.ةدودحملا غنيديرت تناتسنإ ةكرشل ماعلا ضرعلا ةيقافتا
.ةماعلا ماكحألا
ألمو ةيقافتالا هذه ىلع عقو نايك وأ درفو )ةكرشلا مساب يلي اميف اهيلإ راشملا( ةدودحملا غنيديرت تناتسنإ
هذه امربأ نيذللا ،نيفرطلا مساب اًعم امهيلإ راشملاو )،ليمعلا مساب يلي اميف هيلإ راشملا( ليجستلا ةرامتسا
تامدخلا ةكرشلا مدقت اهبجومب يتلا طورشلا ةيقافتالا هذه ددحت ).ةيقافتالاب دعب اميف اهيلإ راشملا( ةيقافتالا
.ةيلاملا قاوسألا يف تايلمعلا ءارجإب قلعتي اميف ليمعلل
يف تايلمعلا ءارجإب قلعتي اميف ليمعلل تامدخلا ةكرشلا مدقت اهبجومب يتلا طورشلا ةيقافتالا هذه ددحت
..ةيلاملا قاوسألا
.تافيرعت 1.
يف ةذفنملا ةيراجتلا ريغ تايلمعلاو ةلمتكملا تاقفصلا عيمجب ةلماك ةمئاق " -باسحلا لجس" 1.
.يقيقح باسح
ةذفنملا قوسلا تاتول ةيمك زواجتت ثيح ،ليمعلاب صاخلا لوادتلا باسح وه "طشنلا باسحلا" 2.
طسوتم نم  0.2٪ةيبساحملا ةرتفلل )سكروفاتسنإ تاتول  10يواست قوسلا يف دحاو تول(
رالود  1,000ىلع يوتحي يذلا باسحلل ةبسنلابو .يكيرمألا رالودلاب ةموقملا ةيكلملا قوقح
تاقفص ءارجإ دنعو .سكروفاتسنإ تول  20وأ قوسلا يف تول  2يه توللا ةيمك نإف يكيرمأ
.ةذفنملا تاتوللا ةيمكل طقف قلغملا مجحلا فصن باستحا متي ،ةسكاعم
موقيو 4.ستوكاتيم ةغل ىلع دمتعي جمانرب لكش يف لوادتلا باسح ةرادإ ةيمزراوخ " -راشتسملا" 3.
.ليمعلا ةطحم مادختساب )رفريس( مداخ ىلإ رماوألاو تابلطلا لاسرإب جمانربلا اذه
".ةحجارملا تاقفص" مدختست لوادت ةيجيتارتسإ " -ةحجارملا" 4.
عيب متي تقولا سفن يفو ةدحاو قوس يف لوصألا دحأ ءارش متي امدنع ةيلمع " -ةحجارملا ةقفص" 5.
نمو .ةفلتخملا فرصلا قاوسأ يف اذه رعسلا قرف ديدحت متو .ةفلتخم قوس يف قباطم لصأ
قوسلا تاكرحت نع رظنلا ضغب اًبيرقت رييغت نود ىقبت ةظفحملا ةميق نأ ةظحالم لهسلا
بناجلا ىلإ رعسلا قرف ريغتي امدنعو ).ضعبلا اهضعب ضوعت ةسكاعملا تاقفصلا نأ ثيح(
ةقفص اًضيأ يه ةحجارملا ةقفصو .حبرلا ديدحتل ةسكاعملا ةحجارملا ةلداعم ءارجإ متي ،يباجيإلا
نيب ةريبك ةيرعس ةوجف رهظت نأ طرشب ةنيعم ةينمز ةرتف لالخ قوسلا سفن يف اهؤارجإ متي
.ةقفصلا قالغإ وأ حتف تقو يف راعسألا ضورع
.ةلمعلا ليمعلا هب يرتشي جوزلا يف رعس ىلعأ " -بلطلا رعس" 6.
ةيراجتلا ريغ تايلمعلاو ةلمتكملا تاقفصلا عيمجل ةيلامجإلا ةيلاملا ةجيتنلا " -ديصرلا" 7.
.لوادتلا باسحل
ليمعلل نكمي يتلاو ،تالمع جوز يف اهريعست متي يتلا ىلوألا ةلمعلا " -ةيساسألا ةلمعلا" 8.
.ريعستلا ةلمع رعسب اهعيب وأ اهؤارش
.ضرعلا رعسب ةلمعلا ليمعلا عيبي .تالمعلا جوز فرص راعسأ يف رعس لقأ " -ضرعلا رعس" 9.
يتلا تاقباسملاو تاصنوبلا جمارب نم ءزجك ليمعلا اهاقلتي يتلا لاومألا " -تاصنوبلا لاومأ" 10.
.ةكرشلا اهميقت
 +ديصرلا :ةيلاتلا ةلداعملل اًقفو هباسح متي يذلا يراجلا باسحلا ديصر يه "ةيكلملا قوقح" 11.
.ةمئاعلا ةراسخلا  -مئاعلا حبرلا
،قالغإلا رعسو حاتتفالا رعس نمضتي يذلاو ،ينايبلا مسرلا رصانع دحأ وه "عومشلا طيرش" 12.
ةعاس و قئاقد  5و ةدحاو ةقيقد ( تقولا نم ةنيعم ةرتفل ايندلاو ىوصقلا راعسألا ىلإ ةفاضإلاب
).كلذ ىلإ امو ،دحاو عوبسأو ةعاس  24و ةدحاو

لجأ نم )ةكرشلا( طيسولا عم ةيلاحلا ةيقافتالا ىلع قفاو يدام فرط وأ ةينوناق ةئيه وه "ليمعلا" 13.
عم ليمع ةطحم راجيإ دقع مربأ يذلاو ،شماهلاب لوادتلا طورش بجومب لوادتلا تايلمع ءارجإ
.سكروفاتسنإ
لوح تامولعم ىلع لوصحلا ليمعلل حيتي يذلا 4.xx،رديرتاتيم جمانرب جتنم يه "ليمعلا ةطحم" 14.
ليلحت ءارجإو )ةكرشلا اهددحت يتلا ةيمكلا( يقيقحلا تقولا عضو يف ةيلاملا قوسلا تاقفص
.ةكرشلاو طيسولا نم لئاسر يقلتو رماوألا ءاغلإ /رييغت/نييعتو تاقفص ءارجإو قاوسألل ينقت
( ينورتكلإلا ةكرشلا عقوم ىلع ةيرحب هيلإ لوصولا نكميو
https://www.instaforex.com/downloads/itc4setup.exe).
تاراسفتسالا عيمج لجسيو ،ليمعلا ةطحم ةطساوب هؤاشنإ مت فلم " -ليمعلا لجس فلم" 15.
.ةدحاو ةيناث غلبت ةقدب طيسولا ىلإ ليمعلا نم ةلسرملا تابلطلاو
.ةلمتكملا ةقلغملا ةقفصلا نم يناثلا ءزجلا ةجيتن " -ةقلغملا ةقفصلا" 16.
ةقفص( مجحلا يف نيتيواستم نيتسكاعم لوادت يتيلمع نم نوكتت "ةلمتكملا ةقفصلا" 17.
.ءارشلا هيلي عيبلا وأ عيبلا هيلي ءارشلا ):ةقلغم ةقفصو ةحوتفم
لصألا رعس يف تاريغتلا ىلع دمتعي لوادت ةيلمع رصنع " (CFD) -تاقورفلا لباقم دقعلا" 18.
ةلجآلا دوقعلاو مهسألا كلذ يف امب )،تاقورفلا لباقم دقعلا عوضوم وه لصألا نأ يأ( يساسألا
.كلذ ىلإ امو مهسألا رشؤمو ةنيمثلا نداعملاو علسلاو
مجحل ىندألا دحلاو توللا مجحو ديربسلا لثم( ةيسيئرلا لوادتلا طورش " -دقعلا تافصاوم" 19.
نم اًرابتعاو .ةادأ لكل )كلذ ىلإ امو قالغإلاو يلوألا شماهلاو ةقفصلا مجح يف تاريغتلاو لوادتلا
ينورتكلإلا عقوملا ىلع تامولعملا رفوتت ،ةيلاحلا ةيقافتالا ةغايص خيرات
https://www.instaforex.com/en/specifications.php
.ىرخأ ةلمع لباقم ةلمع رعس ريغت ىلع موقت لوادتلا تايلمع نم ةدحو وه "تالمعلا جوز" 20.
:وه "طيسولا" 21.
بجومب تاقفصلا ءارجإل ةيعيرشتلا ةدعاقلا مظنتو ،قافتالا ليمعلا اهعم مربأ ،ةكرش 1.
.يشماهلا لوادتلا طورش
رماوألا ذيفنت كلذ يف امب ،ليمعلا رماوأ ذيفنت عم لماعتي ةكرشلا هذه يف فظوم 2.
).ةريغص فورحب بوتكملا ةيلاحلا ةيقافتالا صن يف( شماهلا تاءادنو توآ بوتسالاو
.لوادتلا ةصنم روطم ،ريوتفوس ستوكاتيم ةكرش " -روطملا" 22.
:يه "اهيلع عزانتملا ةيضقلا" 23.
ةيقافتالا هذه طورش نم رثكأ وأ ادحاو كهتنا دق طيسولا نأ ليمعلا اهيف ضرتفي ةلاح 1.
؛هطاشن مدع وأ هطاشنل ةجيتن
ةيقافتالا هذه طورش نم رثكأ وأ اًدحاو كهتنا دق ليمعلا نأ طيسولا اهيف ضرتفي ةلاح 2.
.هطاشن مدع وأ هطاشنل ةجيتن
ينعي الو .ةلمع رعس ضرع ىلع لوصحلل طيسولا ىلإ ةلسرملا ليمعلا تاميلعت " -راسفتسالا" 24.
.ةقفص حتفب ليمعلا مازتلا راسفتسالا
لالخ تالمعلا راعسأ يف ةئجافملا تاريغتلاب زيمتت يتلا قوسلا ةلاح وه "عيرسلا قوسلا" 25.
وأ دحاو ثودح دعب وأ/و لبق ثدحي ام ةداعو .راعسألا تاوجف اهيلت ام ًابلاغو ،ةريصق ةينمز ةرتف
:ثادحألا نم ةلسلس
يهو ،ةدئارلا عبسلا ةيعانصلا لودلا( عبسلا ةعومجم ءاضعأل ةيداصتقالا تارشؤملا رشن 1.
و ادنك و ةدحتملا ةكلمملا و اسنرف و نابايلا و ايناملأ و ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
؛ةيلاملا قاوسألا ىلع ريثأتلا نم ةيلاع ةجرد هيدل )،ايلاطيإ
؛اهناجلو ةيزكرملا كونبلا نع ةرداصلا ةيسيئرلا ةدئافلا راعسأ تانالعإ 2.

