
عقوملا مادختسا  طورش 
نم 1.12.2022 اًرابتعا  لوعفملا  ةيراس 

ةماع تامولعم  . 1.1

Admiral لِبق نم  بيولا )" عقوم  طورش   " مساب يلي  اميف  اهيلإ  راشملا   ) هذه بيولا  عقوم  مادختسا  طورش  ريفوت  متي   1.1
AM ةكرشل ةكولمملا  ةينورتكلإلا  عقاوملا  عيمج  لالخ  نم  اهيلإ  لوصولا  نكمي  يتلا  تامولعملا  ىلع  قبطنتو  ( Markets AS (AM

ىلع ( Admirals ةعومحم لخاد  لمعت  يتلا  ىرخألا  رامثتسالا  تاكرش   ) Admirals ةيراجتلا ةمالعلا  بجومب  اهتامدخل  جورت  يتلاو 
يتلاو ةغللا  ىلع  دمتعت  يتلا  ةيعرفلا  تاحفصلا  عيمج  كلذ  يف  امب  عقاوملا ، هذه  مادختسا  طورشلا  هذه  مكحت  .تنرتنإلا  ةكبش 

.AM ىلإ يمتنت 

لكشب اهلبقو  اهمهفو  بيولا  عقوم  طورش  صحف  دق  هنأ  نمضيو  لثمي  رئازلا  نإف  همادختساو ،  عقوملا  ىلإ  لوصولا  قيرط  نع   1.2
ىرخأ ةيقافتا  يأ  يغلت  الو  كلذ ،  ىلإ  ةفاضإلاب  يه  طورشلا  هذه  نإف  بيولا ،  عقوم  ىلع  رئاز  درجم  وأ   AM ًاليمع ل ـ تنك  اذإ  .لماك 

.طورشلا هذه  ىلع  تاضارتعا  يأ  كانه  تناك  اذإ  عقوملا ،  اذه  مادختسا  مدع  رئازلا  ىلع  بجي  . AM نيبو كنيب 

عقوملا نع  تامولعم  .2

ةيلاملا قاروألا  راعسأ  كلذ  يف  امب   ) تامولعملا نأ  نم  دكأتلا  لجأ  نم  لوقعم  وه  ام  لكب  تماق  دق   AM نأ نم  مغرلا  ىلع   2.1
الو تامولعملا ،  ةحص  نمضت  نإف AM ال  ةلماشو ،  ةقيقد  عقوملا  يف  ةضورعملا  تالماعملا ) تايئاصحإب  ةقلعتملا  تامولعملاو 

.تامولعملا كلت  مادختسا  بقاوع  نع  ةيلوؤسملا  لمحتت 

يف ةماعلا  تاهاجتالاو  ةيلاملا  قاروألا  راعسأب  ةقلعتملا  تاعقوتلاو  ءارآلاو  تاقيلعتلاو  ةيلاملا  قاروألا  قوس  تاءاصقتسا  سكعت   2.2
تاعقوتلاو ءارآلاو  تاقيلعتلاو  تاعالطتسالا  ةيلوؤسم   AM لمحتت ال  . AM يف نيصصختملل  ةيتاذلا  ةيؤرلا  ةيلاملا  قاروألا  قاوسأ 

ام ةيرامثتسا ،  تايصوت  تاؤبنتلاو  ءارآلاو  تاقيلعتلاو  تاحوسملا  ربتعت  .اهمادختسا ال  نع  ةمجانلا  ةلمتحملا  رارضألا  الو  ةروكذملا 
تاعقوتلاو ءارآلاو  تاقيلعتلاو  تاعالطتسالا  ىلإ  ًادانتسا  ةيرامثتسالا  هتارارق  ذاختا  رئازلل  يغبني  .كلذ ال  فالخ  ىلع  ةحارص  صُني  مل 

.ينورتكلإلا عقوملا  ىلع  ةضورعملا 

ةيميلعت وأ  ةيمالعإ و /  ضارغأل  ةددحم ،  ةادأ  تاليلحت  وأ  قوسلاو  تاؤبنتلا  كلذ  يف  امب  هتايوتحم ،  عيمجو  عقوملا  اذه  دادعإ  مت   2.3
ريسفت يغبني  .ةصاخلا ال  كتيلوؤسم  ىلع  نوكي  فوس  هيلإ  لوصولا  مت  وأ  عقوملا  اذه  يف  دراو  ىوتحم  يأ  ىلع  دامتعالا  نإو  طقف 

