
SMS ةريصقلا لئاسرلا  تاراعشإ  ةمدخ  مادختسا  طورش 

مادختسالا طورش 

(. ةمدخلا يلي : اميف  اهيلإ  راشملا   ) ةريصقلا لئاسرلا  مالعإ  ةمدخ  مادختساو  ريفوت  مكحتو  مادختسالا  طورش  ةسايسلا  هذه  ددحت 
ىلإ يمتنت  يتلا  ، Admirals ةيراجتلا ةمالعلا  تحت  تامدخ  مدقت  يتلا  رامثتسالا  تاكرشل  ةدحوم  ةسايس  يه  ةسايسلا  هذه 

Admiral يلي : امم   Admiral Markets Group يف رامثتسالا  تاكرش  نوكتت  . Admirals Group AS ديحوتلا ةعومجم 
راشي . ) Admiral Markets PTY Ltd و Admiral Markets Cyprus Ltd و . Admiral Markets UK Ltd و Markets AS

"(. Admirals  " مساب انه  اهيلإ 

دوجو ةلاح  يف  .ةمدخلاب  قلعتي  اميف  انعم  كب  ةصاخلا  ليمعلا  ةيقافتال  ةماعلا  ماكحألاو  طورشلا  لدعتو  هذه  مادختسالا  طورش  لمكت 
نكلو قبطتس ، هذه  مادختسالا  طورش  نإف  ليمعلا ، ةيقافتال  ةماعلا  ماكحألاو  طورشلاو  هذه  مادختسالا  طورش  نيب  ضراعت  يأ 

.ةمدخلاب قلعتي  اميف  طقف 

نأشب تاراسفتسا  يأ  كيدل  ناك  اذإ  .ةمدخلا  مادختساو  ريفوت  يف  مكحت  فوس  اهنأل  ةيانعب  هذه  مادختسالا  طورش  ةءارق  كيلع  بجي 
.دنتسملا اذه  نم  مسقلا 9  يف  لاصتالا  ليصافت  مادختساب  انب  لاصتالا  كيلع  بجيف  هذه ، مادختسالا  طورش 

.هذه مادختسالا  طورش  لوبقو  تمهفو  تأرق  دق  كنأ  دكؤت  تنأف  ةمدخلا ، يف  ليجستلاب 

ةماع طورش  . 1

باسح لوح  تامولعم  كلذ  يف  امب  كيلإ ، ةريصقلا ) لئاسرلا  ةمدخ   ) SMS ةيصن لئاسر  لاسرإ  نم  ةمدخلا  ريفوت  فلأتيس   1.1
يذلا لومحملا  فتاهلا  مقر  ىلإ  (، SMS ةريصقلا لئاسرلا  تاراعشإ  يلي  اميف   ) انعم اهحتف  مت  يتلا  كب  صاخلا  لوادتلا  تاباسح ) )

ربع باسحلا  تامولعم  يقلتل  ةيفاضإ  ةقيرطب  ءالمعلا  ديوزتل  تامولعملا  ايجولونكتل  ًايلآ  ًالح  ةمدخلا  دعت  .انعم  هليجستب  تمق 
وأ  www.admiralmarkets.com ستكرام لاريمدا  عقوم  نم  ةمدخلا  ليصافت  ىلع  لوصحلا  نكمي  .ةريصقلا  ةيصنلا  لئاسرلا 

.ستكرام لاريمدا  بتاكم  دحا  يف  وأ  مسقلا 9  يف  لاصتالا  ليصافت  مادختساب  انب  لاصتالا  لالخ  نم 

يف امب   ) تامولعملا لاكشألا  نم  لكش  يأب  لمكت  وأ  ريغت  وأ  لحم  لحت  ةمدخلا ال  هذه  بجومب  ةمدقملا  تامولعملا  عيمجو  يأ   1.2
ةصنم يف  ةمدقملا  تامولعملا  كلذ  يف  امب   ) ليمعلا ةيقافتال  ًاقفو  كل  اهرفون  يتلا  عئادولاو ) تالماعملا  لوح  تامولعملا  كلذ 

