
( دئاوف نودب   ) يمالسإلا باسحلا  ماكحأ  طورش و 

يأ ستكرام  لاريمدأ  ةكرش  .سأ  يأ  ستكرام  لاريمدأ  ةعومجمل  ةكولمم  ًايملاع ، اهب  فرتعم  ةيراجت  ةمالع  يه  ستكرام  لاريمدا 
"( 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 يأ  ستكرام  لاريمدأ  اهمدقت  يتلا  رامثتسالا  ةمدخ  ىلع  لوصحلا  ررقي  نأ  درجمب  ليمعلا  اهيلع  قفاوي 

https://www.admiralmarkets.com/ar: ينورتكلإلا انعقوم  ىلع  ةرفوتم 

ةدودحملا ندرألا )  ) سأ يأ  ستكرام  لاريمدأ  لبق  نم  ( Swap-free هيلإ ب ـ راشي  ( ) دئاوف نودب   ) يمالسإلا باسحلا  ريفوت  متي   .1
ىنبم يف  لجسملا  ندرألا  يف  اهرقم  عقي  يتلا  صنلا ) ىضتقم  بسح  انل ، نحن ، ، Admirals مساب يلي  اميف  اهيلإ  راشملا  )

(. ماكحألا طورشلا و   ) ةيلاتلا ماكحألا  طورشلل و  عضخت  ندرألا و  نامع ، ةنيذأ ، مأ  ايرتيرإ ، عراش  رتنس ، ميات 

نم يلاخلا  باسحلا  ىلع  ةقبطملا  ةيفاضإلا  ماكحألاو  طورشلا  مكحتو  ةيلاحلا  ليمعلا  ةيقافتال  لمكم  يه  ماكحألاو  طورشلا   .2
.Admirals لمعل ةماعلا  طورشلا  يف  اهل  ددحملا  ىنعملا  تارابعلاو  تافيرعتلل  نوكي  نأ  بجي  ةيقافتالا ، ضرغل  .دئاوفلا 

نم ةيلاخلا  تاباسحلا  نأب  نامض  يأ  مدقن  نحن ال  .ةدئاف  نود  لوادتلا  يف  نوبغري  نيذلا  ءالمعلل  ممصم   Swap-free باسح  .3
.تادقتعملا نم  ةعومجم  وأ  نيد  يأ  تابلطتم  عم  قفاوتت  ةدئافلا 

ةيسايقلا و راعسألا  قورف  قبطت  .تالوادت  يأ  ىلع  دئاوف  وأ   Swap يأ بسك  وأ  عفدب  دئاوفلا  نم  ةيلاخلا  تاباسح  موقت  ال   .4
.Admirals تاباسحل ىرخألا  ةيسايقلا  طورشلا  تالومعلا و 

: اهريدقت بسح   Admirals ةكرشل نكمي   .5

قيقحتل دئاوفلا  نم  يلاخلا  باسحلا  مادختسا  ءالمعلل  زوجي  و ال  ةين ، نسحب  دئاوفلا  نم  ةيلاخلا  تاباسحلا  مادختسا  بجي   .6
ليوحت ةجيتن  تعاض   Swap غلابم يأ  عفد  بلط  نوعيطتسي  دق ال  مهنأ  ةظحالم  ًاضيأ  مهيلع  بجي  .اهعفد  مدع  نم  حابرأ 

باسح ىلإ  مهتباسح  ليوحت  اهيف  مت  يتلا  ةرتفلل   Swap-Free دئاوفلا نم  ةيلاخ  تاباسح  ىلإ  ةيقيقحلا  لوادتلل  مهتاباسح 
.دئاوفلا نم  ةيلاخلا  تاباسحلا  نم  رثكأ  وأ  دحاو 

تفشتكا اذإ  .كلذل  بابسأ  ميدقت  ىلإ  ةجاحلا  نود  دئاوفلا  نم  يلاخلا  باسحلا  ةلاح  ءاغلإ  يف  قحلاب   Admirals ظفتحت  .7
لاثملا ال ليبس  ىلع  دئاوفلا ، عفد  مدع  نم  ةدافتسالا  لالخ  نم  همادختسا  ةءاسإ  متي  دئاوفلا  نم  ًايلاخ  ًاباسح  نأ   Admirals

طاشنلا لاكشأ  نم  كلذ  ريغ  وأ  ضارتقالاب  ءارشلا  تاقفص  وأ  دوقنلا  دادرتسا  يف  ةحجارملا  وأ  بعالتلا  وأ  لايتحالا  رصحلا :
: لكش ىلع  يروف  ءارجإ  ذاختا  يف  قحلاب  ظفتحن  اننإف  دئاوفلا ، نم  يلاخ  باسح  مادختساب  يلايتحالا  وأ  عداخملا 

نود تقو  يأ  يف  يقيقح  باسح  يأل  ةحونمملا  دئاوفلا  نم  يلاخلا  باسحلا  ةلاح  ءاغلإ  يف  قحلاب  ظفتحن  اننأب  ركذن  نحن   .8
.ريربت وأ  ريسفت  يأ  ميدقتب  انمازلإ 

.رخآل تقو  نم  تنرتنإلا  ىلع  اهعقوم  ىلع   Swap-free تاباسحب ةقلعتملا  ةددحملا  موسرلا  (a)ثيدحت 

لباقم دوقعلل  ةقباسلا  حابرألا  تاعوفدمب  قلعتي  اميف  ةيفاضإ  تالومع  موسر  قبسم ، راعشإ  نود  قيبطت ،
لالخ متت  يتلا  تالوادتلل  ( ETF  ) ةلوادتملا رامثتسالا  قيدانص  ةيدرفلا و  مهسألا  تارشؤملا و  ىلع  تاقورفلا 

.حابرألا عيزوتل  ةقباسلا  مايألا 

(b)

; اهلالغتسا يف  هبتشملا  ةيقيقحلا  لوادتلا  تاباسح  عيمجل   Swap-Free ةلاح (a)ءاغلإ 

.ليمعلا ةيقافتا  (b)ءاهنإ 

تاباسح نم  يأل  ةقلعم  موسر  وأ  ةققحم و /  ريغ  دئاوف  يأو  ةققحم  ريغ  باوس  تاضياقم  يأ  دادرتساو  حيحصتل 
( تاباسح  ) باسح ليوحت  اهيف  مت  يتلا  ةرتفلا  لالخ  دئاوفلا  نم  ةيلاخلا  لوادتلا  تاباسح  عيمجو  هذه  ليمعلا 

.دئاوف نودب  يمالسا  تاباسح )  ) باسح ىلإ  ةيسايقلا  لوادتلا 

(c)

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

ندرالا
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