لود ءاسؤرو ةيلاملا ءارزوو ةيزكرملا كونبلا يظفاحمل ةيفحصلا تارمتؤملا وأ بطخلا 3.
؛عبسلا ةعومجم
؛تالمعلا قاوسأ يف تاموكحلا تالخدت 4.
؛)ةيموكحلا( ةينطولا ةيمهألا تاذ ةيباهرإلا لامعألا 5.
ةيدييقتلا ريبادتلا وأ( ئراوطلا ةلاح نالعإ يف تببست يتلا ةيعيبطلا ثراوكلا 6.
؛ةررضتملا يضارألا لخاد )ةيرظانتلا
؛ةيركسعلا لامعألا وأ برحلا عالدنا 7.
مسارم وأ تانييعتلا وأ تالاقتسالا لثم ةيسايسلا ةوقلل ةيسيئرلا ثادحألا 8.
؛تاموكحلل يذيفنتلا عرفلل )تاباختنالا جئاتن كلذ يف امب( حاتتفالا
.تالمعلا راعسأ تايكيمانيد ىلع رثؤت يتلا ىرخألا فورظلا 9.
ةحوتفملا تاقفصلا عيمج نع ةجتانلا ةتباثلا ريغ رئاسخلا/حابرألا " -ةمئاعلا رئاسخلا/حابرألا" 26.
.يلاحلا تقولا يف ةيلاحلا فرصلا راعسأب
:لثم .اهعنم وأ اهعقوت ناكمإلاب نكي مل يتلا ثادحألا " -ةرهاقلا ةوقلا فورظ" 27.
؛ةيعيبطلا ثراوكلا 1.
؛بورحلا 2.
؛باهرإلا لامعأ 3.
؛ةموكحلل ةيعيرشتلا ةطلسلاو ةيذيفنتلا ةطلسلا تاءارجإو ،ةيموكحلا تاءارجإلا 4.
.مداوخلا هاجت ةينوناقلا ريغ لامعألا نم اهريغو زركاهلا تامجه 5.
ةديدج تاقفص حتفل اهمادختسا نكمي يتلاو لوادتلا باسح يف ةدوجوملا لاومألا " -رحلا شماهلا" 28.
.شماهلا  -ةيكلملا قوقح :ةيلاتلا ةلداعملاب اهباسح متيو
/طيرش يأل ةمق ىلعأ رهظيو ً،اينايب ةحضوملا راعسألا ضورع قفدت وه )تراش( "ينايبلا مسرلا" 29.
رعس ؛ضرعلا رعسل ىندألا دحلا ؛ةنيعم ةرتف ىدم ىلع ضرعلا رعسل ىصقألا دحلا وهو ،ةعمش
يأل لوألا ضرعلا رعس وأ حاتتفالا رعسو ؛ةعمش/طيرش يأل ريخألا ضرعلا رعس وأ قالغإلا
.ةعمش/طيرش
وهو ،اهيلع ةظفاحملاو تاقفصلا حتفل طيسولا هبلطي ةيدقن ةيطغت نامض " -طوحملا شماهلا" 30.
.تافصاوملا يف لصفنم لكشب ةادأ لكل حضوم
يف ةادأ لكل ةحضوم ةميقلاو .ةقفص حتفل طيسولا اهبلطي ةيدقن ةيطغت " -يلوألا شماهلا" 31.
.تافصاوملا
ناونع ىلع حاتملاو سكروفاتسنإ ةطاسولا ةكرشل يمسرلا عقوملا وه "سكروفاتسنإ عقوم" 32.
: https://www.instaforex.com/يلاتلا ينورتكلإلا عقوملا
 (CFD).تاقورفلا لباقم دقع وأ تالمع جوز " -ةادألا" 33.
: 1:100,ةقفصلا مجح ىلإ ةقفصلا يف مدختسملا ىطغملا غلبملا ةبسن " -ةيلاملا ةعفارلا" 34.
كيدل نوكي نأ يرورضلا نم ،ةقفص حتف لجأ نم هنأ ينعت  1:200ةغلابلا ةيلاملا ةعفارلا 1:200.
.اهحتف دارملا ةقفصلا غلبم نم ةرم  200ـب لقأ وهو ،عاديإلا غلبم ىلع يوتحي لوادت باسح
سفن ىلع ةادألا سفنل اهحتف مت يتلا مجحلا سفنب ةريصقلاو ةليوطلا زكارملا " -قالغإلا" 35.
.باسحلا
وهو ،اهيلع ظافحلاو ةقلغملا زكارملا حتف لجأ نم طيسولا هبلطي ةيطغت غلبم وه "قالغإلا شماه" 36.
.تافصاوملا يف ةادأ لكل حضوم

ةلمعلا ءارش وهف ،تالمعلا جوزب قلعتي اميف .رعسلا عفتري نأ لمأ ىلع ةادأ ءارش " -ليوط زكرم" 37.
.ةيوناثلا ةلمعلا مادختساب ةيساسألا
.لوادتلا ةصنم يف ةمدختسملا ةيساسألا ةلمعلاو علسلاو مهسألا ةيمك سايقل ةدحو " -توللا" 38.
.تافصاوملا يف ةحضوم يهو ،تول لكل ةيساسألا ةلمعلاو علسلاو لوصألا ةيمك " -توللا مجح" 39.
ةبوسحملاو )،ةيوئملا ةبسنلاب( يرورضلا شماهلا ىلإ ةيكلملا قوقح ةبسن " -شماهلا ىوتسم" 40.
)*100٪.شماهلا/ةيكلملا قوقح( :ةيلاتلا ةلداعملل اًقفو
قالغإب مزلم ريغ هنكلو قح طيسولا ىدل اهيف نوكي يتلا لوادتلا باسح ةلاح " -شماهلا ءادن" 41.
،شماهلا ىوتسم ).رحلا شماهلا( لاومألا ةيافك مدع ببسب ليمعلل ةحوتفملا تاقفصلا عيمج
.ةيقافتالا هذه يف حضوم وهو ؛"شماهلا ءادن" ةلاح أشنت ثيح
يتلا تاقفصلا حتف ليمعلل نكمي ؛ةيلاملا ةعفارلا مادختساب لوادتلا " -شماهلاب لوادتلا" 42.
.ةقفص يف ةمدختسملا ةيصخشلا ليمعلا لاومأ نم ريثكب ىلعأ اهتميق نوكت
ينمز لصاف دعب وأ تالطعلا وأ عوبسألا ةياهن ةلطع دعب لوادتلا تاسلج ءدب " -قوسلا حاتتفا" 43.
..لوادتلا تاسلج نيب
ةحفص يف حضوم وهو .ةحوتفملا زكارملا ىلع ظافحلل بولطملا غلبملا " -يرورضلا شماهلا" 44.
.دقعلا تافصاوم
وأ )لوادتلا باسح نم لاومألا بحس وأ( غلبمب لوادتلا باسح نحش ةيلمع " -ةيراجت ريغ ةيلمع" 45.
.ديصرلا )ةداعإ( صيصخت ةيلمع
:امدنع قوسلا ةلاح يه " -ةيداعلا قوسلا فورظ" 46.
؛لوادتلا ةصنم ىلإ راعسألا ضورع ميلست يف ةريبك تافقوت دجوت ال 1.
؛راعسألا يف ةيعافدنا تايكيمانيد دجوت ال 2.
.راعسألا يف ةريبك تاوجف دجوت ال 3.
".ةيداعلا قوسلا فورظ" عجار " -يداعلا قوسلا" 47.
يتلا ،راعسألاب رماوأ يأل هذيفنت وأ ليمعلا تاقفصل طيسولا قالغإ/حتف " -حضاولا أطخلا" 48.
ةطشنأ ضعب وأ .ذيفنتلا ةظحل يف ريعستلا قفدت يف ةادألا رعس نع اًريبك اًفالتخا فلتخت
نم ةنيعم ةظحل يف قوسلا راعسأل ئطاخلا مييقتلاب ةقلعتملا ىرخألا هتطشنأ لومخو طيسولا
.نمزلا
:اًحيحص ةيلاتلا تارابعلا دحأ اهيف نوكي ةلاح يه "حاتتفالا ةوجف" 49.
؛قوسلا قالغإ دنع بلطلا نم ىلعأ قوسلا حاتتفا دنع ضرعلا 1.
.قوسلا قالغإ دنع ضرعلا نم لقأ قوسلا حاتتفا دنع بلطلا 2.
ىلإ رعسلا لوصو درجمب ةقفص قالغإ/حتفل طيسولا ىلإ ةلسرملا ليمعلا تاميلعت " -رمألا" 50.
.رمألا ىوتسم رييغت وأ فذح وأ عضول وأ ،رمألا ىوتسم
.رمألا يف هيلإ راشملا رعسلا " -رمألا ىوتسم" 51.
،ةقفص حتف دنعو .لماكلاب ةلمتكملا ةقفصلا نم لوألا ءزجلا ةجيتن وه "حوتفملا زكرملا" 52.
:ةيلاتلا تامازتلالاب ليمعلا دهعتي
؛مجحلا سفنب )عيب/ءارش( تاقفصلا نم يناثلا ءزجلا ءارجإل 1.
.يرورضلا شماهلا نم  30٪نع لقت ال يتلا ةيكلملا قوقح ىلع ظافحلل 2.
.رمألا ىوتسم ىلإ رعسلا لوصو درجمب ةقفص حتف طيسولا نم ليمعلا بلطي " -قلعملا رمألا" 53.

".طاقن" اضيأ ىمسيو .ةيبنجأ ةلمع يأل رعس ةدحو رغصأ " -بيبلا" 54.
ريغ راعسألا ضرع لبق ،ةقيقد طيرشل قالغإلا رعس وه "يقوسلا ريغ راعسألا ضرع لبق رعسلا" 55.
.ةقيقد طيرشل يقوسلا
:نيتيلاتلا نيتلاحلا نم يأ " -ةيرعسلا ةوجفلا" 56.
؛قباسلا بلطلا نم ىلعأ يلاحلا ضرعلا 1.
.قباسلا ضرعلا نم لقأ يلاحلا بلطلا 2.
ءارش وأ عيبل ليمعلا اهمدختسي يتلاو تالمعلا جوز زمر يف ةيناثلا ةلمعلا يه "ريعستلا ةلمع" 57.
.ةيساسألا ةلمعلا
.تالمعلا راعسأ ضورع عيمج لوح تامولعم " -راعسألا ضورع تانايب ةدعاق" 58.
لجأ نم ليمعلل يقيقحلا تقولا يف ةقفدتملا تالمعلا راعسأ ضورع ميدقت ةيلمع وه "ريعستلا" 59.
.ةقفص ءارجإ
 "رعسلا" 60.؛ريعستلا ةلمعب هنع ربعملا ةيساسألا ةلمعلا ةدحو رعس :تالمعلا جوزل 1.
.لاملاب هنع ربعملا يساسألا لصألا ةدحو رعس :تاقورفلا لباقم دقعلل 2.
لالخ ليمعلاب صاخلا لوادتلا باسح يف تابوحسلاو عئادولا نيب قرفلا وه "يقيقحلا عاديإلا" 61.
.ريرقتلاب ةلومشملا ةرتفلا
يتلا رماوألاو تابلطلا عيمج لجسيو ،مداخلا ةطساوب هؤاشنإ متي فلم وه "مداخلا لجس فلم" 62.
.ةدحاو ةيناث غلبت ةقدب ،ةجلاعملا ةجيتن كلذ يف امب ،ليمعلا نم طيسولا اهاقلتي
تامولعم رفويو ،ءالمعلا تابلط و رماوأ جلاعي  4.xx،رفريس رديرتاتيم ـل يجمرب جتنم وه "مداخلا" 63.
ةاعارم عم )،ةكرشلا اهددحت يتلا ةيمكلا( يقيقحلا تقولا عضو يف ةيلاملا قوسلا رماوأ لوح
.دويقلاو طورشلاب مازتلالاو طيسولا و ليمعلا نيب ةلدابتملا تامازتلالا
عيب متي امدنع :تالمعلا جاوزأب قلعتي اميف .رعسلا عجارت فدهب ةادألا عيب " -ريصقلا زكرملا" 64.
.ريعستلا ةلمع مادختساب ةيساسألا ةلمعلا
:ةيلاتلا طورشلا يبلي يذلا رعسلا ضرع " -كيابسلا" 65.
؛راعسألا يف ةريبك ةوجف كانه 1.
؛ةيرعس ةوجف قلخي امم يلوألا ىوتسملا ىلإ لجألا ريصق رعس دوعي 2.
؛اذه رعسلا ضرع لبق رعسلا يف ةيعافدنا تايكيمانيد دجوت ال 3.
ىلع ظوحلم لكشب رثؤت تاكرش رابخأ وأ /و يلكلا داصتقالا ىوتسم ىلع ثادحأ دجوت ال 4.
..اذه رعسلا ضرع قارتخا ةظحل يف ةادألا رعس
نم )كيابسلا( يقوسلا ريغ راعسألا ضرعب ةقلعتملا تامولعملا ةلازإ ةكرشلل قحي 5.
.مداخلاب ةصاخلا راعسألا ضورع تانايب ةدعاق
).طاقنلاب( بلطلاو ضرعلا نيب قرفلا " -ديربسلا" 66.
متي ةادأ لكل راعسألا ضورع نم ةلسلس " -يقيقحلا تقولا يف ةقفدتملا راعسألا ضورع" 67.
لبق نم ليمعلا ىلإ راعسألا ضورع ميدقت ةيلآ يهو ،لوادتلا ةصنم يف اهتيؤرو اهداريتسا
ىلإ بلط لاسرإ نم ليمعلا اهمادختسا نّكميو ،يقيحلا تقولا عضو يف ةيئرم نوكتو ،طيسولا
.ةظحل لك يف ةقفص ءارجإل طيسولا
.مداخلا ةطساوب هؤاشنإ مت زكرم قالغإل يرسق رمأ " -توآ بوتسالا" 68.

