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.eToro (UK) Ltdو eToro (Europe) Ltd



2

4

فيــ� يــيل قا�ــة مرجعيــة بالقواعــد الرئيســية التي يجب أن يتبعها أي ترويج مايل عىل قناة التســويق التابعة الخاصة بك:

5

أِضف دا�ًا تحذير املخاطر الخاص بالهيئة األوروبية لألوراق املالية 

:(ESMA) واألسواق

تُعد العقود مقابل الفروقات أدوات معّقدة وتحتمل مخاطرة عالية 

بخسارة األموال برسعة بسبب الرافعة املالية. xx% من حسابات 

املستثمرين األفراد تخرس األموال عند تداول العقود مقابل الفروقات 

مع هذا املزّود. يجب أن تأخذ بع» االعتبار ما إذا كنت تفهم 

ل  طريقة عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمُّ

املجازفة بفقدان أموالك.

يجب تحديث تحذير املخاطر الخاص بالهيئة األوروبية لألوراق 

 اذكر دا�ًا يف قناة التسويق التابعة لك كيان eToro الذي تروج له:

أ. .eToro (Europe) Ltd   هي رشكة خدمات مالية مرخصة 
ومنظمة من ِقبَل هيئة األوراق املالية القربصية (CySEC) «وجب 

الرتخيص رقم 109/10.
ب. رشكة  .eToro (UK) Ltd، هي رشكة مرخصة ومنظمة من ِقبَل 

.FRN 583263 وجب الرتخيص» (FCA) هيئة السلوك املايل

استخدم املعلومات الصحيحة فقط يف تقيي�تك/مقاالتك وقم دا�ًا 
بتحديثها وفًقا للقا�ة أدناه (غÉ شاملة) - Çكن العثور عىل مزيد من 

www.etoro.com املعلومات عىل

أ. حدود الرافعة املالية للعقود مقابل الفروقات الحالية
ب. املستثمرون املشهورون

(eToro تاريخ) ج. قصتنا
د. الفريق واملستثمرون

eToro هـ. رشح أنظمة نسخ
eToro لرشكة CopyPortfolios و. حافظات

ز. األسئلة الشائعة حول عمليات اإليداع
ح. األسئلة الشائعة حول عمليات السحب

ط. اللوائح والرتاخيص
ي. خدمة العمالء

((RAF) "برنامج "إحالة صديق) ك. قم بدعوة أصدقائك
ل. كشف املخاطر العامة
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تذكّر أن eToro عبارة عن منصة متعددة السندات توفر االستث�ر يف 

األسهم والسندات املشفرة، باإلضافة إىل تداول سندات عقود الفروقات 

وفًقا للقواعد واللوائح والنصوص والقيود املحلية ذات الصلة.

كن دا�ًا عادالً وواضًحا وغÉ مضلل.

قواعد التســويق التابعة

3



يُسَمح للرشكات التابعة فقط باستخدام املواد التسويقية الرسمية 
لرشكة eToro والتي Çكن العثور عليها يف أدوات التسويق 

التابعة.

 أي مواد تعليمية و/أو مواد تسويقية و/أو مواد ذات صلة تم 
إنشاؤها من ِقبَل الرشكة التابعة لتقدÇها للعمالء (مثل الالفتات، 

ومقاطع الفيديو، والنرشات اإلخبارية، وأي تغيÉات مهمة يف قنوات 
االتصال الخاصة بالجهة التابعة، وما إىل ذلك)، من خالل جميع 
قنوات االتصال، يجب مراجعتها واملوافقة عليها من ِقبَل إدارة 

االمتثال/قسم eToro، قبل نرشها للعمالء. يجب إعادة توجيه 
أي طلبات ذات صلة بهذا األمر إىل مدير حساب اإلحالة املبارش 

الخاص بك أو عن طريق فتح تذكرة مع خدمة العمالء.

 يجب املوافقة املسبقة عىل أي قناة اتصال جديدة من ِقبَل الرشكة 
التابعة. يجب إرسال أي طلب ذي صلة يف هذا الصدد إىل مدير 

الحساب التابع لك.

ال يُسَمح للرشكات التابعة بالرتويج لـ eToro عرب مصادر أخرى 
غÉ تلك التي تم اإلفصاح عنها واملوافقة عليها من ِقبَل الرشكة 

التابعة.