ةلماك تسيل  ةريصقلا  لئاسرلا  تاراعشإ  يف  ةدراولا  تامولعملا  .ةيفاضإلا  تامولعملاب  مالعإلا  ضارغأل  طقف  اهريفوت  متيو  لوادتلا )
هذه بجومب  ةمدقملا  تامولعملا  .ةحيحصلا  يه  لوادتلا  ةصنم  ىلع  ةحاتملا  تامولعملا  ربتعت  تاضقانت ، يأ  دوجو  ةلاح  يف  .ةلماشو 

وأ ةقدب  قلعتي  اميف  دهعت  يأ  مدقن  نحن ال  .لوادتلا  تارارق  ذاختا  دنع  اهيلع  دامتعالا  بجي  الو  ةينوناق  ةيمهأ  يأ  اهل  سيل  ةمدخلا 
.ةمدخلا هذه  راطإ  يف  ةمدقملا  تامولعملا  لامتكا 

نم ديزمل  . Admirals يف لوادت  باسح  كيدل  نوكي  نأ  بجي  ةريصقلا ، لئاسرلا  تاراعشإ  ىلع  لوصحلل  ًالهؤم  نوكتل   3.1
اذإ الإ  ةريصقلا  لئاسرلا  تاراعشإ  رفوتت  ال  مسقلا 9 . يف  لاصتالا  ليصافت  ىلع  عالطالا  ىجري  لوادت ، باسح  حتف  لوح  تامولعملا 

تلبقو ةمدخلا  مادختسا  لجأ  نم  لومحملا  كفتاه  مقر  ليجستب  تمقو  حيحص ، لكشب  لمعيو  حيحص  لكشب  ًاقدصم  كباسح  ناك 
.مادختسالا تاميلعت  هذه 

لوادتلا تاباسح  عيمج  ىلع  اذه  قبطني  فوس  .تقولا  سفن  يف  انيدل  دحاو  لومحم  فتاه  مقر  ليجستب  طقف  كل  حمسنس   4.1
كنم بلُطيسف  دحاو ، باسح  نم  رثكأ  لوح  ةريصقلا  ةيصنلا  لئاسرلا  تاراعشإ  يقلتل  ًالجسم  تنك  اذإ  .انعم  ةحوتفملا  كب  ةصاخلا 

.تاباسحلا نيب  زييمتلل  فرحأ  ةسمخ  ىلإ  لصي  عجرم  مادختسا 

.يلود ةلقنتم  تاكبش  لغشم  يأ  ىدل  لجسم  لومحم  فتاه  يأ  ىلإ   SMS ةريصقلا ةيصنلا  لئاسرلا  تاراعشإ  لاسرإ  متي  دق   1.5

تنأ .ةثيدحو  ةقيقدو  ةحيحص  انيلإ  اهلاسرإ  مت  ىرخأ  تامولعم  ةيأو  لومحملا  فتاهلا  مقر  نأ  دكؤت  ةمدخلا ، يف  ليجستلا  دنع   6.1
نم لكش  مالتسا  ىلع  رداق  رتويبمك  زاهج  ىلإ  تباث ، فتاه  ىلإ  ةريصقلا  لئاسرلا  تاراعشإ  لاسرإ  ىلع  نيرداق  ريغ  اننأب  ملع  ىلع 

.ةريصقلا ةيصنلا  لئاسرلا  تاراعشإ  معدي  رخآ ال  زاهج  يأ  وأ  صوصنلا  لاكشأ 

نم ةريصقلا  لئاسرلا  راعشإ  فذحب  تمق  اذإ  .طقف  ةدحاو  ةرم   SMS ةريصقلا ةيصنلا  لئاسرلا  ربع  راعشإ  لك  كل  لسرنس   7.1
.ىرخأ ةرم   SMS راعشإ سفن  لاسرإ  نم  نكمتن  نلف  لومحملا ، كفتاه 

.ةمدخلل ليجست  لوأ  نم  ًارابتعا  ةعاس  لالخ 48   SMS ةريصقلا ةيصنلا  لئاسرلا  تاراعشإ  لاسرإ  يف  أدبنس   8.1