لوادت ةيجيتارتسإ  يأ  يف  ةكراشملا  وأ  يلام  جتنم  يأ  عيب  وأ  ءارشل  ضرع  وأ  ةيصوت  هنأ  ىلع  ينورتكلإلا  عقوملا  اذه  ىلع  ىوتحملا 
عقوملا ىلع  ةضورعملا  تاعقوتلاو  ءارآلاو  تاقيلعتلاو  تاعالطتسالا  ىلإ  ًادانتسا  ةيرامثتسالا  هتارارق  ذاختا  رئازلل  يغبني  .ةنيعم ال 

.ينورتكلإلا

نإف ، Admiral Markets AS هرفوت ىوتحم ال  دهاشو  عقوملا  اذه  يف  دراو  طبار  لالخ  نم  عقوملا  اذه  رئازلا  رداغ  اذإ   2.4
.اهرفاوتو اهاوتحمو  عقاوملا  هذه  ةعيبط  يف   Admiral Markets AS مكحتت .هدحو ال  رئازلا  ىلع  عقت  كلذ  ةيلوؤسم 

وأ مهنكس  وأ  مهتنطاومب  ةصاخلا  اهب  لومعملا  حئاوللا  وأ  نيناوقلا  بجومب  مهيلع  روظحملا  صاخشألا  ءالؤه  ىلإ  عقوملا  هجُوي  2.5 ال 
عقوملا اذه  يف  ةدراولا  تامولعملا  مادختسا  مهيلع  رظُحي  نيذلا  صاخشألا  نم  ىجري  .ينورتكلإلا  عقوملا  ىلإ  لوصولا  نم  مهنكس 

.عقوملا ةرداغم  مهيلع  بجي  وأ  تامولعملا  هذه  مادختساب  مهل  حامسلا  يف  نوككشي  نيذلا  وأ 

ةيركفلا ةيكلملا  قوقح  .3

.Admiral Markets AS ىلإ ةيراجتلا ، ةمالعلا  ءانثتساب  ةدراولا ، اهداومب  ةيركف  ةيكلم   Admirals عقاوم ةيكلم  نإ   3.1

وأ ةمدختسملا  ةيراجتلا  ةمالعلا  مادختسا  وأ  خسن  زوجي  ال  . Admirals Group AS وه  Admirals ةيراجتلا ةمالعلا  كلام   3.2
Admirals Group نم قبسم  يطخ  نذإ  ىلع  لوصحلا  نود  لدعم ، وأ  يئزج  وأ  لماك  لكشب  ينورتكلإلا ، عقوملا  ىلع  ةضورعملا 

.طقف اهل  ةكولمملا  رامثتسالا  تاكرشل  الإ   Admirals ةمالع مادختساب  حمُسي  ال  . AS

دويقلا .4

: ينورتكلإلا عقوملا  رئاز  ىلع 

;AM نم ةيطخ  ةقفاوم  نود  طئاسو  يأ  يف  بيولا  عقاوم  نم  ةدام  يأ  رشن  مدع 
; عقوملا اذهل  ررضلاب  ببستي  اميف  ، لاكشألا نم  لكش  يأ  يف  ينورتكلإلا  عقوملا  اذه  مادختسا  مدع 

; عقوملا اذه  ىلإ  مدختسملا  لوصو  ىلع  رثؤت  ةقيرط  يأب  عقوملا  اذه  مدختست  ال 
 ، ببست دق  وأ  ببست ،  ةقيرطب  وأ  اهب ،  لومعملا  حئاوللاو  نيناوقلا  عم  ضراعتي  امب  ينورتكلإلا  عقوملا  اذه  مادختسا  مدع 

; بيولا عقوم  ىلع  اًررض 
مادختسا ءانثأ  وأ  عقوملا ،  اذهب  قلعتي  اميف  رخآ  لثامم  طاشن  يأ  وأ  تانايبلا  عمج  وأ  تانايب  جارختسا  يأ  يف  طارخنالا  مدع 

; ينورتكلإلا عقوملا  اذه 
.AM لبق نم  قحلا  اذه  حنم  متي  مل  ام  قيوست  وأ  نالعإ  يأ  يف  طارخنالل  عقوملا  اذه  مدختست  ال 