ال تروج للعمالت املشفرة الحقيقية وعقود فروقات العمالت املشفرة 
يف الوقت ذاته. ال تروج لعقود فروقات العمالت املشفرة للمقيم» 

يف اململكة املتحدة. ال تروج للعمالت املشفرة الحقيقية يف فرنسا. ال 
ترّوج للعمالت املشفرة الحقيقية و/أو عقود فروقات العمالت 

املشفرة يف هولندا. يجب أن يكون واضًحا للعميل املحتمل ما هو 
السند/املنتج الخاضع للتنظيم والسند/املنتج الذي ال يخضع 

للتنظيم.

باإلضافة إىل ذلك، عند الرتويج ألحد سندات العمالت املشفرة يف 
البلدان املؤّهلة، يلزم استخدام بيان إخالء املسؤولية هذا:

االستث�ر يف سندات العمالت املشفرة غÉ خاضع للتنظيم يف بعض 
دول االتحاد األوروÞ واململكة املتحدة. ك� أنه ال تتوفر ح�ية 

للمستهلك. وهذا يعني أن رأس مالك معرَّض للمخاطر.

.eToro املزيف للرتويج لـ Éال تستخدم تأييد املشاه

كن دا�ًا عادالً وواضًحا وغÉ مضلل
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التوقعات غ� الواقعية - يجب أال تتضمن املعلومات اسم أي سلطة 
مختصة بطريقة تشÉ أو تقرتح تأييد أو موافقة تلك السلطة عىل 

.eToro املنتجات أو الخدمات التي تقدمها

احرص عىل تحديث معلوماتك باستمرار - يجب استبدال جميع 
املعلومات غÉ ذات الصلة أو املصطلحات القدÇة وتحديثها (عىل 
سبيل املثال، كل�ت مثل: "خبÉ وصندوق copyfund وكتاب 

مفتوح ورافعة مالية عالية ومكافآت/عروض ترويجية).

كن عادالً - ال للعناوين املضللة وال للمقارنات غÉ العادلة. يجب 
عىل الرشكاء عدم إخفاء املعلومات املهمة باستخدام األحرف 

الصغÉة. يحتاج رشكاؤنا إىل التأكد من أنهم يعرضون تحذيرات 
املخاطر بطريقة واضحة ومرئية. ال Çكننا الوعد بأرباح أو مكاسب.

كن واضًحا - بشأن أي تكاليف أو رسوم أو مخاطر.

تجنب التضليل - تأكد من أن العروض الرتويجية متوازنة. ال Çكن 
للرشكاء وضع الكثÉ من الرتكيز عىل الفوائد املرتبطة باملنتج دون 

تسليط الضوء أيًضا عىل املخاطر ذات الصلة. ابحث دا�ًا عن 
البيانات الكاملة ذات الصلة وأضف التحذيرات املناسبة عند 

استخدام البيانات (راجع إرشادات إخالء املسؤولية عن املخاطر)

 

أمثلة غ� حرصية:



أمثلــة للعبــارات املضللة

ال تستخدم العبارات أدناه:

"نقرة واحدة تستغرق 60 ثانية لتحصل عىل ربح يصل إىل 85%"
"å يكن التداول بهذه السهولة من قبل"

"احصل عىل عائد يصل إىل %85 كل 60 ثانية"
"ابدأ حياتك املهنية كمتداول اآلن"

"االقرتاحات رائعة - من الصعب أال تربح"
"عائد بنسبة %95 خالل بضع دقائق"

"تم اختبار إشارات املحرتف» الخاصة بنا للحصول عىل معدالت نجاح يومية 
تزيد عن 65%"

"ماذا Çكنك أن تفعل يف 60 ثانية؟ انسخ* واحصل عىل مزيد من األموال".
"تعرَّف عىل كيفية تحويل فرص السوق إىل أرباح حقيقية"

"10000 دوالر - احصل عىل مكافأتك اآلن."
"Çكنك كسب األموال/جني األرباح"

ال تقدم أي وعود غ� حقيقية

ال تستخدم العبارات أدناه:

أ- كن متداوالً ناجًحا!
ب- ستحقق أرباًحا!