وأ ايباجيإ نوكي نأ نكميو ،اهاحضو ةيشع نيب ةحوتفم ةقفص لمحل ةذوخأم ةعفد " -باوسلا" 69.
سكروفاتسنإ عقوم ىلع ةيلام ةادأ لكل باوسلا ميق ددحي ينايب مسر داجيإ نكميو .ايبلس
ىلع ةحاتم تامولعملا تناك ،ةيلاحلا ةيقافتالا ةعجارم ةظحل يفو .يمسرلا
https://www.instaforex.com/en/specifications.php.
 (SL):ةراسخلا فقو رماوأ ةرادإ ةيمزراوخ وه "كرحتملا ةراسخلا فقو" 70.
؛تاءارجإ يأ ذختت الف كرحتملا ةراسخلا فقو ىوتسم حوتفملا زكرملا حبر زواجتي مل اذإ 1.
ىلإ ارمأ لسرأف كرحتملا ةراسخلا فقو ىوتسم حوتفملا زكرملا حبر زواجتي نأ درجمب 2.
؛يلاحلا رعسلل كرحتملا فقولا ةميق يواست ةفاسمب ةراسخلا فقو رمأ ىطختي مداخلا
ةراسخلا فقو رعسلا ضرعو ةراسخلا فقو رمأ نيب ينمزلا لصافلا زواجتي نأ درجمب 3.
رعسلاو رمألا نيب ةفاسملا نوكت ثيحب ،رمألا ىوتسم مداخلا ريغيسف ،كرحتملا
.كرحتملا ةراسخلا فقول ةيواسم يلاحلا
تنرتنإلاب ةلصتمو ةلغشم ليمعلا ةطحم نوكت امدنع كرحتملا ةراسخلا فقو لمعي 4.
.مداخلا لبق نم حاجنب ةحرصمو
دروتسم وه امم لقأ راعسأ ضورع كانه نوكي امدنع ،قوسلا نم ةلاح ) -فيعضلا قوسلا( "71. "Thin market
لالخ قوسلا ةلاح نم عونلا اذه ثدحي ،ةماع ةدعاقكو .نمزلا نم ةليوط ةرتفل لوادتلا ةصنم يف ةداع
ً. - 3:00ءاسم  23:00ةعاسلا نيبو عبسلا ةعومجم لود يف ةينطولا دايعألاو داليملا ديع تالطع
.كلذ ىلإ امو )+ 2شتنيرج تيقوتب( اًحابص
.لوادتلا ةصنم يف قلعملا رمألا وأ زكرملل هنييعت متي ديرف فيرعت مقر " -ةركذتلا" 72.
.ليمعلا اهددحي يتلا "،كرحتملا ةراسخلا فقو" رتماراب ةميق " -كرحتملا ةراسخلا فقو ةميق" 73.
.مداخلا لجس فلم يف ةلجسملا ثادحألا اهيف ثدحت يتلا ةينمزلا ةقطنملا " -لوادتلا ةصنم تقو" 74.
+2.شتنيرغ تيقوت وه ،ةيلاحلا ةيقافتالا رشن ةظحل يفو
.توللا مجح يف ةبورضم توللا ةيمك " -لوادتلا ةيلمع مجح" 75.
.ةعيرس قوس وأ ةفيعض قوس " -ةيداعلا فورظلا نع فلتخت يتلا قوسلا فورظ" 76.
.ليمعلا اهب موقي يتلا ةادألا عيب/ءارش تايلمع يه "ةقفصلا/لوادتلا ةيلمع" 77.
تامولعملا يقلت معدت يتلا ةينقتلا تاليهستلاو جماربلا نم ةعومجم " -لوادتلا ةطحم/ةصنم" 78.
تايلمع يرجتو ،يقيقحلا تقولا عضو يف ةيلاملا قاوسألا يف متت يتلا لوادتلا تايلمع نع
طورشلا ضرفتو ،طيسولاو ليمعلا نيب ةلدابتملا تامازتلالا رابتعالا يف ذخأتو ،لوادتلا
".ليمعلا ةطحم" و "مداخلا" نم نوكتت ةيقافتالا هذه ضارغأل طسبم لكش يفو .ةبقارملل دويقلاو
ثيح ،لوادتلا ةصنم ىلع ةلجسملا تايلمعلا عيمجل ديرف صصخم لجس " -لوادتلا باسح" 79.
.رماوألاو ةيقوسلا ريغ تايلمعلاو ةحوتفملا تاقفصلاو ةلمتكملا ةقلغملا تاقفصلا سكعنت
اهمدقت يتلا ،تامدخلا عيمجل مادختسالا طورش ةكرشلاو ليمعلا نيب ةيلاحلا ةيقافتالا ددحت 80.
ءارجإ ضرغب تامدخلا مادختسا اهيف امب ،نورخآلا نودمتعملا ثلاثلا فرطلا تامدخ ومدقمو ةكرشلا
.ليمعلاب لوادتلا باسح يف تاقفصلا
.ةكرشلا تامدخ 2.
.ةكرشلا تامدخ فيرعت 1.
يتلاو ،ةكرشلا اهمدقت يتلا ةيلعافتلا تامدخلا وأ جماربلا عيمج يه ةكرشلا تامدخ 1.
:نم ليمعلا نكمت
؛دمتعم ثلاث فرط تامدخ دوزمب وأ ةكرشلاب لاصتالا -
؛دمتعم ثلاث فرط تامدخ دوزم نم وأ ةكرشلا نم راعسألا ضورعو تامولعملا يقلت -
نم ةمدقملا  4.0رديرتاتيم لوادتلا ةصنم لالخ نم ةيلاملا قاوسألا يف تاقفصلا ءارجإ -
اهلسري يتلا ةينورتكلإلا تانايبلا لقن نمضتت يتلاو )جمانرب( ةكرشلا لبق

رخآ زاهج يأ وأ مدوم ةطساوب لصتم يصخش رتويبمك زاهج مادختساب ةكرشلا ىلإ ليمعلا
.ةكرشلا لبق نم ةنيعملا تافلملا لقن ةكبش ىلإ لوصولل
قفاويو لاصتالا دعاوق ىلع فرعتلاب ليمعلا رقي ،ةيلاحلا ةيقافتالا ىلع عيقوتلاب 2.
ةصاخلا لوادتلا ةطحم وأ فتاهلا قيرط نع الإ تاميلعتلا ءاطعإ ليمعلل نكمي ال هنأ ىلع
.ليمعلاب
ليلحتلا لئاسوو  4.0"،رديرتاتيم" تامولعملا جمارب ةعومجم ةكرشلا تامدخ لمشت 3.
اًبنج اهميدقت متي يتلاو ،ثلاثلا فرطلا لبق نم تامولعملا ريفوت تامدخو ينفلا
.ةكرشلا تامدخ عم بنج ىلإ
تامدخ ةيمست ةداعإ وأ ةفاضإ وأ رييغت يف قحلاب ظفتحت ةكرشلا نأب ليمعلا رقي 4.
ليمعلا رقيو .قبسم راعشإ يأ نود ةيلاحلا ةيقافتالا طورش بجومب ةمدقملا ةكرشلا
ةداعإ وأ اهتفاضإ وأ اهرييغت نكمي يتلاو ،تامدخلا ىلع قبطنت ةيقافتالا نأب اًضيأ
ليمعلا ىلإ اهميدقت متي يتلا تامدخلا ىلإ ةفاضإلاب لبقتسملا يف اهتيمست
.ةيئانثلا تارايخلا ةيقافتا اًضيأ همظنت تارايخلا لوادت نأب ليمعلا رقيو .اًيلاح
ميدقت نود ليمعلا رماوأ ذيفنتب طقف ةكرشلا موقت ،ليمعلا تاقفصب قلعتي اميف 5.
ضغب ليمعلا رماوأو تاراسفتسا ذيفنتب ةكرشلا موقت .تايصوتلا وأ ةقثلا ةرادإ
.ليمعلل ةديفم ريغ تناك ول ىتح ،يراجتلا عباطلا نع رظنلا
امب ةمزلم تسيل ةكرشلا نإف ،ةيقافتالا هذه يف ةحضوملا تالاحلل ةبسنلاب نكل 6.
:يلي
؛اهب ليمعلا راطخإو ةقفصلا ةلاح ةبقارم -
؛حوتفملا ليمعلا زكرم قالغإ -
ضورع نع فلتخت يتلا راعسألا ضورع مادختساب ليمعلا رمأ ذيفنتل تالواحم ءارجإ
 4.0".رديرتاتيم" لوادتلا ةصنم يف ةضورعملا راعسألا
ءارجإ ىلع ليمعلا زيفحتل تامولعملاو تايصوتلا ميدقت ةكرشلا تامدخ دعبتست 7.
تامولعملا ميدقت يف قحلاب ةكرشلا ظفتحت ،تالاحلا ضعب يفو .تايلمعلا
اميف ةيلوؤسم يأ ةكرشلا لمحتت ال ،ةلاحلا هذه يفف ؛ليمعلل ةروشملاو تايصوتلاو
يأ قالغإ وأ ءاغلإ يف قحلاب ةكرشلا ظفتحتو .تاءارجإلا هذه ةيلاعفو ةجيتنب قلعتي
يتلا ،تاقفصلا عيمجو .ةيلاحلا ةيقافتالا اهددحت يتلا طورشلل اًقفو ليمعلل زكرم
ليمعلا ،نيفرطلا الك اهمعدي نأ بجي ،أطخ وأ ةئطاخ تامولعمل ةجيتن ليمعلا اهيرجي
.ةكرشلاو
.ةيساسألا ئدابملا 3.
.ءالمعلا تابلط ةجلاعم 1.
".يروفلا ذيفنتلا" ريعستلا ةيلآ مادختسا متي ،تاقفصلا ءارجإل 1.
:يلاتلا ططخملل اًقفو ءالمعلا تابلطو تاراسفتسا ةجلاعم متت 2.
ةطحم يف ،هتحص نم ققحتلا متي ،بلطب موقي وأ راسفتسا ءارجإب ليمعلا موقي -
؛ليمعلا
؛مداخلا ىلإ بلطلا وأ راسفتسالا هيجوت ةداعإب ليمعلا ةطحم موقت -
مت" ةلاسرلا لوادتلا ةصنم ضرعت مث ؛هتحص نم ققحتيو ليمعلا بلط مداخلا ىقلتي -
؛"مداخلا لبق نم بلطلا لوبق
ةصنم ىلإ ىرخأ ةرم ةجيتنلا مداخلا لسري ،ليمعلا بلط وأ راسفتسا ةجلاعم درجمب -
؛ليمعلاب ةصاخلا لوادتلا
ةطحم ىقلتت ،مداخلاو ليمعلا ةطحم نيب عطقنم ريغ لاصتا كانه نوكي نأ ةطيرش -
.طيسولا نم بلطلاو راسفتسالا ذيفنت ةجيتن ليمعلا
ال كلذ عمو ؛)راظتنالا ةمئاق يف( اقباس هلاسرإ مت بلط ءاغلإ ةلواحم ليمعلل نكمي 3.
.ةلواحملا هذه حاجن نامض ةكرشلل نكمي

