
 

 وثیقة المعلومات الرئیسة
التي األسهم جمیع على هنا  االطالع یمكنك إلخ. ... موتورز تیسال وسهم أم بي آب وسهم آبل سهم مثل  األسهم: على الفروقات                        عقود

 تعرضها الشركة في الوقت الحالي.

 الغرض
فهم في لتساعدك القانون بموجب مطلوبة المعلومات هذه تسویقیة. مادة لیست وهي االستثماري. المنتج هذا بشأن أساسیة معلومات الوثیقة هذه لك ُتوفر                        

 طبیعة هذا المنتج وما یرتبط به من مخاطر وتكالیف ومن أرباح وخسائر محتملة، فتتمكن بذلك من مقارنته بغیره من المنتجات.
  المنتج:

) اإللكتروني وموقعها "الشركة")، أو ’eToro EU‘) المحدودة (eToro (Europe هي المنتج هذا أصدرت التي                الشركة
االتصال یمكنك القبرصیة. والتداول المالیة األوراق هیئة لرقابة وخاضعة قبرص جمهوریة في مسجلة شركة وهي ،(https://www.etoro.com                
وثیقة ُأنِشأت المعلومات. من مزید على للحصول /https://www.etoro.com/support اإلكتروني موقعها طریق عن eToro EU شركة                 على

 المعلومات الرئیسة الماثلة / صدر آخر تحدیث لوثیقة المعلومات الرئیسة الماثلة في أكتوبر 2019.

 تنبیه: أنت على وشك شراء منتج ال یتسم بالبساطة وربما یتعذر فهمه.
 ما هو هذا المنتج؟

من تحققه ما فإن أبدًا، األساسیة األسهم تمتلك لن أنك ورغم أساسي. لسهم مباشر غیر بشكل االنكشاف من یمكنك فهو فروقات. عقد هو المنتج هذا                            النوع:
الوثیقة هذه تقدم مركزك. حجم على وبناًء مباشر غیر انكشاًفا له تنكشف الذي األساسي السهم سعر على تطرأ التي التغیرات على یعتمد خسارة أو                          عائد
األسهم، تمثل للتداول. مكان في مدرجة أسهم عن عبارة تحدده الذي األساسي االستثمار خیار یكون التي الفروقات عقود بشأن األساسیة                      المعلومات

 بحسب مسمیاتها المختلفة، الوحدات المملوكة في رأس مال شركة ما، وهي مقسمة ألغراض تتعلق باالستثمار والملكیة.

امتالكها. دون األساسیة باألسهم المرتبطة لتقلبات عام) بوجٍه القصیر المدى (على االنكشاف تحقیق في الفروقات عقود تداول من الهدف یتمثل                      األهداف:
تعتقد كنت إن المثال، سبیل على مركزك. حجم وعلى علیها) تطرأ التي التغیرات (أو األساسیة المتداولة األسهم أداء حجم على عائدات من تحققه ما                          یعتمد

  أن قیمة أحد األسهم سوف ترتفع، یصبح بإمكانك شراء عدد من عقود الفروقات ("التداول على الشراء")، بغرض إغالق مركزك عند ارتفاع القیمة.

على عاًدة تداوله یتم المنتج هذا االقتضاء). (عند صلة ذات تكالیف أیة منه مطروًحا لربحك، مساوًیا الالحق البیع وسعر الشراء سعر بین الفارق                         وسیكون
الهامش/التمویل طریق عن التداول بأن علًما ونحیطك أكبر. انكشاف ذي استثمار دعم في المال رأس من ضئیل قدر استخدام إلى الهامش وُیشیر                        هامش.
السعر تحرك إذا فادحة خسائر تكبد قد أنك إال لصالحك، السعر تحرك إذا كبیرة أرباًحا تحقیقك إمكانیة رغم ألنه الحرص، من مزیًدا یستلزم                         باالقتراض

  ضد مصلحتك.