جـ- Çكنك ربح األموال مع أفضل متداول
د- مع eToro، أصبح التداول أمرًا سهالً
هـ- انسخ أفضل املتداول» وستحقق أرباًحا

كيف يتم عرض تحذير املخاطر ملستشــار تداول الســلع (CTA)*؟

*CTA تعني عبارة تحث املستخدم عىل اتخاذ إجراء وèثل دعوة أو تحفيزًا 
للعمالء للدخول يف عالقة عمل مع etoro. مستشارو تداول السلع األخرى مثل 
مشاهدة ندوة تدريبية أو الحصول عىل اشرتاك مجاé ال يتطلب إخالء املسؤولية.

عندما يكون هناك دعوة التخاذ إجراء مستشار تداول السلع ("CTA") للعقود 
مقابل الفروقات أو العمالت املشفرة أو أي نوع من األدوات (عىل سبيل املثال، 

ل، افتح حساب، تحقَّق وما إىل ذلك)، يلزم  انضم اآلن، تداول اآلن، استثمر اآلن، سجِّ
توفُّر تحذير من املخاطر.

.(CTA) يجب أن يكون إخالء املسؤولية أسفل/بجانب زر مستشار تداول السلع

يجب أن يكون دا�ًا بلغة موقع الويب، وأن يكون مرئيًا ومضافًا إىل مستشار تداول 
.(CTA) السلع

بالنسبة إىل عبارة مستشار تداول السلع (CTA) القصÉة، يكون بيان إخالء 
املسؤولية كالتايل: تخرس XX% من حسابات األفراد للعقود مقابل الفروقات 

األموال (بالخط الغامق دا�ًا).

بالنسبة إىل فقرة مستشار تداول السلع (CTA) األطول، يكون بيان إخالء املسؤولية 
كالتايل: تُعد العقود مقابل الفروقات أدوات معقدة وتنطوي عىل مخاطرة كبÉة 

لخسارة األموال برسعة بسبب الرافعة املالية. xx% من حسابات املستثمرين األفراد 
تخرس األموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع هذا املزود. يجب أن تأخذ 

بع» االعتبار ما إذا كنت تفهم طريقة عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع 
ل املجازفة بفقدان أموالك أم ال. تحمُّ



مــا تحذير املخاطرة الذي يجب اســتخدامه يف العمالت املشــفرة واألســهم

وصناديــق املؤرشات املتداولة؟

1

2

3

 Éالعمالت املشفرة الحقيقية - االستث�ر يف سندات العمالت املشفرة غ*
خاضع للتنظيم يف بعض دول االتحاد األوروÞ واململكة املتحدة. ك� أنه ال 

تتوفر ح�ية للمستهلك. وهذا يعني أن رأس مالك معرَّض للمخاطر.

*سيتم اعتبار العمالت املشفرة الحقيقية عىل هذا النحو عند ارتباطها بكلمة رشاء. 
يشÉ استخدام كلمة رشاء أو تداول أثناء الرتويج للعمالت املشفرة إىل عقود فروقات 

العمالت املشفرة.

األسهم الحقيقية/أسهم بدون أي عمولة - رأس املال الخاص بك معرض 
للمخاطر. Çكن أن تُضاف رسوم أخرى. ملزيد من املعلومات، قم بزيارة 

.etoro.com/trading/fees

صناديق املؤرشات (ETFs) - رأس مالك معرّض للمخاطر.

تحذير: يجب أن يكون ظاهًرا بلغة موقع الويب.

مالحظة: يجب أن تظهر إخالء املسؤولية يف جميع 
األوقات بشكل منفصل عن تحذيرات املخاطرة األخرى.

•

 •

 •

 •
 •
 •
 •
 

إذا كان مستشار تداول السلع يف نهاية املراجعة أو موقع الويب أو 
املدونة أو املقالة، فاستخدم دا�ًا النسخة الطويلة:

العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي عىل مخاطرة 
كبÉة لخسارة األموال برسعة بسبب الرافعة املالية. XX% من 

حسابات املستثمرين األفراد تخرس األموال عند تداول العقود مقابل 
الفروقات مع هذا املزود. يجب أن تأخذ بع» االعتبار ما إذا كنت 

ل  تفهم طريقة عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمُّ
املجازفة بفقدان أموالك أم ال.