ةيلوؤسملا ديدحت  .5

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

ندرالا
+962-6-4009100



نم لكش  يأب  طبتري  وأ  نع  أشني  ءيش  يأ  نع  ينورتكلإلا ،  عقوملا  رئاز  مامأ  لاوحألا  نم  لاح  يأ  يف  ةلوؤسم   AM نوكت نل   5.1
ريغ تامازتلا  يأ  كلذ  يف  امب  كلذ ،  ريغ  وأ  ررض  وأ  دقع  بجومب  ةيلوؤسملا  هذه  تناك  ءاوس  عقوملا ،  اذهل  كمادختساب  لاكشألا 

.عقوملا اذهل  كمادختساب  ةقلعتملا  لاكشألا  نم  لكش  يأب  ةئشانلا  ةيلوؤسملاو  ةصاخ  ةيعبت  وأ  ةرشابم 

مدع نع ، ةلوؤسم  نوكت  نلو  ، Admirals AS لمحتت ال  كلذ ، عمو  .ةسالسب  هليغشتو  عقوملا  ىلع  ظافحلل  دهج  لك  لذب  متي   5.2
.انترطيس نع  ةجراخ  ةينف  لكاشم  ببسب  ًاتقؤم  عقوملا  رفوت 

رشنلاو عبطلا  قوقح  .6

.كلذ فالخ  ىلع  صني  مل  ام   AM ةيركف ل ـ ةيكلم  يه  ميمصتلا ،  كلذ  يف  امب  ةينورتكلإلا ،  عقاوملا  ىلع  ةرفوتملا  تامولعملا   6.1
.ةبولطم ةقفاوم  وأ  راعشإ  يأ  نود  طورشلا  هذه  بجومب  اهتامازتلا  وأ  اهقوقح و /  ىلع  دقاعتلاو  لقن ،  صيصختب ،   AM حمسي ل ـ

وأ تاؤبنتلا  وأ  ءارآلا  وأ  تاقيلعتلا  وأ  تاعالطتسالا  نم  ىرخأ  لئاسوب  ةثلاث  فارطأ  ىلإ  لقنلا  وأ  رشنلا  وأ  خاسنتسالا  رظحي   6.2
.AM نم ةقبسم  ةيطخ  ةقفاوم  نود  عقوملا  ىلع  ةحاتملا  تامولعملا  نم  اهريغ 

يتلا طقف  داوملا  كلت  ميدقت  بيولا  عقوم  يف  قيلعتلا  ماسقأو  ةشدردلا  فرغو  ةشقانملا  تايدتنم  يف  نيكراشملا  ىلع  بجي   6.3
.ىرخألا قوقحلا  ضعب  ىلإ  ًادانتسا  اهميدقتب  مهل  حمُسي  يتلا  وأ  اهب  ةصاخلا  رشنلا  قوقح  نولمحي 

زيكوك .7

تباثلا صرقلا  ىلع  هنيزخت  متي  ريغص  يصن  فلم  وه  طابترالا  فيرعت  فلم  .طابترالا  فيرعت  تافلم  ىلع  عقوملا  يوتحي   7.1
فيرعت تافلم  ظفح  متي  .فرحأو  ماقرأ  ىلع  طابترالا  فيرعت  تافلم  صوصن  تافلم  لمتشت  .بيولا  عقوم  ةطساوب  مدختسملل 

يتلا طابترالا  فيرعت  تافلم  نم  ناعون  كانه  .كب  صاخلا  لومحملا  زاهجلا  وأ  رتويبمكلا  ةركاذ  يف  ةصاخ  قطانم  يف  طابترالا 
.Admirals ةكرشل ةعباتلا  رامثتسالا  تاكرش  عقاوم  اهكلتمت 

ةكرشلا ديوزتو  عقوملا ،  نامأ  نيكمتو  لمعي ،  عقوملا  لعجو  مدختسملا ،  ةبرجت  نيسحتل  طابترالا  فيرعت  تافلم   AM مدختست  7.2
فيرعت تافلم  كنع -  ةيصخش  فيرعت  تامولعم  عمجل  طابترالا  فيرعت  تافلم   AM مدختست .عقوملا ال  راوز  نع  ةيقيوست  تامولعمب 