ةحول يف  تنرتنإلا  ربع  كلذب  مايقلا  كنكمي  .تقو  يأ  يف  ةريصقلا  ةيصنلا  لئاسرلا  تاراعشإ  قيلعت  انم  بلطت  نأ  كنكمي   9.1
متيس .انبتاكم  دحاب  لاصتالا  قيرط  نع  وأ  مسقلا 9  يف  لاصتالا  ليصافت  مادختساب  انب  لاصتالا  قيرط  نع  كب ، ةصاخلا  مكحتلا 
فقوتتس .كتطساوب  ًاددحم  هيلع  قيلعتلا  قيبطت  مت  يذلا  باسحلا  ناك  اذإ  ام  ءانثتساب  كتاباسح ، عيمج  ىلع  ةمدخلا  قيلعت  قيبطت 

يف ةمدخلا  ةداعإ  متتس  .ةمدخلا  قيلعتل  كبلط  مالتسا  تقو  نم  ًارابتعا  ةعاس  نوضغ 24  يف   SMS ةريصقلا لئاسرلا  تاراعشإ 
.كلذك كبلط  مالتسا  خيرات  نم  ةعاس  نوضغ 48 

تامولعم وأ  كمسا  يأ   ) ةيصخشلا كتامولعم  نمضتت  نل  ةمدخلا  مادختسا  دنع  اهلاسرإ  متي  يتلا  ةريصقلا  لئاسرلا  تاراعشإ   10.1
راعشإ ىلع  ًءانب  كتيوه  ديدحتل  لوادتلا  باسح  ليصافت  وأ  كب و /  ةصاخلا  ليمعلا  ةيقافتاب  ةفولأم  ريغ  ةثلاث  فارطأل  حمست  دق  ىرخأ 

(. SMS ةريصقلا ةلاسرلا 

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

ندرالا
+962-6-4009100

https://admiralmarkets.com/ar


ةفلكتلا . 2

لبق كيلإ  راعشإ  لاسرإ  قيرط  نع  تقو  يأ  يف  ةمدخلا  ىلع  ًاموسر  ضرفن  دق  كلذ ، عمو  .انبناج  نم  ةيناجم  ةمدخلا  هذه   1.2
اهب متي  يتلا  ةقيرطلا  سفنب  موسرلا  عفد  نع  ًالوؤسم  نوكتسف  ةمدخلا ، ءاغلإب  مقت  مل  اذإ  .موسرلا  دادس  نم  لقألا  ىلع  نيرهش 

.انعم كب  ةصاخلا  ليمعلا  ةيقافتال  ةماعلا  ماكحألاو  طورشلل  ًاقفو  انل  ةقحتسم  ىرخأ  غلابم  يأ  عفد 

( ةريصقلا ةيصنلا  لئاسرلا  تاراعشإ  كلذ  يف  امب   ) ةيصن لئاسر  مالتسال  ًاموسر  لومحملا  فتاهلا  ةكبش  دوزم  كيلع  ضرفي  دق   2.2
ةكبش دوزمب  لاصتالا  ىجري  .ةكبشلا  دلب  جراخ  يف  ةيصنلا  لئاسرلا  مالتسا  دنع  ةمدخلا  رّفوم  ىلع  ةيفاضإ  موسر  كانه  نوكت  دقو 

.كب صاخلا  لومحملا  فتاهلا  ةمدخ  دوزم  نم  كيلع  ضرفت  غلابم  يأ  نع  لوؤسم  تنأ  .تامولعملا  نم  ديزمل  لومحملا  فتاهلا 

نمألا . 3

ةعاس لالخ 24  ةلاح  يأ  يفو  ًايلمع ، نكمم  تقو  برقأ  يف  انغالبإ  كيلع  بجي  هتقرس ، وأ  لومحملا  كفتاهل  كنادقف  ةلاح  يف   1.3
مسقلا 9. يف  لاصتالا  ليصافت  مادختساب  انب  لصتا  ةقرسلا ، وأ  نادقفلا  نم 

.ينورتكلالا انعقوم  ربع  ديدجلا  لومحملا  فتاهلا  مقر  ليجست  قيرط  نع  لومحملا  كفتاه  مقر  رييغت  درجمب  انغالبإ  كيلع  بجي   2.3