:(CTA) بعض األمثلة لعبارات مستشار تداول السلع

تداول اآلن

بادر باالشرتاك

انضم اآلن

استثمر اآلن

قم بعمليات البيع والرشاء

قم بالتسجيل اآلن

éعرض املوقع اإللكرتو



كيفية اســتخدام تحذيرات املخاطرة ¿وجب مستشــار تداول 

(CTA) السلع

 eToro تحذيرات املخاطرة ملنتج

العقود مقابل الفروقات (العمالت املشفرة واألسهم ومحافظ 
CopyPortfolios وصناديق املؤرشات املتداولة والعمالت والسلع) = 
XX% من حسابات املستثمرين األفراد تخرس األموال عند تداول العقود 
مقابل الفروقات مع هذا املزود. لذا عليك أن تأخذ بع» االعتبار ما إذا 

كنت تستطيع تحمل املخاطر العالية من فقدان أموالك أم ال.

 Éالعمالت املشفرة الحقيقية = االستث�ر يف سندات العمالت املشفرة غ
خاضع للتنظيم يف بعض دول االتحاد األوروÞ واململكة املتحدة. ك� أنه ال 

تتوفر ح�ية للمستهلك. هذا يعني أن رأس مالك معرض للمخاطر.
صناديق املؤرشات املتداولة = رأس مالك معرض للمخاطر.

األسهم الحقيقية/أسهم بدون أي عمولة = رأس املال الخاص بك معرض 
للمخاطر. Çكن أن تُضاف رسوم أخرى. ملزيد من املعلومات، قم بزيارة 

.etoro.com/trading/fees

تحذير املخاطرة يف نهاية املراجعات/املدونات/ املقاالت.

يف نهاية أي محتوى (قصÉ أو طويل) مكتوب عن eToro، يجب أن تظهر النسخة 
الطويلة من إخالء املسؤولية دا�ًا عىل النحو التايل -

بشكل افرتايض:
eToro هي منصة متعددة األصول توفر االستث�ر يف األسهم واألصول املشفرة، 

باإلضافة إىل تداول أصول العقود مقابل الفروقات.

العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي عىل مخاطرة كبÉة لخسارة 
األموال برسعة بسبب الرافعة املالية. XX% من حسابات املستثمرين األفراد 

تخرس األموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع هذا املزود. يجب أن 
تأخذ بع» االعتبار ما إذا كنت تفهم طريقة عمل العقود مقابل الفروقات وما 

ل املجازفة بخسارة أموالك أم ال. إذا كنت تستطيع تحمُّ

تُضاف تحذيرات املخاطرة األخرى بناًء عىل املحتوى حيث� Çكن تطبيق ذلك 
(مثل العمالت املشفرة/األسهم/األداء السابق).

تذكّر أنه Çكنك استخدام النسخة القصÉة يف البداية، لكنك تحتاج دا�ًا إىل 
استخدام النسخة الطويلة يف النهاية.

مالحظة: يجب أن يظهر تحذير املخاطرة املوّحد (اإلصدار الطويل أو 
القصxx) (É% من حسابات األفراد للعقود مقابل الفروقات تخرس 

األموال) يف جميع األوقات بشكل منفصل عن تحذيرات املخاطرة األخرى 
وأي محتوى تسويقي.

التزامات ومسؤوليات الرشوط واألحكام الخاصة بالرشكة التابعة



نود أن نلفت انتباهك إىل الفصل التايل من الرشوط واألحكام الخاصة بنا، املتعلقة 
باالمتثال. Çكنك العثور عىل الرشوط واألحكام كاملة هنا

القسم 2.3 "تقر الرشكة التابعة وتوافق عىل ما ييل:

(أ) ستستخدم عالمات eToro التجارية فقط عىل النحو املسموح به أدناه.

(ب) ستستخدم عالمات eToro التجارية بطريقة قانونية وبامتثال صارم لجميع 
.eToro واملتطلبات األخرى التي تحددها Éالتنسيقات واإلرشادات واملعاي

 
(ج) العالمات التجارية لرشكة eToro هي ملك لرشكة eToro وستظل كذلك.