ةطحم نيب لاصتالا ةدوج ىلع بلط وأ راسفتسا ذيفنتل بولطملا تقولا دمتعي 4.
ام ًةداع ،ةيداعلا قوسلا فورظ لظ يفف .قوسلا فورظ ىلع كلذكو ،ةكرشلا مداخو ليمعلا
يتلا قوسلا فورظ طسوو .بلط وأ راسفتسا ةجلاعمل ٍناوث  5ىلإ  1نم رمألا قرغتسي
.ةيناث  10-15ىلإ لصت ةدم ىلإ ةجلاعملا تقو ديدمت نكمي ،ةيداعلا فورظلا نع فلتخت
:ةيلاتلا تالاحلا يف ليمعلا بلط ضفر ةكرشلا مداخل نكمي 5.
ءارجإب ليمعلا مايق ةلاح يف "،رعس ال" ةلاسر يقلت متي قوسلا حاتتفا يف -
؛لوادتلا ةصنم يف راعسأ ضرع لوأ داريتسا متي نأ لبق راسفتسا
؛ديدج زكرم حتفل لاومألا نم يفكي ام ليمعلا ىدل سيل -
.ةيداع ريغ قوسلا فورظ -
.لوادتلا تايلمع 2.
.بلطلا رعسب ةلمعلا ءارش متيو .ضرعلا رعسب ةلمعلا عيب متي 1.
.ةقفص مجحل ىندألا دحلا 3.
ىلع يوتحت يتلا اكيروي باسحو دردناتس باسح يعون نم لوادتلا تاباسحل ةبسنلاب 1.
هلداعي ام وأ )يكيرمأ رالود فلأ ةئام( يكيرمأ رالود  100,000.00غلبمب لاومألا وأ/و ديصرلا
تول  1غلبمب ةقفصلا مجحل ىندألا دحلا نم دح كانه نوكي نأ نكمي ،ىرخأ ةلمعب
ىلع يوتحت يتلا تاباسحلل ةبسنلاب ).بيب لكل يكيرمأ رالود  1وأ( سكروفاتسنإ
ىرخأ ةلمعب هلداعي ام وأ )يكيرمأ رالود فالآ ةرشع( يكيرمأ رالود  10,000.00هردق غلبم
 0.1غلابلا ةقفصلا مجحل ىندألا دحلا نم دح كانه نوكي نأ نكمي ،ةكرشلا ريدقتل اًقفو
لوادتلا تاباسحل ةبسنلابو ).بيب لكل يكيرمأ رالود  0.10وأ( سكروفاتسنإ تول
دحلا نييعت نكمي ،يكيرمأ رالود  100,000و يكيرمأ رالود  10,000نع اهديصر ديزي يتلا
.ةكرشلا ريدقتل اًقفو ديصرلا عم بسانتلاب سكروفاتسنإ تول مجحل ىندألا
ةلمعلاب ةيلاتلا غلابملا ةحوتفملا ليمعلا تاقفصل يلكلا عومجملا زواجت اذإ 2.
.ىوصقلا ةيلاملا ةعفارلا ىلع دويق ضرف يف قحلاب ةكرشلا ظفتحت ،ةيساسألا
؛ 1:100ىلإ )نييالم ةسمخ( يكيرمأ رالود  5,000,000نع ديزت يتلا غلابملل -
 1:50.ىلإ )نويلم نيرشع( يكيرمأ رالود  20,000,000نع ديزت يتلا غلابملل -
ظفتحت ،يبوك سكروفلا ماظن لالخ نم تاقفصلا حتف متي امدنع ،تالاحلا ضعب يف
يعباتم تاباسح عيمج يف ةحوتفملا تاقفصلا مجح يلامجإ باسح يف قحلاب ةكرشلا
هذه ىلع هالعأ ةروكذملا دويقلا قيبطت لجأ نم يبوك سكروفلا ماظن يلوادتم
 3.15ةداملا يف ددحملا توآ بوتسالا ىوتسم رييغت نكمي ،كلذ بناج ىلإو .تاباسحلا
.لوادتملا اذه يعباتم عيمجل  50٪ةبسنب ةيقافتالا هذه نم
.يئاقتنا ساسأ ىلع هالعأ ةروكذملا دويقلا ضرف يف قحلاب ةكرشلا ظفتحت
ضيفخت نكمي ،يكيرمأ رالود  1000نع اهديصر ديزي يتلا تاباسحلل ةبسنلاب 3.
 1:600.ىلإ  1:1000نم ةيلاملا ةعفارلا
ديربسلا 4.
ىلع هيلإ راشملاو ،تباثلا ديربسلا ةكرشلا مدختست ،ةرهاق فورظ دوجو مدع ةلاح يف 1.
عقوملا ةرايز ىجري ،يلاحلا ديربسلا ىلع فرعتلل .ةكرشلل يمسرلا عقوملا
: https://www.instaforex.com/en/specifications.phpينورتكلإلا
نإف ،لوادت زكرم ىلع يلاتلا مويلا ىضم اذإ .يلاتلا مويلا ىلإ لوادت زكرم ىلع ظافحلا 2.
ىجري ،يلاحلا باوسلا ىلع فرعتلل  23:59:30.نم اًءدب حوتفم زكرمل مكارتم باوسلا
،سيمخلا  -ءاعبرألا ةليل : https://www.instaforex.com/en/specifications.php.ةرايز
دوقعلا ىلع ةعمجلا مايأ يف تارم ثالث باوسلا فعاضتيو .مكارتم يثالثلا باوسلا
 #QQQ.و  #SPYءانثتساب تاقورفلا لباقم
.لوادتلا طورش ىلع تاليدعت ءارجإ 5.

طورشو رماوألا ذيفنت عضوو ديربسلا و شماهلا تابلطتم رييغت ةكرشلل قحي 1.
مايأ  5لبق ءالمعلا رطختو ،ةيلودلاو ةينطولا تالطعلاب قلعتي اميف ىرخألا لوادتلا
لعفلاب ةحوتفملا تاقفصلا ىلع تارييغتلا عيمج قبطنتس ،ةلاحلا هذه يفو .لمع
.ةديدجلا تاقفصلاو
.تاقورفلا لباقم دوقعلا زكارم قالغإ 6.
رشن نم )يلاتلا مويلا يف وأ( موي يف لوادت باسح يف ةحوتفم زكارم كانه تناك اذإ 1.
هل امم رخآ ثدح يأ وأ ،تاقورفلا لباقم دوقعلل ةردصملا ةكرشلل ةيداصتقالا تاءاصحإلا
مادختساب ةقفص قالغإل قحلاب ظفتحت ةكرشلا نإف ،مهسلا رعس ىلع ريبك ريثأت
ةقفص حتف ةداعإ كانه نوكي ،ةلاحلا هذه يفو .لوادتلا ةسلج قالغإ دنع قوسلل رعس رخآ
.ةسلجلا حاتتفا دعب ىلوألا سمخلا قئاقدلا لالخ قوسلا راعسأ دحأب
.ةقفص حتف 7.
بلطلا تارتمراب .ةكرشلا مداخ ىلإ ليمعلا ةطحم نم بلط لاسرإ بجي ،ةقفص حتفل 1.
:ةيمازلإ يه ةيلاتلا
؛ةادألا -
).توللاب( ةقفصلا مجح -
ذيفنتلا" عضو مادختساب لوادتلا تايلمع ءارجإل ةحاتملا تاودألا ةمئاق رشن متي 2.
( "لوادتلا تاودأ" مسق يف ةكرشلل يمسرلا عقوملا ىلع "يروفلا
https://www.instaforex.com/en/specifications.php).
.لوادتلا تاودأ ةمئاق رييغت نم مايأ  7لبق ليمعلا راطخإب ةكرشلا مزتلت 8.
.ليمعلا ةطحم مادختساب بلط لاسرإب ليمعلا موقي  ،عيب/ءارش ةقفص حتفل 1.
قوف رقنلا ليمعلا ىلع بجي ،ليمعلا ةطحم يف بلطلا ةذفان يف ءارش ةقفص حتفل-
.مداخلا ىلإ بلطلا لاسرإ متي ثيح "،ءارش"
بيوبت ةمالع قوف رقنلا بجي ،ليمعلا ةطحم يف بلطلا ةذفان يف عيب ةقفص حتفل-
.مداخلا ىلإ بلطلا لاسرإ متي ثيح ،عيبلا
.ةقفص حتفل ءالمعلا رماوأ ذيفنت 9.
شماه ىوتسم لّدعيو .ةقفصلا حتف متي ،ةقفص حتفل ايفاك رحلا شماهلا مجح ناك اذإ 1.
.اًيئاقلت ديدج رح
رهظتو ةقفصلا حتف متي ال ،ةقفص حتفل رحلا شماهلا مجح ةيافك مدع ةلاح يف 2.
.بلطلا ةذفان يف لاومألا ةيافك مدع لوح ةلاسر
مداخلا مدقي ،مداخلا لبق نم ليمعلا راسفتسا وأ بلط ذيفنت تقو يف رعسلا ريغت اذإ 3.
راعسأ عم "ريعستلا ةداعإ" ةديدج ةذفان رهظت ،ةلاحلا هذه يفو .ديدج بلط /ضرع رعس
بجيف ،اًثيدح ةمدقملا راعسألا ضورع يف ةيلمعلا ءارجإ ىلع ليمعلا قفاو اذإو .ةديدج
ٍ.ناوث  3نوضغ يف "ريعستلا ةداعإ" ةذفان يف "قفاوم" بيوبتلا ةمالع قوف رقنلا
متي امدنع ،ةحوتفم ةقفصلا ربتعتو ،اذفنم ةقفص حتفل ليمعلا بلط ربتعي 4.
ةركذت مقر ىلع ةديدج ةقفص لك لصحيو .ديدج لجسب لباقملا مداخلا لجس فلم ثيدحت
.يلسلست
.ةقفص قالغإ 10.
:ةيلاتلا تارتمارابلا ىلإ ةراشإلاب ليمعلا مزتلي ،ليمعلا ةطحم يف ةقفص قالغإل 1.
،اهقالغإ دارملا ةقفصلا ةركذت -
.ةقفصلا مجح -
ةصنم بيترتب "ةقفص قالغإ" ةنوقيأ قوف رقنلا ليمعلا ىلع بجي ،ةقفص قالغإل 2.
.لوادتلا

