفت  متيو  ارتلجنإ  نيناوقل  راعشإلا  اذه  عضخي 

.اهل اًقفو  اهريسفت  متيو  ارتلجنإ  نيناوقل  راعشإلا  اذهب  قلعتي  اميف  وأ  نع  أشنت  ةيدقاعت  ريغ  تامازتلا  يأ  عضخت 

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

ندرالا
+962-6-4009100

https://admiralmarkets.com/?regulator=fca
https://admiralmarkets.com/privacy-policy?regulator=fca
https://admiralmarkets.com/terms-of-business?regulator=fca
https://admiralmarkets.com/start-trading/documents/terms-of-securities-trading?regulator=fca
https://admiralmarkets.com/risk-disclosure?regulator=fca
https://admiralmarkets.com/start-trading/documents/order-execution-policy?regulator=fca
http://admiralfiles.s3.amazonaws.com/docs/AMUK/policy/ConflictsPolicyDisclosableENG.pdf
https://admiralmarkets.com/start-trading/documents/negative-account-balance-protection-policy?regulator=fca
http://admiralfiles.s3.amazonaws.com/docs/UKLTD/ENG - AM UK Complaints handling procedure 06.04.2017.pdf
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