مدع ىجُري  ةهباشم ، ةلاسر  تيقلت  اذإ  .ةيصخش  تامولعم  يأ  ميدقت  كنم  بلطت  ةيصن  ةلاسر  كيلإ  لسرن  نل  اننأب  ملع  ىلع  نك   3.3
مسقلا 9. يف  لاصتالا  ليصافت  مادختساب  ًايلمع  نكمم  تقو  برقأ  يف  انب  لاصتالاو  ءارجإ  يأ  ذاختا 

ةيلوؤسملا . 4

نإف ةقوثومو ، ةثيدحو  ةقيقد  ةمدخلا  هذه  راطإ  يف  ةمدقملا  تامولعملا  ىلع  ظافحلل  نيدهاج  ىعسن  اننأ  نم  مغرلا  ىلع   1.4
أشنت ةيلوؤسم  يأ  لمحتن  نحن ال  كلذل ، .لوادتلا  تارارق  ذاختا  دنع  اهيلع  دامتعالا  مدع  بجيو  ةينوناق  ةيمهأ  يأ  اهل  سيل  تامولعملا 

بجومب اهميدقت  متي  نأ  عقوتملا  نم  يتلا  تامولعملاو  ةمدخلا ، هذه  بجومب  ةمدقملا  تامولعملا  وأ  ةمدخلا  هذهب  قلعتي  اميف  وأ  نع 
: يلي ام  رصحلا ، ليبس  ىلع  سيل  نكلو  كلذ ، يف  امب  نع ، نيلوؤسم  انسل  نحن  .ريخأتلا  عم  تمدق  وأ  مدقت  مل  يتلا  ةمدخلا ،

; اهميدقتمدع وأ  ، SMS ةريصقلا ةلاسرلا  راعشإ  اهمدقي  يتلا  تامولعملا  ىلع  دامتعالا  ءارج  نم  يناعت  دق  ةراسخ  وأ  ررض  يأ   1.1.4

طورش بجومب  كتامازتلال  كلاثتما  مدعل  ةجيتنك  وأ  ةمدخلل ، يلايتحالا  مادختسالا  ةجيتن  كل  ضرعتت  دق  ةراسخ  وأ  ررض  يأ   2.1.4
نم ببس  يأل  ةنمآ  تامولعملاب  ظافتحالا  يف  كلشف  وأ  دمعتملا ، كفرصت  ءوس  وأ  كلامهإ  وأ  انعم ، ليمعلا  ةيقافتا  وأ  هذه  مادختسالا 

; بابسألا

يف امب  ةيصن ، لئاسر  لاسرإ  انيلع  رذعتي  انيدرومب  ةصاخلا  كلتو  انتمظنأل  ةيرودلا  ةنايصلاو  تاثيدحتلاو  تاحالصإلا  تقو  يف   3.1.4
; ةريصقلا لئاسرلا  تاراعشإ  كلذ 

مدع ةكبشلل ، ّفثكملا  مادختسالا  كلذ  يف  امب  بابسألا ، نم  ببس  يأل  ةريصقلا  ةيصنلا  لئاسرلا  تاراعشإ  ملتست  مل  اذإ   4.1.4
يف ةيفاك  ةحاسم  كيدل  سيل  وأ  ةمدخلا  جراخ  كفتاه  ناريطلا ؛ عضو  يف  كفتاهب  ظافتحالا  كفتاه ؛ ليغشت  فقو  ةيطغت ، دوجو 

.كب صاخلا  ديربلا " قودنص  "

ةقرس وأ  عايض  ةلاح  يف  .لومحملا  كفتاه  ىلع  ةيرسلا  تامولعملا  ىلإ  صخش  يأ  لوصو  مدع  نم  دكأتلا  نع  لوؤسم  تنأ   4.2
نل .ةمدخلا  قيلعت  وأ  ءاغلإ  انم  بلطت  نأ  كتيلوؤسم  نمف  مدختسملا ، ةكبشلا  لغشم  وأ  كمقر  رييغتب  تمق  اذإ  وأ  لومحملا ، كفتاه 