.ةقفص قالغإل ءالمعلا رماوأ ذيفنت 11.
نإف ،ريغت دق مداخلا لبق نم ليمعلا راسفتسا وأ بلط ذيفنت ةظحل يف رعسلا ناك اذإ 1.
عم "ريعتسلا ةداعإ" ةذفان رهظتس ةلاحلا هذه يفو .ديدج بلط /ضرع رعس مدقي مداخلا
،اًثيدح ةضورعملا راعسألاب ةقفصلا ءارجإ ىلع ليمعلا قفاوي نأ ةطيرش .ةديدج راعسأ
ٍ.ناوث  3نوضغ يف "قفاوم" ةنوقيأ قوف رقنلا بجي
امدنع ،ةقلغم ةقفصلا ربتعت كلاذكو ،اًلمتكم ةقفص قالغإل ليمعلا بلط ربتعي 2.
.مداخلاب صاخلا لجسلا فلم يف قباطم لجس رهظي
:رديرتاتسنإ لوادتلا ةصنم يف ةحاتملا رماوألا فصو 12.
:رماوألا عاونأ 1.
ةظحل يف يلعفلا رعسلا نم ىلعأ رعسب ءارش ةقفص حتف حرتقي "ءارشلا فاقيإ رمأ"
؛رمألا عضو
ةظحل يف يلعفلا رعسلا نم لقأ رعسب عيب ةقفص حتف حرتقي "عيبلا فاقيإ رمأ"
؛رمألا عضو
ةظحل يف يلعفلا رعسلا نم لقأ رعسب ءارش ةقفص حتف حرتقي "ددحملا ءارشلا رمأ"
؛رمألا عضو
ةظحل يف يلعفلا رعسلا نم ىلعأ رعسب عيب ةقفص حتف حرتقي "ددحملا عيبلا رمأ"
.رمألا عضو
:ةيلاتلا رماوألا مادختسا نكمي ةقفصلا قالغإل 2.
ةيحبر لقأ رعسب اًقباس اهحتف مت يتلا ةقفصلا قالغإ ينعي "ةراسخلا فاقيإ رمأ"
؛رمألا عضو ةظحل يف رعسلاب هتنراقم مت اذإ ليمعلل
ليمعلل ةيحبر رثكأ رعسب اقباس اهحتف مت يتلا ةقفصلا قالغإ ينعي "حابرألا ينج"
.رمألا عضو ةظحل يف رعسلاب ةنراقم
.هليعفت متي مل اذإ قلعم رمأ يأ ةلازإو رييغت ليمعلل قحي 3.
.رماوألا ذيفنت 13.
:ةيلاتلا تالاحلا يف ذيفنتلل راظتنالا ةمئاق يف رمأ عضو متيس 1.
حبصي يتلا ةظحللا يف ذيفنتلل راظتنالا ةمئاق يف عيبلا فاقيإ رمأ عضو متي -
؛هل ايواسم وأ رمألا ىوتسم نم لقأ ةقفدتملا راعسألا ضورع يف ضرعلا رعس اهيف
لصي يتلا ةظحللا يف ذيفنتلل راظتنالا ةمئاق يف ءارشلا فاقيإ رمأ عضو متي -
؛هزواجتي وأ رمألا ىوتسم ىلإ ةقفدتملا راعسألا ضورع يف بلطلا رعس اهيف
لصي يتلا ةظحللا يف ذيفنتلل راظتنالا ةمئاق يف ددحملا عيبلا رمأ عضو متي -
؛هزواجتي وأ رمألا ىوتسم ىلإ ةقفدتملا راعسألا ضورع يف ضرعلا رعس
حبصي يتلا ةظحللا يف ذيفنتلل راظتنالا ةمئاق يف ددحملا ءارشلا رمأ عضو متي -
؛هل ايواسم وأ رمألا ىوتسم نم لقأ ةقفدتملا راعسألا ضورع يف بلطلا رعس اهيف
ذيفنتلل راظتنالا ةمئاق يف ةحوتفملا ءارشلا ةقفصل حابرألا ينج رمأ عضو متي -
؛هيواسي وأ رمألا ىوتسم ةقفدتملا راعسألا ضورع يف ضرعلا رعس زواجتي امدنع
ضرعلا رعس ضفخني امدنع ةحوتفملا ءارشلا ةقفصل ةراسخلا فاقيإ رمأ ليغشت متي -
؛هيواسي وأ رمألا ىوتسم نود ام ىلإ ةقفدتملا راعسألا ضورع يف
بلطلا رعس ضفخني امدنع ةحوتفملا عيبلا ةقفصل حابرألا ينج رمأ ليغشت متي -
؛هيواسي وأ رمألا ىوتسم نود ام ىلإ ةقفدتملا راعسألا ضورع يف
رعسو ،ةحوتفم ةقفص عيب ىلإ يدؤي ةحوتفملا عيبلا ةقفصل ةراسخلا فاقيإ رمأ -
.رمألا ىوتسم يواسي وأ زواجتي راعسألا ضورع قفدت يف بلطلا
:ةيلاتلا دعاوقلل اقفو رماوألا ذيفنت متي راعسألا يف تاوجف دوجو ةلاح يف 2.
متي ،ةيرعس ةوجف يف حابرألا ينجو حاتتفالا ىوتسم لخد ثيح ،ةقلعملا رماوألا -
؛]ةوجف/اهؤاغلإ مت[ قيلعتب اهؤاغلإ
يذلا رعسلاب هذيفنت متي ،ةيرعس ةوجف نمض هاوتسم عقي يذلا ،حابرألا ينج رمأ -
؛رمألا هددحي

لوألا رعسلاب ،ةيرعسلا ةوجفلا نمض دوجوملا ،ةراسخلا فاقيإ رمأ ذيفنت متي -
؛]ةوجف/ةراسخلا فقو[ قيلعتب هيلإ راشيو ةوجفلا دعب ملتسملا
لوألا رعسلاب "عيبلا فاقيإ" و "ءارشلا فاقيإ" ـل ةقلعملا رماوألا ذيفنت متي -
؛قيلعتك ]ةوجف /هؤدب مت[ روهظ عم ،ةيرعس ةوجف دوجو دعب ملتسملا
ددحملا رعسلاب "ددحملا عيبلا رمأ"و "ددحملا ءارشلا رمأ" ـل ةقلعملا رماوألا ذيفنت متي -
].ةوجف/هؤدب مت[ قيلعتب هيلإ راشيو
عضولا يف رماوألا ذيفنت نكمي ،ةريغص راعسألا تاوجف نوكت امدنع ،تالاحلا ضعب يف
.ةددحملا رماوألا راعسأل اًقفو ،داتعملا
،رمألا حتفل ًايفاك رحلا شماهلا مجح نكي ملو ذيفنتلل قلعم رمأ مالتسا متي امدنع 3.
".طيسولا ةطساوب هؤاغلإ مت" قيلعتلا عم اًيئاقلت قلعملا رمألا فذح متي
.رماوألا عضو دعاوقو تارتمارابلاو رماوألا عضوو ةيحالصلا تقو 14.
ةادألا لوادتب حمسُي امدنع طقف اهرييغت وأ اهتلازإ وأ رماوألا عضو ليمعلل نكمي 1.
ينورتكلإلا عقوملا ىلع ةادأ لكل لوادتلا تاعاس ىلإ راشيو .ةراتخملا
https://www.instaforex.com/en/specifications.php.
:ةيلاتلا تامولعملا ميدقت ليمعلا ىلع بجي ،قلعم رمأ عضو دنع 2.
؛ةادألا -
؛ةقفصلا مجح -
؛)ددحملا عيبلا رمأ ،ددحملا ءارشلا رمأ ،عيبلا فاقيإ رمأ ،ءارشلا فاقيإ رمأ( رمألا عون -
.هدنع رمألا عضو بجي يذلا رعسلا ىوتسم -
ةفرعمل لوادتلا باسح ةلاح نم اًيئاقلت مداخلا ققحتي ،ذيفنتلا قلعم رمأ لواحي امدنع 3.
ثيح ؛ةحوتفملا تاقفصلا ةمئاق ىلإ ةديدج ةقفص فاضتو .اًحاتم رحلا شماهلا ناك اذإ ام
.رحلا شماهلاو يمكارتلا ليمعلا زكرم باستحا متي
هديدحت مت يذلا رعسلل اًقفو رمأ ذيفنتب مداخلا موقي ،ةيداعلا قوسلا فورظ لظ يف 4.
.تاقالزنا نودب
.مداخلا لجس فلم يف هليجست متي نأ درجمب اذفنم رمألا ربتعُي 5.
نأ نع فشكلا مت اذإ ،لوادتلا باسحل يليمكت ريبخ صحفل عوضخلا ىلع ليمعلا قفاوي 6.
 5نع لقي ينمز لصافب تاقفصلا قالغإ/حتف لمشت ليمعلاب ةصاخلا لوادتلا قرط
حيحصت يف قحلاب ةكرشلا ظفتحت ،يليمكتلا صحفلا جئاتنل اًقفو .امهنيب قئاقد
.رماوألا هذه لثمل يلكلا عومجملا لالخ نم ليمعلا تاقفص جئاتن
.تاقفصلل يرسقلا قالغإلا 15.
ةكرشلا .شماهلا ءادن ليغشت متي  30٪،نم لقأ ليمعلا باسح شماه ىوتسم نوكي امدنع 1.
نمو .كلاذب مايقلاب ةمزلم تسيل اهنإف كلذ عمو ليمعلا ةقفص قالغإ يف قحلا اهيدل
.ال مأ ةقفصلا قلغت نأ ةكرشلا قح
يرورضلا شماهلا نم  10٪نم لقأ )ةيكلملا قوقح( ةيلاحلا لوادتلا باسح ةلاح تناك اذإ 2.
نود ليمعلا ةقفص قالغإ يف قحلاب ةكرشلا ظفتحت ،ةحوتفم ةقفص ىلع ظافحلل
.قبسم راعشإ
دنبلا يف ةحضوملا طورشلا كاهتنا ةلاح يفو .ةيلاحلا باسحلا ةلاح يف مداخلا مكحتي 3.
).توآ بوتسالا( ةقفصلل يرسق قالغإ رمأ ءاشنإب مداخلا موقي ،ةيقافتالا هذه نم 3.15.2
ءالمعلا رماوأ راظتنا ةمئاق عم اًيشامت قوسلا رعسل اًقفو توآ بوتسالا ذيفنت متيو
هرابتعاب مداخلا لجس فلم يف ةقفصلل يرسقلا قالغإلا ليجست متيو .ةماعلا
".توآ بوتسا"
ةدع ليمعلل ناكو ةيقافتالا هذه نم  3.15.2دنبلا يف ةحضوملا طورشلا كاهتنا ةلاح يف 4.
ً.الوأ ةمئاع ةراسخ ىلعأ تاذ ةقفصلا قالغإ متيس ،ةحوتفم تاقفص

دق ،لوادت باسح يف ةريخألا ةقفصلا قالغإ ةلاح يف ،ةيداعلا قوسلا فورظ لظ يف 5.
هذه ىلع ظافحلل بولطملا شماهلا نم  10٪ىلإ  0٪نم قاطنلا يف ديصرلا ةكرشلا رفوت
يبلس ديصر ةداعتسا يف قحلاب ةكرشلا ظفتحتو .اًيرسق ةقلغملا ةريخألا ةقفصلا
صاخلا رخآلا لوادتلا باسح يف ةحاتملا لاومألا باسح ىلع ليمعلا تاباسح دحأ يف
.ليمعلاب
.يرسقلا ةقفصلا قالغإ ةيلمع يف يئاقلتلا رمألا قالغإ يف ريخأت كانه نوكي نأ نكمي 6.
يف رعسلا نم ةمءالم رثكأ رعسب ةقفص قالغإ ببس وه ريخأتلا اذه نوكي نأ نكميو
قيرط نع ةقفصلا قالغإ ةظحل يف باسحلا ةلاح سكعنتو .ثحتسملا رمألا قالغإ ةظحل
شماهلل ةيوئملا ةبسنلا ديدحت متي ثيح ،رمألا ىلع قيلعتلا يف "توآ بوتسالا"
وه يذلا ،رعسلاب رمألا قالغإ رابتعا نكمي الو .شماهلا ىوتسمو باسحلا ديصرو رحلا
بناج نم ةبلاطملا ببس ةباثمب "،توآ بوتسألا" ىوتسم نم ليمعلل ةيحبر رثكأ
ىوتسم نم ليمعلل ةمءالم لقأ وه يذلا ،رعسلاب ةقفصلا قالغإ رابتعا نكميو .ليمعلا
.ليمعلا بناج نم ةبلاطملا ببس ةباثمب "،توآ بوتسألا"
 00:00نينثالا نم  -قوسلا لمع تقو رييغت ىلع نافرطلا قفتا ،ةيقافتالا هذه لوبقب 7.
يفيصلا تيقوتلا ىلإ ابوروأ لوحت ببسب ةنسلا يف نيترم  23:59 -ةعمجلا ىلإ
وحن ىلع ربوتكأ نم ريخألا دحألاو سرام موي نم ريخألا دحألا موي يف ،سكعلاب سكعلاو
.لثامم
ظفتحت ،كلذ عمو .دودحم ريغ وه دحاو تقو يف ةحوتفملا تاقفصلا ددعل ىصقألا دحلا 8.
.ةحوتفملا تاقفصلا ددع ىلع ةيمازلإ دويق ضرف يف قحلاب ةكرشلا
عيمج قالغإ يف قحلا اهيدل ةكرشلا نإف ،ةيقوس ريغ فورظو ةرهاق ةوق دوجو ةلاح يف 9.
.ةكرشلا اهددحت يتلا راعسألاب قبسم راعشإ نود ليمعلا تاقفص
.لاومألا بحس/عاديإ 4.
.ليمع لوادت باسح نم لاومألا بحس 1.
اهنيكمت مت يتلا ،عفدلا ةمظنأ ىلإ لوادتلا باسح نم لاومألا بحسب ليمعلا موقي 1.
.ةكرشلل يمسرلا عقوملا ىلع ليمعلا ةفرغ يف بحسلا ةيلمعل
عفدلا ةمظنأ لالخ نم اهيف لاومألا عاديإ مت يتلا لوادتلا تاباسحل ةبسنلاب 2.
مادختساب تالمعلل يفرصملا ليوحتلا قيرط نع لاومألا بحس متي ،ةينورتكلإلا
كلاذ ىلع تقفاو اذإ ،لوادتلا باسح بحاصب ةصاخلا ةيفرصملا ليصافتلا
اهريدقتل اًقفو بحسلا ةقيرط رييغت يف قحلاب اًضيأ ةكرشلا ظفتحت.ةكرشلا
.صاخلا
عفدلا ماظن سفنل الإ بحسلا ةجلاعم نكمي ال ،ةينورتكلإلا عفدلا ةمظنأ مادختساب 3.
يفو .هلالخ نم لاومألا عاديإ مت يذلاو )،باسحلا مقر ،ةلمعلا( باسحلا ليصافت سفنب
تالمعبو ظفاحم ةدع مادختساب ،عفدلا ةمظنأ نم ديدعلا لالخ نم لوادت باسح نحش ةلاح
.يبسانت ساسأ ىلع بحسلا بلطُي ،ةفلتخم
نع ةكرشلا راطخإ يرورضلا نمف ،عفدلا ماظن لخاد ليصافتلا رييغتب ليمعلا ماق اذإ 4.
ىلإ ةيوهلا ةقاطب نم ايئوض ةحوسمم ةخسن قافرإ عم ةأبعم 1فإ ةرامتسا لاسرإ قيرط
بلط ضفر يف قحلاب ةكرشلا ظفتحت ،كلذ فالخو .ةكرشلا يف ةيلاملا نوؤشلا ةرادإ
.ةديدجلا ةيصخشلا ليصافتلا ىلإ بحسلا ةيلمعل ليمعلا
يف ،كلذ عمو ؛عفد ماظن لكل فلتخي يذلا ،ددحملا تقولا نوضغ يف بحسلا ةجلاعم متت 5.
تالاحلا ءانثتساب ،لمع مايأ  5ىلإ لصت ةدم ىلإ بحسلا تقو ةدايز نكمي تالاحلا ضعب
.ةيقافتالا هذه نم  9.1.4دنبلا يف ةحضوملا
نم مايأ  5دعب ةيجراخلا عفدلا ةمظنأ ىلإ تيلاواتسنإ نم ةملتسملا لاومألا بحس نكمي 6.
.لوادتلا باسح نحش
:يلاتلا وحنلا ىلع ةلومع ضرفُت تيلاواتسنإ ماظن لالخ نم ةعدوملا لاومألا بحسل