  
(د) ال يوجد يف هذه االتفاقية ما Çنح الرشكة التابعة أي حق ملكية يف عالمات 

eToro التجارية وأن جميع استخدامات الرشكة التابعة لها ستعود بالفائدة عىل 
.eToro

(هـ) ال يجوز للرشكة التابعة، اآلن أو مستقبالً، محاولة تسجيل أي عالمة تجارية 
و/أو اسم مجال لرشكة eToro و/أو الطعن يف صالحية أي من عالمات 

eToro التجارية أو استخدام أي مصطلح أو عالمة مشابهة بشكل يثÉ االرتباك 
ألي من عالمات eToro التجارية.

القسم 3.1.6. يجب أن يكون وفاء الرشكة التابعة «سؤولياتها «وجب 
هذه االتفاقية يف حالة االمتثال التام بالرشوط واألحكام املنصوص عليها يف 

هذه االتفاقية.



إضافية قيود 

يرجى مالحظة أنه إذا å تتمكن الرشكة التابعة من تعديل أي محتوى ترويجي ملوقعها عىل الويب وفًقا للقاعدة املذكورة أعاله، فيجب إزالتها.

ال توجد مصادقة زائفة من املشاهÉ - ال يوجد تعليق أو مقارنة ذات صلة بالخيار الثناî - ال يُسمح بأي مكافآت و/أو أي مزايا تداول - نظرًا ألن eToro يف االتحاد 
األوروÞ واململكة املتحدة تنظمه� هيئة األوراق املالية والبورصات القربصية (CySEC) وهيئة مراقبة السلوكيات املالية الربيطانية (FCA) عىل التوايل، فال Çكنه� تقديم 

مكافآت عىل اإلطالق.

قيود إضافية:

القيود:
الربتغال- ال توجد عروض ترويجية مالية تستهدف سكان الربتغال

بلجيكا- ال توجد عروض ترويجية مالية تستهدف سكان بلجيكا
اململكة املتحدة - ال توجد عمالت مشفرة للعقود مقابل الفروقات

أملانيا - ال يوجد تداول
فرنسا - ال يوجد عرض للعمالت املشفرة الحقيقية

باإلضافة إىل ذلك، يُرجى املالحظة أنه يجب استخدام بيان إخالء مسؤولية إضايف يف جميع القنوات التي تستهدف املقيم» يف فرنسا:
لن تخرس أبًدا أكð من املبلغ الذي يتم استث�ره يف كل صفقة

 eToro أو منتجاتها. الرتويج لخدمات أو منتجات eToro إسبانيا- ال يُسمح للرشكات التابعة بإجراء مكاملات هاتفية للعمالء أو العمالء املحتمل» للرتويج لخدمات
حرصيًا. الرتويج املبارش لخدمات أو منتجات eToro أثناء الربامج التدريبية، والندوات عرب اإلنرتنت والدورات التدريبية، وما إىل ذلك.

ملزيد من املعلومات حول القيود األخرى، يرجى االتصال بخدمة العمالء والتحقق من الرشوط واألحكام الخاصة برشيكنا.

الحظ أنه قد يتم تعديل هذه الوثيقة من وقت آلخر لتشمل/تعكس املتطلبات التنظيمية التشغيلية الجديدة و/أو املتطلبات التنظيمية الجديدة/املعدلة.

استهدف فقط األفراد الذين تزيد أع�رهم عن 18 عاًما.

Çكن أن تتغÉ الطلبات التنظيمية يف كثÉ من األحيان وبدون إشعار مسبق. عندما يحدث هذا، يجب تغيÉ جميع املواد الرتويجية عىل الفور. إذا كنت ترغب يف إجراء 

Compliance-partner@etoro.com الرتويجية عىل موقعك، فيجب عليك إخبارنا بذلك عىل eToro ات عىل موادÉأي تغي

•

 

•



الدخول يف رشاكة!

يف حال كنت بحاجة إىل مزيد من املساعدة، ال ترتدد يف االتصال «دير الرشكة التابعة املبارش الخاص بك وسنكون سعداء بتقديم املساعدة لك.

نود أن نشكرك عىل تعاونك ونأمل يف تقديم أفضل تجربة ممكنة لجميع رشكائنا!