انل اهتمدق  يتلا  ليجستلا  تامولعم  تناك  اذإ  وأ  انغلبت  مل  كنأل  ام  صخشل  ةفورعم  كباسح  تامولعم  تحبصأ  اذإ  نيلوؤسم  نوكن 
يف نكلو  ًايلمع ، نكمم  تقو  برقأ  يف  ةمدخلا  قيلعت  وأ  ءاغلإب  موقنس  ةمدخلا ، قيلعت  وأ  ءاغلإ  انم  بلطت  نأ  درجمب  .ةحيحص  ريغ 

ةينمزلا ةلهملا  لالخ  ةمدخلا  ميدقت  ةجيتن  هل  ضرعتت  دق  ررض  يأ  نع  نيلوؤسم  نوكن  نل  .كبلط  يقلت  نم  ةعاس  زواجتي 24  دعوم ال 
.ةمدخلا قيلعت  ءاغلإل /  ةقباسلا  ىوصقلا 

داعبتسا نكمي  ناك ال  اذإ  .ةمدخلاب  قلعتي  اميف  ةيلوؤسم  يأ  لمحتن  نل  اننأ  ىلع  تقفاو  دقل  ةيفافشلا ، حوضولا و  لجأ  نم   3.4
اذه بجومب  هب  حومسملا  ىصقألا  دحلا  ىلع  رصتقت  انتيلوؤسم  نإف  ذيفنتلا ، يراس  يساسألا  نوناقلا  بجومب  لماكلاب  انتيلوؤسم 
جتن يذلا  يلام ) ريغ  ررض  يأو  حبرلا  ةراسخ  ءانثتساب   ) رشابملا يلاملا  ررضلا  ىلع  رصتقت  انتيلوؤسم  نإف  لاح ، يأ  ىلع  .نوناقلا 

.دمعتملا انفرصت  ءوس  نع 

ءاغلإلا . 5

كلذب مايقلا  نكمي  .ةريصقلا  لئاسرلا  تاهيبنت  تاراعشإل و  كليجست  ءاغلإ  ىلإ  جاتحتسف  ةمدخلا ، ءاهنإ  يف  بغرت  تنك  اذإ   5.1
مسقلا 9. يف  لاصتالا  ليصافت  مادختساب  وأ   www.admiralmarkets.com/ar ينورتكلإلا انعقوم  مادختساب 

ةمدخلا قيلعت  وأ  ءاغلإ  انل  زوجي  .لقألا  ىلع  نيرهش  ةدمب  ًايباتك  ًاراعشإ  كئاطعإ  لالخ  نم  تقو  يأ  يف  ةمدخلا  ءاغلإ  انل  زوجي   2.5
هيلع صوصنم  رخآ  ساسأ  يأ  ىلع  وأ  لايتحالا ، ةحفاكمل  وأ  نامألا  نامضل  ةينوناق ، وأ  ةيميظنت  بابسأل  قبسم  راعشإ  نود  يروف  رثأب 

.ليمعلا ةيقافتا  يف 

ىرخأ تاراعشإ  . 6

كباسح لوح  ىرخأ  ةيليغشت  لئاسر  لاسرإب  رخآل  تقو  نم  موقن  دقف  ةريصقلا ، ةيصنلا  لئاسرلا  تاراعشإ  يقلتل  ًالجسم  تنك  اذإ 
.لجسملا لاوجلا  كفتاه  ىلإ  صاخلا  لوادتلا 

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

ندرالا
+962-6-4009100

https://admiralmarkets.com/ar


ةيئاهنلا ماكحألا  . 7

لعج ىلإ  ىرخأ  فورظ  كلذكو  انيدرومب ، ةصاخلا  كلت  وأ  انتمظنأ  ىلع  ةينيتورلا  ةنايصلاو  تاثيدحتلاو  تاحالصإلا  يدؤت  دق   1.7
دجوت هنأ ال  ضارتفا  كيلع  بجوتي  الف  ةريصقلا ، ةيصنلا  لئاسرلاب  تاراعشإ  يأ  ملتست  مل  اذإ  .رخآل  تقو  نم  ةرفوتم  ريغ  ةمدخلا 
لوادتلا باسحب  قلعتت  ةطشنأ  يأ  رصحلا ، لاثملا ال  ليبس  ىلع  كلذ ، يف  امب   ) ةريصقلا ةيصنلا  لئاسرلا  تاراعشإ  لاسرإل  بابسأ 