مت يذلا ،لوادتلا باسح يف عفترم لوادت طاشن كانه ناك اذإ ،بوحسملا غلبملا نم - 2 ٪
عاديإلل ةفلتخم عفد ةمظنأ مدختسُتو ،تيلاواتسنإ ماظن لالخ نم هيف لاومألا عاديإ
؛تيلاواتسنإ ماظن نم بحسلاو
متو ،لوادتلا باسح يف فيعض لوادت طاشن كانه ناك اذإ ،بوحسملا غلبملا نم - 5 ٪
؛تيلاواتسنإ ماظن ىلإ/نم بحسلاو عاديإلل ةفلتخم عفد ةمظنأ مادختسا
ماظن ىلإ/نم بحسلاو عاديإلل هسفن عفدلا ماظن مادختسا مت اذإ ،ةلومع ال -
.تيلاواتسنإ
كلذكو لوادتلا باسح يف لوادتلا طاشن ةجرد نأشب رارق ذاختا ةيلاملا ةرازول قحي
.صاخلا اهريدقت بسح بحسلا ةيلمع ىلع ةفوصوملا تالومعلا ديدحت
ضرف يف قحلاب ةكرشلا ظفتحت ،عفدلا ةمظنأ نيب تالمعلا فرص نع فشكلا مت اذإ 7.
.فرصلا ةمدخ لباقم ةيفاضإ تالومع
صاخلا لوادتلا باسح ةلمع نع ةفلتخم عاديإلا ةلمع اهيف نوكت يتلا تالاحلا يف 8.
يفو .بحسلا ةيلمعل ليمعلا تابلطل يلاحلا فرصلا رعس ةكرشلا قبطت ،ليمعلاب
.فرصلا رعس طسوتم اهريدقت بسح ةكرشلا قبطت دق ،تالاحلا ضعب
ىلع ةجردملا قرطلا نم يأ لالخ نم ليمعلاب صاخلا لوادتلا باسح يف لاومألا عاديإ متي نأ نكمي 2.
.ينورتكلإلا ةكرشلا عقوم
عاديإ يف ريخأت ثودح نكمي ،جماربلا يف لطع ثودح ةلاح يف هنأ ىلع ليمعلا قفاوي 1.
.لوادتلا باسح يف لاومألا
أطخ يأ فاشتكا ةلاح يف غلبمب ليمعلاب صاخلا لوادتلا باسح نحشب ةكرشلا مزتلت 2.
اهغلبي نأ طرشب ،لاومألل يئاقلتلا عاديإلا ريخأت يف ببست امم ،جمانربلا يف
.ريخأتلاب ليمعلا
.بحسلا/عاديإلا ىلع ةضورفملا موسرلا 3.
موسرلل يئزجلا وأ لماكلا غلبملا ضيوعتب ةكرشلا موقت ،لوادت باسح ليومت دنع 1.
ينورتكلإلا عقوملا ىلع جردم وه امك عفدلا ةمظنأ اهضرفت يتلا
هذهل ةئيسملا ةسرامملا نع فشكلا ةلاح يف https://secure.instaforex.com/deposits.
.ليمعلاب صاخلا لوادتلا باسح نم ةلومعلا مصخ يف قحلاب ةكرشلا ظفتحت ،ةمدخلا
يأ لالخ نم عاديإلا وأ بحسلا ىلع ةلومع عفرت نأ صاخلا اهريدقتل اًقفو ةكرشلل نكمي 2.
تاقفنلا ىلإ فاضت  5٪،ةبسن ةدايزلا هذه زواجتت نأ نكمي ال ،كلذ عمو .عفد ماظن
.هسفن عفدلا ماظن لالخ نم لاومألا لوبق /لاسرإ دنع ةكرشلا اهدبكتت يتلا ةيقيقحلا
تارالود  10مصخ يف قحلاب ةكرشلا ظفتحت ،ةطشنلا ريغ تاباسحلل ةبسنلاب 3.
.طاشنلا مدع نم ثلاثلا رهشلا نم اًءدب رهش لك ةيكيرمأ
.ةيفالخلا اياضقلاو تابلاطملاو لمعلا رماوأ ةيوست 5.
يف تابلاطملا لوبق متي .ةكرشلل ةبلاطم نع غالبإلا ليمعلل قحي ،ةيفالخ اياضق ثودح دنع 1.
.ةلكشملا ثودح خيرات نم لمعلا مايأ نم نيموي نوضغ
 dealer@instaforex.com.ىلإ ينورتكلإ ديرب لكش يف لوادتلا تايلمع ةرادإ ىلإ ةبلاطملا لسرت 2.
.قيقحتلا يهتني ىتح يعدملا لبق نم فشكلل ةبلاطملا عضخت ال
.ىرخأ قرطب ةمدقملا تابلاطملا ةعجارم متي ال
:لمع مايأ  10نع ديزت ال ةدم لالخ ليمعلا ىوكش ةجلاعمب ةكرشلا موقتس 3.
صاخلا لوادتلا باسح يف لاومألا عدوتو ةكرشلا اهلبقتسف ،ةلداع ليمعلا ةبلاطم تربتعا اذإ
.دحاو لمع موي لالخ ليمعلاب
ةبسنلاب كلاذو ،اًمومع ةلوبقملا ةيلخادلا تاسايسلاو قوسلا تاسرامم ةكرشلا عبتت
.ةيقافتالا هذه يف ةروكذملا ريغ تابلاطملل

:يلي ام ليمعلا ةبلاطم ةرامتسا لمشت 4.
؛لماكلا مسالا-
؛لوادتلا باسح مقر -
؛ةيفالخلا ةيضقلا هيف تثدح يذلا تقولاو خيراتلا -
؛رمألا مقر وأ ةيفالخ ةيضق -
.ةيفطاعلا تالالدلا داعبتسا عم ،ةبلاطملا فصو -
:ةيلاتلا تالاحلا يف ةبلاطم ضفر يف قحلاب ةكرشلا ظفتحت 5.
؛ 5.4و  5.2و  5.1دونبلا طورشل ةبلاطملا لثتمت ال -
؛اهيلوؤسم وأ ةكرشلل تاناهإ وأ ةحقو/ةشحاف تاملك ةبلاطملا نمضتت -
؛اهيلوؤسم وأ ةكرشلل تاديدهت ىلع ةبلاطملا يوتحت -
.ىرخألا عمتجملا دراومو ةيعامتجالا تاكبشلا مادختساب ةكرشلا ةعمس خيطلتب ليمعلا ددهي -
امم ،مداخلا ءاطخأ نع فشكلا مت اذإ ليمعلا تاقفص ةجيتن حيحصت يف قحلاب ةكرشلا ظفتحت 6.
نكمملا نم نكي ملو ،ةكرشلل ىرخأ ةيبلس بقاوعو راعسألا ضورع يف عافترا و رخأت ثودح ىلإ ىدأ
.ةكرشلا يلواقم لبق نم اهنم طوحتلا
دعب ةرشابم )عافترا( يقوس ريغ رعس ساسأ ىلع ليمعلا اهارجأ ةقفص يأ ةداعتسا ةكرشلا نمضت 7.
.ئطاخلا ءادألا ةقيقح فاشتكا
عومجم ناكو يثالثلا لفقلا كلذ يف امب لفق ماظن يأ ةطساوب لماكلاب زكارملا قالغإ مت اذإ 8.
.باوسلا حيحصت يف قحلاب ةكرشلا ظفتحت ،ةيباجيإ ةميق هل تاباوسلا
تالاحلا ءاشنإ قيرط نع حابرألا جارختسال ةهجوملا تايجيتارتسإلا مادختسا ةيقافتالا هذه رظحت 9.
ةلاحلا كلذ يف امب ،يبلس ديصر ىلإ ءالمعلا ةعومجم وأ ليمعلا تاباسح دحأ لوحتي امدنع ،دصق نع
نم اًءزج نوكي ام اًمئاد ثيح ،نيفلتخم صاخشأ ءامسأ تحت تاباسحلا حتف متي امدنع
ظفتحت ،هذه لوادتلا تايجيتارتسإ ذيفنت نع فشكلا ةلاح يفو .ةدحاو لوادت ةيجيتارتسإ
.ةيقافتالا هذه نم  3.15.5.دنبلا قيبطت يف قحلاب ةكرشلا
رييغت ينعي قوسلا قالغإ ةظحل يف ليمعلا باسح يف ةحوتفملا تاقفصلا مجح يلامجإ ناك اذإ 10.
تاتول  5نم رثكأ( دحاو بيب رادقمب رعسلا ريغت ةلاح يف ،عاديإلا نم  0.5٪نم رثكأب حبرلا يلامجإ
حيحصت يف قحلاب ةكرشلا ظفتحت )،يكيرمأ رالود  1,000هردق عاديإ لكل سكروفاتسنإ
مجح عم بسانتي رادقمب ةوجفب قوسلا حاتتفا ةلاح يف تاقفصلا هذهل ةيلاملا ةجيتنلا
).بيبلاب( طاقنلاب ةوجفلا
حتف ةداعإب قلعتت ةبلاطم نأشب يباجيإلا اهرارق ذيفنتب ةكرشلا يف لماعتلا ةرادإ موقت 11.
ةظحل ذنم رعسلا يف ةريبك تاوجف وأ ليوط تقو دوجو ةلاح يفف :يلاتلا ططخملل اًقفو ةقفص
رعسب ىرخأ ةرم ةقفصلا حتف نكمي ،ةقفص حتف ةظحل ىلإ أطخلا قيرط نع ةقفص قالغإ
اهحتف ةداعإ نأشب رارق ذاختاو أطخلا قيرط نع ةقفص قالغإ نيب ةرتفلل امإ هديدحت متي طسوتم
اًديدج اًرمأ عضت ةقفص حتف ةداعإو .أطخلا قيرط نع ةقفص قالغإ ةظحل نم ةعاس نوضغ يف وأ
نع ضيوعتلا ىلع لماك لكشب ةدعاقلا هذه قبطنتو .أطخلا قيرط نع قلغملا مجحلا سفنب
.أطخلا قيرط نع ةقلغملا تاقفصلا
لوألا رعسلاو قوسلا قالغإ دنع ةادألل رعس رخآ نيب قرفلاب طبترملا ،رعسلا ريغت يدؤي امدنع 12.
عاديإلا نم  10٪نم ىلعأ حبر قيقحت ىلإ ،يفحص نايبب طبترملا وأ ،قوسلا حتف دنع ةادألل
مجحب ةيراجتلا ةيلاملا ةجيتنلا هذه حيحصت مادختسا يف قحلاب ةكرشلا ظفتحت ،يلوألا
عم لاومألا مصخ قيرط نع كلاذو ،طاقنلاب هالعأ نيروكذملا نيرعسلا نيب قرفلا عم بسانتي
اقفو حبرلا ريغتل ىندألا دحلا ديدحت متي ،تالاحلا ضعب يفو  5.12".دنبلا حيحصت" قيلعتلا
).يلوألا عاديإلا نم(  10٪ىوتسم نود ام ىلإ ةكرشلا ريدقتل
ةمدختسملا لاومألا نأ ةكرشلا تفشتكا اذإ ةقفصلا جئاتن لاطبإ يف قحلاب ةكرشلا ظفتحت 13.
كلذ يف امب ،ةكرشلل ةيقافتا يأ ماكحأل كاهتنا يف اهيلع لوصحلا مت دق ةقفصلا ذيفنتل
.ليمعلا اهلبق يتلا ،ةيلاحلا ةيقافتالا