.ةيصخش تامولعم  عمجت  الو  انتامدخ  نيسحتل  طقف  ةلوهجملا  تامولعملا  عمجت  اهمدختسن  يتلا  طابترالا 

:AM ةصاخلا ب ـ بيولا  عقاوم  ىلع  ةمدختسملا  طابترالا  فيرعت  تافلم  نم  ناعون  كانه   7.3

تافلم بيولا  عقوم  مدختسي  .تقولا  نم  ةنيعم  ةرتفل  رئاز  رتويبمك  ىلع  فلم  نيزخت  ةمئادلا  طابترالا  فيرعت  تافلم 
تافلم نكمت  .ةيئاصحإلا  تانايبلا  عمجو  ينورتكلإلا  عقوملا  ىلع  نيرئازلا  لقنت  ةبقارم  لجأ  نم  ةمئادلا  طابترالا  فيرعت 

AM عقاوم )  ) عقوم ىلإ  نولصي  نيذلا  نيمدختسملا  حلاصمو  عقوملا  فادهتساو  عبتت  نم   AM اًضيأ ةمئادلا  طابترالا  فيرعت 
تاكرش نم  ةيجراخ  تاهجل  ةعبات  طابترا  فيرعت  تافلم  يه  ةتباثلا  تافلملا  هذه  ضعب  .ةمدقملا  تامدخلا  ةبرجت  نيسحتو 

كنكمي .بيولا  عقوم  ىلع  كب  ةصاخلا  لقنلا  تايلمع  ةبقارم  لجأ  نم  لمعت  يتلا  ةيجراخلا  تاهجلا  نم  اهريغو  بيولا  تاليلحت 
.كب صاخلا  تنرتنإلا  حفصتم  يف  تاميلعت "  " فلم يف  ةدراولا  تاداشرإلا  عابتا  قيرط  نع  ةتباثلا  طابترالا  فيرعت  تافلم  ةلازإ 

.ةيئاصحإلا ضارغألل  مئاد  طابترا  فيرعت  فلم   AM ددحي
تافلم مادختسا  نكمي  .حفصتملا  قلغي  وأ  عقوملا  نم  رئازلا  جرخي  امدنع  يفتختو  ةتقؤم  ةسلجلا  طابترا  فيرعت  تافلم 
وأ ةمدخ  ىلع  لوصحلل  بلطب  مدقتلا  لثم  عقوملا  يف  ةنيعم  فئاظو  نيكمت  لجأ  نم  تاسلجلاب  ةصاخلا  طابترالا  فيرعت 

.ةسلجلل طابترالا  فيرعت  تافلم  مادختسا  لوبق  رئازلا  ىلع  بجي  بيولا ،  عقومل  لماكلا  مادختسالا  لجأ  نم  .جتنم 

صاخلا بيولا  حفصتم  يف  طابترالا  فيرعت  تافلم  لوبق  ديرت  تنك  اذإ  امو  طابترالا  فيرعت  تافلم  ليطعت  يف  مئاد  رايخ  كيدل   7.4
ةرم لك  يف  كمالعإ  وأ  ًايئاقلت ،  اهليطعت  ىلع  ضرعتسملا  طبض  كنكميف  طابترالا ،  فيرعت  تافلم  لوبق  يف  بغرت  تنك ال  اذإ  .كب 

دادعإل كب  صاخلا  بيولا  حفصتم  ةدعاسم  ةفيظو  ىلإ  عوجرلا  ىجري  .طابترا  فيرعت  فلم  ةفاضإ  بيولا  عقاوم  دحأ  بلطي  امدنع 
.طابترالا فيرعت  تافلم  لوبق  نود  اهدييقت  متي  دق  بيولا  ىلع  انفئاظوو  انتامدخ  ضعب  نأ  ةظحالم  ىجري  .ةمزاللا  تادادعإلا 

يئاضقلا صاصتخالا  مكاحلا &  نوناقلا  .8

ىلإ طورشلا  هذه  نع  أشنت  تاعازن  يأ  ميدقت  بجيو  اينوتسإ ،  ةيروهمج  نيناوقل  اًقفو  اهريسفت  متيو  طورشلا  هذه  عضخت   8.1
.وجراه ةعطاقم  ةمكحم 

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

ندرالا
+962-6-4009100
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