(. كب صاخلا 

كيلإ لسرنس  .يروف  لكشب  ةمدخلا  قلعن  دقف  لومحملا ، كفتاه  نم  ةريصقلا  لئاسرلا  تاراعشإ  مالتسا  متي  هنأ ال  انل  نيبت  اذإ   2.7
كب ةقلعتملا  لومحملا  فتاهلا  تامولعم  ةحص  نم  ققحتلل  ةلوقعملا  انطورشو  ةمدخلا  قيلعتب  كغالبإل  ينورتكلإلا  ديربلا  ربع  ًاراعشإ 

.ةعاس نوضغ 24  يف  ةمدخلا  ةداعإ  متتس  لومحملا ، كفتاه  تامولعم  ةحص  نم  ققحتلا  متي  نأ  درجمب  .اهب  ظفتحن  يتلاو 

نم ينورتكلإلا  ديربلا  وأ  ديربلا  وأ   SMS ةريصقلا ةيصنلا  لئاسرلا  قيرط  نع  كل  لسرن  نأ  نيمزلم ) انسل  اننكلو   ) انل زوجي   3.7
.ةمدخلا قلعتي  اميف  اهذاختا  ىلإ  جاتحت  يتلا  تاوطخلاو  ةمدخلا ، رفوت  مدعو  ةنايصلا  لامعأو  ةمدخلا  لوح  تامولعم  رخآل  تقو 

ريفوتل مزاللا  ردقلاب  ةيصخشلا  كتامولعمو  كتانايب  ةجلاعمو  نيزخت  ىلع  كتقفاوم  حنمت  كنإف  ةمدخلا ، يف  ليجستلا  لالخ  نم   4.7
.ليمعلا تانايب  ةجلاعمل   Admirals ةسايسل ًاقفوو  ةمدخلا 

ليمعلا ةيقافتا  يف  هيلع  صوصنم  وه  امل  ًاقفو  تقو  يأ  يف  هذه  مادختسالا  طورش  لادبتسا  وأ  ةلمكت  وأ  ليدعت  انل  زوجي   5.7
.قبسم راعشإ  نود  تقو  يأ  يف  اهليصافتو  ةمدخلا  رييغت  ًاضيأ  انل  زوجي  .ىرخألا  ليمعلا  ةيقافتا  تادنتسمب  قلعتي  اميف  كب  ةصاخلا 

ريغ تالكشملا  عيمج  ىلع  ليمعلا  ةيقافتا  قئاثو  نم  اهريغو  انعم  كب  ةصاخلا  ليمعلا  ةيقافتال  ةماعلا  طورشلاو  دونبلا  يرست   6.7
.هذه مادختسالا  طورش  يف  ةمظنملا 

يئاضقلا صاصتخالاو  نوناقلا  . 8

.انعم كب  ةصاخلا  ليمعلا  ةيقافتا  يف  اهيلع  صوصنملا  مكاحملا  ةطلسل  عضختو  نوناقلل  هذه  مادختسالا  طورش  عضخت 

انعم لصاوت 

: بيولا ىلع   Admirals عقوم ىلع   Admiral Markets يف رامثتسالا  تاكرشب  ةماعلا  لاصتالا  ليصافت  رفوتت 
ةمدخلا دوزم  ةعجارم  ىجري  تاملاكملا ، ةفلكت  فالتخال  اًرظن  انب ." لصتا   " ةحفص رايتخاو  ، www.admiralmarkets.com

.ةيفاضإ تامولعم  ىلع  لوصحلل 

.ةينمأ ضارغألو  انتامدخ  ةدوج  ةبقارم  لجأ  نم  تاملاكملا  ليجست  متي  دق 

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

ندرالا
+962-6-4009100

https://admiralmarkets.com/ar
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