ظفتحت ،يكيرمأ رالود  5,000اهؤارجإ مت يتلا تاقفصلا عيمج ىلع باوسلا يلامجإ زواجت اذإ 14.
.ةنيعم تالاح يف يكيرمأ رالود  5,000ىلإ لصيل هحيحصت يف قحلاب ةكرشلا
 500,000ةينفلا بويعلا بقاوع نم صلختلا دنع ليمعلل يضيوعتلا غلبملا زواجتي نأ نكمي ال 15.
.يكيرمأ رالود
دَّدست ال تادعملا رفوت مدع ةجيتن ةدبكتملا رئاسخلا كلذكو ةلمتحملا وأ ةعئاضلا حابرألا 16.
.اهفيلاكت
.مهنم ققحتلاو ءالمعلا ةيوه ديدحت 6.
باسح حتف دنع ةددحملا ،هليجست تانايب ةحص ديكأت ليمعلا نم بلطت نأ ةكرشلل نكمي 1.
تاقاطب نم ةينورتكلإ ةخسن ميدقت ليمعلا نم بلطت نأ ةكرشلل نكمي ،ةظحل يأ يفو .لوادت
اًقفو ةكرشلل قحي ،كلذ بناج ىلإو .لدعلا بتاك نم ةقدصم ةيوه ةقاطب نم ةخسن وأ ةيوهلا
هذهل لاثتمالاب ليمعلا مزتليو .ليمعلا ةيوه نم ققحتلل ىرخأ قرط ةسرامم صاخلا اهريدقتل
.تابلطلا
،ةيوهلا ةقاطب/رفسلا زاوج نم ايئوض ةحوسمم ةخسن ميدقت بلطل ليمعلا مالتسا مدع ةلاح يف 2.
ةخسن ليمحت يف رح ليمعلا نأ نم مغرلا ىلع ،اًيمازلإ سيل لوادتلا باسح نم ققحتلا ءارجإ نإف
.ليمعلا ةفرغ يف هتيوه ددحت ىرخأ ةقيثو يأ وأ رفسلا زاوج نم
مقر وأ ناونعلا وأ لماكلا مسالا لثم(ليمعلاب ةصاخلا ةيصخشلا ليجستلا تامولعم تريغت اذإ 3.
لاسرإب ةكرشلا يف ءالمعلا تاقالع ةرادإ غالبإب مزلم ليمعلا نإف ،باسحلا حتف دعب )فتاهلا
.ليجستلا تامولعم رييغتل بلط
ليجست دنع اهيلإ راشملا ةيصخشلا تامولعملا مادختسا ةكرشلل نكمي هنأ ىلع ليمعلا قفاوي 4.
 (AML).لاومألا لسغ ةحفاكم ةسايس دودح نمض لوادتلا باسح
يف ،ةكرشلا قحب رقيو ،اهخسُن وأ ةمدقملا ةيصخشلا قئاثولا ةحص نع ةيلوؤسملا ليمعلا لمحتي 5.
ردصملا دلبلا يف نوناقلا ذافنإ تاطلس ىلإ بلطب مدقتلا يف ،اهتلاصأ يف كشلا ةلاح
لمحتيس ،ةقيثولا ريوزت نع فشكلا مت لاح يفو ،اهتحص نم دكأتلاو ققحتلل ةقيثولل
.ةقيثولل ردصملا دلبلا نوناقل اًقفو ةيلوؤسملا ليمعلا
.رطاخملا 7.
لوادتلا تايلمع ءارجإب ةطبترملا رطاخملاب ةقلعتملا تامولعملا ليمعلل فشكي نأ ىلإ فدهي راعشإلا اذه
هذه يفو .رطاخملا هذهب ةقلعتملا ةيلاملا رئاسخلا ةيناكمإ نم ليمعلا رذحيو ةيلاملا قاوسألا يف
لئاهلا ددعلا ببسب ةلمتحملا رطاخملا عيمج لوح تامولعملا عيمج نع فشكلا ليحتسملا نم ،ةيقافتالا
عم اًمامت راعشإلا اذه يف ةمدختسملا تاحلطصملاو ميهافملا ريسفت قفاوتيو .ةلمتحملا عاضوألا نم
.ءالمعلا رماوأ ذيفنتو ةجلاعم نأشب ةيقافتالا يف ةدراولا كلت ريسفت
.ةيلاملا ةعفارلا ريثأت 1.
فيفطلا رييغتلل نوكي نأ نكمي "شماهلاب لوادتلا" طورش لظ يف تاقفصلا ءارجإ 1.
ريثأت ببسب ليمعلاب صاخلا لوادتلا باسح ديصر ىلع ريبك ريثأت ةادألا رعس يف
نم ريخألا يناعي نأ نكمي ،ليمعلا زكرم دض قوسلا كرحت ةلاح يفو .ةيلاملا ةعفارلا
ءاقبإ لجأ نم ليمعلا اهعدوأ يتلا ىرخألا ةيفاضإلا لاومألاو يلوألا عاديإلا غلبمب رئاسخ
عيمج يف رظنلا نع ةلماكلا ةيلوؤسملا لمحتي هنأب ليمعلا رقيو .ةحوتفم زكارملا
.ةلباقملا لوادتلا ةيجيتارتسإ رايتخاو ليومتلا مادختسا ،رطاخملا
اًمئاد ةراسخلا فاقيإ رماوأ عضوو  1000٪قوف شماهلا ىوتسم ىلع ظافحلاب ةدشب ىصوي 2.
.ةلمتحملا رئاسخلا نم دحلل
.ةيلاعلا تاودألا تابلقت 2.

ينعي امم ،مويلا لالخ راعسألا ريغت نم ةريبك تاقاطن ىلع تاودألا نم ديدعلا يوتحت 1.
.ةيلاع رئاسخ وأ حابرأب تاقفصلا يهتنت نأب اًريبك اًلامتحا
.ةينفلا رطاخملا 3.
تامولعملا مظن يف للخ نع ةمجانلا ةيلاملا رئاسخلا رطاخم ةيلوؤسم ليمعلا لمحتي 1.
.ةينعملا ىرخألا ةمظنألاو ءابرهكلاو تالاصتالاو
رئاسخلا رطاخم ةيلوؤسم ليمعلا لمحتي ،ليمعلا ةطحم يف لوادتلا تايلمع ءارجإ دنع 2.
:ةيلاتلا بابسألا نع ةمجانلا ةيلاملا
؛ليمعلا بناج نم لاصتالا ةدوج فعض وأ جماربلاو ةزهجألا ءاطخأ )أ
؛ءالمعلا تادعم ءادأ ءوس )ب
؛ليمعلا ةطحمل ةئطاخلا تادادعإلا )ج
؛ةميدقلا ليمعلا ةطحم مادختسا )د
مسق يفو "ليمعلا ةطحم مادختسا ليلد" يف ةدراولا تاميلعتلاب ليمعلا ماملإ مدع )ـه
".ةرركتملا ةلئسألا "FAQ:
لالخ لوصولا ةيناكمإ نإف ،فتاهلا ربع لوادتلا تايلمع ءارجإ ةلاح يف هنأب ليمعلا رقي 3.
قوسلا ءانثأ حضوملا عضولا ثدحي نأ نكميو .فعضأ نوكت لغشملا ىلإ ةورذلا تاعاس
).ةيسيئرلا ةيرابخإلا تارشنلا تقو يف ،لاثملا ليبس ىلع( عيرسلا
.ةيداعلا ريغ قوسلا فورظ 4.
.ليمعلا رمأ ةجلاعم تقو ةلاطإ نكمي ،ةيداعلا ريغ قوسلا فورظ يف هنأ ليمعلا كردي 1.
.لوادتلا ةصنم 5.
ةمئاق يف دحاو رمأ/راسفتسا ىوس ةجلاعمب موقي نأ نكمي ال مداخلا نأب ليمعلا رقي 1.
رمألا ةذفان ضرع عم ديدج راسفتسا وأ رمأ يأ عضو ةلواحم ضفر متيسو .راظتنالا
".لوغشم ةقفصلا قفدت" ةلاسرلل
راعسألا ضورعب ةقلعتملا تامولعملل قوثوملا ديحولا ردصملا نأب ليمعلا رقي 2.
دعاوق رابتعا نكمي الو .نييقيقحلا ءالمعلا مدخي يذلا ،يسيئرلا مداخلا وه ةقفدتملا
قلعتي اميف تامولعملل قوثوم ردصمك ليمعلا ةصنم يف راعسألا ضورع تانايب
ليمعلا ةصنم نيب رقتسملا ريغ لاصتالا ةلاح يف امك ،ةقفدتملا راعسألا ضورعب
.ليمعلا ةصنم ىلإ لوخدلا يف راعسألا ضورع نم ءزج لشفي نأ نكمي مداخلاو
حتف وأ قالغإ ةذفان قالغإو ،رمألا ءاغلإ/ليدعت/عضو ةذفان قالغإ نأب ليمعلا رقي 3.
طيسولا ىلإ لعفلاب هلاسرإ مت يذلا ،رمألا وأ راسفتسالا يغلي ال تاقفصلا
.هذيفنتل
يف اهؤارجإ متي يتلا اهل ططخملا ريغ لوادتلا تايلمع رطاخم ةيلوؤسم ليمعلا لمحتي 4.
طيسولا ذيفنت ةجيتن لوح تامولعملا مالتسا ةظحل لبق رمألا لاسرإ ةداعإ تالاح
.قبسملا رمألل
ينج وأ/و ةراسخلا فقو و قلعملا رمألا ىوتسمل نمازتملا ليدعتلا نأ ليمعلا كردي 5.
متي امدنع الإ هتجلاعم متت نل ،رمألا ذيفنت دعب ةرشابم هتفاضإ تمت يذلاو ،حابرألا
.رمألل ةحوتفملا ةقفصلل حابرألا ينج وأ/و ةراسخلا فقو رمأ ليدعت
.تالاصتالا 6.
وأ رخأتملا مالتسالا نع ةمجانلا ةيلاملا رئاسخلا رطاخم ةيلوؤسم ليمعلا لمحتي 1.
.طيسولا وأ مداخلا ةلاسر مالتسا يف لشفلا
تسيل ينورتكلإلا ديربلا ربع ةلسرملا ةرفشملا ريغ تامولعملا نأ ليمعلا كردي 2.
.هب حرصملا ريغ لوصولا نم ةيمحم

اهملتسي مل يتلا لئاسرلا فذح يف قحلاب ظفتحي طيسولا نأ ىلع ليمعلا قفاوي 3.
ذنم ةيميوقت مايأ ةثالث نوضغ يف ليمعلا ةصنم يف يلخادلا ديربلا قيرط نع ليمعلا
.ةلاسرلا ليمحت ةظحل
لمحتيو ،طيسولا نم ةدراولا تامولعملا ةيرس نع ةلماكلا ةيلوؤسملا ليمعلا لمحتي 4.
فارطأ لبق نم هب حرصملا ريغ لوصولا نع ةمجانلا ةيلاملا رئاسخلا رطاخم ةيلوؤسم
.ليمعلاب صاخلا لوادتلا باسح ىلإ ةثلاث
.ليمعلاو ةكرشلا نيب ةقالعلا يف ةكراشملا ةثلاثلا فارطألا طاشنب ةطبترملا رطاخملا 7.
ماظن فقوت ةلاح يفو .عفدلا ةمظنأ ءاغلإب ةطبترم رطاخم ةيلوؤسم ليمعلا لمحتي 1.
عدوملا غلبملاب ليمعلا باسح نم لاومألا ةكرشلا مصخت ،لمعلا نع ينورتكلإلا عفدلا
.ماظنلا اذه لالخ نم
ليوحتلل ةئطاخ ليصافت ىلإ ةراشإلاب قلعتت رطاخم ةيلوؤسم ليمعلا لمحتي 2.
،ةيفاضإ تالومع ضرفو ،لاومألا ةداعإ ببس نوكي نأ نكمي اذه نأ ىلع قفاويو يكنبلا
.يفرصم ليوحت راركتو لاومألا ةداعإب ةقلعتملا ىرخألا رطاخملاو
تانايبل هب حرصملا ريغ مادختسالاب ةقلعتملا رطاخملا ةيلوؤسم ليمعلا لمحتي 3.
تاقاطبلا مادختساب اًضيأ ةقلعتملاو ،عفدلا ةمظنأ ىلإ لوصولل ةيصخشلا ليمعلا
ةيفاك تانايب يف نوفرصتي نيذلا دارفألا لبق نم ليمعلاب ةصاخلا ةيفرصملا
.ليمعلا لامهإ ةجيتن ثدحي يذلا رمألا ،تاقاطبلا هذه مادختسال
.ليمعلا عم لصاوتلا 8.
:يلي ام مادختسا ةكرشلل نكمي ،ليمعلاب لاصتالل 1.
؛لوادتلا ةصنم يف يلخادلا ديربلا -
؛ينورتكلإلا ديربلا -
؛سكافلا -
؛فتاهلا -
؛ةيديربلا همدخلا -
.ةكرشلل يمسرلا عقوملا ىلع "ةكرشلا رابخأ" مسق نم رابخأ -
نإف ،ددصلا اذه يفو .ليجستلا دنع اهيلإ راشملا ةيصخشلا ليمعلا تامولعم ةكرشلا مدختست
.ةيصخشلا لاصتالا ليصافت يف تارييغتلا عيمجب ةكرشلا غالبإب مزلم ليمعلا
ىلإ امو ريراقتلاو تاديكأتلاو تاراعشإلاو تانالعإلاو قئاثولا اهيف امب( ةلاسرلا رابتعا متي 2.
:ليمعلا لبق نم ةملتسم اهنأ ىلع )كلذ
؛ينورتكلإلا ديربلا ربع اهلاسرإ دعب ةدحاو ةعاس -
؛لوادتلا ةصنم يف يلخادلا ديربلاب اهلاسرإ ةلاح يف اًروف -
؛سكافلا ربع اهلاسرإ ةلاح يف اًروف -
؛ةيفتاهلا ةملاكملا ءاهتنا روف -
؛ةيديربلا ةمدخلا ربع اهلاسرإ ةلاح يف ةيميوقت مايأ  7دعب -
.ةكرشلل يمسرلا عقوملا ىلع "ةكرشلا رابخأ" مسق يف رابخألا رودص روف -
يف اهؤارجإ مت يتلا تايلمعلا عيمج نع اًريرقت نمضتي اًينورتكلإ اًديرب اًيموي ليمعلا ىقلتي 3.
.ةيضاملا ةعاس  24ـلا لالخ لوادتلا باسح
لجأ نم هب ةصاخلا لاصتالا ليصافت ميدقت ىلع ليمعلا قفاوي ،ةيقافتالا طورش لوبقب 4.
.ةكرشلا تامدخ نع تامولعم يقلت
.ةعبتلاو ةيلوؤسملا 9.
.ةماعلا ماكحألا 1.
:يلي ام ليمعلا نمضي 1.
كلامب قلعتتو ةحيحص باسحلا ليجست ةرامتسا يف اهيلإ راشملا تامولعملا -

؛باسحلا
مسا مادختساب تامولعملا ةيرس نامض نع ةلماكلا ةيلوؤسملا ليمعلا قتاع ىلع عقت -
؛رورملا تاملكو مدختسملا
مسا مادختسا نع جتنت يتلا تاءارجإلا نع ةلماكلا ةيلوؤسملا ليمعلا لمحتي -
؛ رورملا تاملكو مدختسملا
قاوسألا يف تايلمعلا كلذ يف امب تاءارجإلا نع ةلماكلا ةيلوؤسملا ليمعلا لمحتي -
؛ةيلاملا
.اهتابثإ ضرغب ليمعلا عم تاثداحملا ليجست يف ةكرشلا قح ىلع قفاوي -
ليجست جذومن يف ليمعلا لبق نم اهيلإ راشملا تامولعملا ةيرس ةكرشلا نمضت 2.
.ةيقافتالا هذهل اًقفو ةفلاخملا ةجلاعم متت ،حاصفإلا ةلاح يف .باسحلا
لك سيل ليمعلل تامدخلا ميدقت يف علاض ثلاث فرط وأ ةكرشلا نأ ىلع ليمعلا قفاوي 3.
وأ ةلودجملا ةنايصلا وأ تنرتنإلا وأ يفتاهلا لاصتالا يف للخ نع الوؤسم امهنم
ثلاث فرط وأ تامولعملا تامدخ دوزم وأ ةكرشلا ىلع دمتعت ال ثادحأ يأ وأ تاثيدحتلا
.ليمعلل تامدخلا ميدقت عم لماعتي
صاخلا لوادتلا باسح ىلع طاشنلا قيلعت يف قحلا اهل ةكرشلا نأ ىلع ليمعلا قفاوي 4.
ليمعلاب صاخلا لوادتلا باسح نأ يف كش يأ ةكرشلا ىدل ناك لاح يف ليمعلاب
،تايلمعلا قيلعت درجمبو .دمع نع ةئطاخ تامولعم ليمعلا مدق وأ لاومألا لسغل مدختسُي
لجسو باسحلا ليجست تانايب صحف لمشي دق يذلا قيقحتلا ءارجإب ةكرشلا موقت
نأ ىلع ليمعلا قفاويو .كلذ ىلإ امو ليمعلا ةيوه ديدحتو لوادتلا باسح يف لاومألا عاديإ
دق ليمعلا نأ يف هابتشالل بابسأ اهيدل تناك اذإ ،قيقحتلا ءدب يف قحلا ةكرشلل
.ةيلاحلا ةيقافتالل كاهتنا يف باسحلا يف لوادتلاب ماق
بلط يف قحلا اهل ،لاومألا ليسغ ةحفاكم ةسايسل اًقفو ،ةكرشلا نأب ليمعلا رقي 5.
نم لاومألا بحس ىلع دويق ضرفو ،ليمعلا مساب حوتفملا يفرصملا باسحلا ليصافت
ةلاح يفو .ةددحملا ةيفرصملا ليصافتلا عم يفرصملا ليوحتلا لالخ نم طقف باسحلا
باسح يف تايلمعلا عيمج قيلعت ةكرشلل قحي ،كنبلا ليصافت ميدقت ليمعلا ضفر
.ةبولطملا تامولعملاب اهديوزت متي ىتح لوادتلا
تاقفص يأ نأشب قئاثو يأ بلط يف قحلاب ظفتحت ةكرشلا نأ ىلع ليمعلا قفاوي 6.
ةكرشلا ظفتحت ،بلطلل ليمعلا ضفر ةلاح يفو .ليمعلاب صاخلا لوادتلا باسح يف
.ليمعلا اذهل تامدخلا نم ديزملا ميدقت ضفر يف قحلاب
.ةيقافتالا ءاهنإ 10.
.ةماعلا ماكحألا 1.
.اهيلع ليمعلا عيقوت ةظحل ذنم ذيفنتلا زيح ةيقافتالا لخدت 1.
:اذإ ةيقافتالا هذه ءاهنإ متي 2.
:ةيقافتالا هذه ءاهنإل ةدارإ فرط يأ يدبي 1.
ىلإ يدؤي امم ،لوادتلا باسح نم لاومألا عيمج بحسب ليمعلا مايق ةلاح يف -
؛ةيقافتالا اهمظنت يتلا ةقالعلا ءاهنإ
ةكرشلل قحي ،ةيقافتالا هذه يف ةحضوملا طورشلل ليمعلا كاهتنا ةلاح يف -
نأشب ليمعلل قبسم راعشإ لاسرإ عم ،صاخلا اهريدقتل اًقفو ةيقافتالا ءاهنإ
ليمعلاب صاخلا لوادتلا باسح ديصر نم لاومألا عيمج ةداعإ دعبو ءاهنإلا اذه
.ةيقافتالا ءاهنإ ةظحل نم ًارابتعا
:ةيقافتالا هذه همظنت يذلا طاشنلا ةكرشلا تفقوأ اذإ 2.
؛ءاهنإلا اذه نم دحاو رهش لبق هب ليمعلا راطخإب ةكرشلا موقت -
ديصر يف ةدوجوم تناك يتلا ليمعلا ىلإ لاومألا عيمج ةداعإب ةكرشلا موقت -
.قالغإلا ةظحل نم ًارابتعا ليمعلاب صاخلا لوادتلا باسح

:ليمعلا ةافو ةلاح يف 3.
ثيرولا ىلإ ليمعلاب صاخلا لوادتلا باسح نم لاومألا بحس يف قحلا لقتني -
؛ليمعلا ةيصو/ةدارإل اًقفو ثيرولا ىلإ وأ ،ةلباقملا بيترتلا ةمئاق يف
ءارجإو ليمعلاب صاخلا لوادتلا باسح مادختسا يف قحلا ثيروت زوجي ال -
.ةيلاملا قاوسألا يف لوادتلا تايلمع
وأ اًيلك ليمعلا لوصو فاقيإ وأ قيلعت يف قحلاب ظفتحت ةكرشلا نأب ليمعلا فرتعي 3.
ليمعلا ىلإ يلاتلا راطخإلا لاسرإ عم ،صاخلا اهريدقتل اًقفو ةكرشلا تامدخ ىلإ اًيئزج
ةظحللا ذنم ةيهتنم ةيلاحلا ةيقافتالا ربتعُت ،ةلاحلا هذه يفو .تالاصتالا لئاسوب
.ليمعلل ةحاتم ريغ تامدخلا اهيف ةكرشلا تلعج يتلا
.ةغللا 11.
.ةيزيلجنإلا ةغللا يه ةيقافتالا هذه ةغل 1.
ةغللا نع ةفلتخم ةغلب ةيقافتالا ةخسن ميدقت ةكرشلل نكمي ،ليمعلا ةحار لجأ نم 2.
.طقف يمالعإ عباط تاذ ةيقافتالا نم ةمجرتملا ةخسنلاو .ةيزيلجنإلا
ربتعُت ،ةيزيلجنإلا ةغللاب ةيلاحلا ةيقافتالاو ةمجرتم ةخسنل ةفلتخملا تاءارقلا ةلاح يف 3.
.اًقبسم اًيعجرم اًرايعم ةيزيلجنإلا ةغللاب ةيقافتالا
ةكرشلاب ةصاخلا لاصتالا ليصافت 12.
تيرتس ورتساك يد 30
 1ياك زماهكيو
الوتروت ،نوات دور
ةيناطيربلا نجريف رزج