التي (اإلجراءات التداول قید األساسي األصل سعر على تسویة إجراء إلى یؤدي بما بالشركات المرتبطة باألحداث األسهم على الفروقات عقود تتأثر                       كما
أرباح مع التعامل یتم اإلصدار. حقوق و(4) لألسهم العكسیة التجزئة و(3) األسهم تجزئة و(2) األرباح توزیعات (1) أمثلتها: ومن الشركات)،                      تتخذها
شكل في أرباح على السابقة األرباح تاریخ في شراء بمراكز یحتفظون الذین العمالء یحصل الفعلیة. األسهم یمتلك المستثمر كان إذا المدفوعة                       الشركات

 تسویة نقدیة. ویتحمل العمالء الذین یحتفظون بمراكز بیع في تاریخ األرباح السابقة مبلغ توزیعات األرباح في شكل تسویة نقدیة.

تحقیق في عموًما الراغبین األشخاص بین عاًدة المنتج هذا استخدام یشیع كان. ألي مناسًبا المنتج هذا في التداول لیس  المستهدف: الفردي                       المستثمر
قدرتهم عن فضًال مدخرات، ومحفظة متنوعة استثمارات یمتلكون ومن خسارتها یتحملون مالیة بمبالغ والتداول المالیة لألدوات األمد قصیر                    انكشاف

  على تحمل المخاطر المرتفعة ویفهمون جیًدا تأثیر التداول على الهامش وما یتربط به من مخاطر.
 ما هي المخاطر وما هي العائدات المحتملة؟

المنتج هذا خسارة احتماالت یوضح فهو األخرى. بالمنتجات مقارنًة المنتج بهذا المرتبطة المخاطر مستوى على للتعرف دلیل هو الموجز المخاطر                      مؤشر
 أمواًال بسبب التغیرات التي تطرأ على األسواق أو بسبب عدم قدرة الشركة على السداد لك.
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                                  مخاطر أعلى    مخاطر أقل

  صنفت الشركة هذا المنتج على مقیاس درجات من 7 إلى 7 وهي أعلى فئة من فئات  المخاطر.

مختلفة، بعملة مدفوعات تتلقى ربما العملة. لمخاطر انتبه للغایة". "مرتفع مستوى على المستقبلي األداء نتیجة المحتملة الخسائر تصنیف إلى ذلك                      ویؤدي
تتفاقم االعتبار. في المخاطر هذه أعاله الموّضح المؤشر یأخذ ال العملتین. بین الصرف سعر على یعتمد علیه ستحصل الذي النهائي العائد فإن ثم                         ومن
الشركة ُتقدم المستثَمر. مبلغك مطلًقا یتجاوز لن تتكبدها قد التي الخسائر إجمالي أن إال التداول، لتمویل قرض باستخدام التداول عند التداول                       مخاطر
قد الشركة. مع یستثمرونها التي المبالغ عن تزید أموال أیة بخسارة یسمح موقف في یكونوا لن أنهم یعني ما السلبي، الرصید ضد الحمایة خدمة                          لعمالئها
برافعة مدعومة مراكزك كانت إذا التقلبات هذه وتزداد السوق/االقتصاد؛ في الیقین انعدام أو الشدیدة التقلبات فترات خالل كبیرة لتقلبات القیم                      تتعرض
حالة في لإلغالق مراكزك تتعرض وقد متكررة، أو سریعة بصورة التغطیة هامش طلبات ُتجرى فقد لذلك، ونتیجًة مركزك. على سلًبا تؤثر وقد                        مالیة
في التداول كان إذا فیما ملًیا التفكیر علیك وقبولها. بالمخاطر اإلقرار بعد إال التداول عدم على احرص العجز. هذا أنت وتتحمل األداء في                         التقصیر
لم إن منك مسبقة مواقفة على الحصول بدون (مراكزك) مركزك نغلق قد بأننا علًما نحیطك وختاًما، عدمه. من لك مناسًبا باالقتراض المدعومة                        المنتجات
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فإنه حسابك، في الفروقات عقود لجمیع الالزم األولي الهامش إجمالي من ٪50 دون حسابك في الهامش مبلغ انخفض إذا حسابك. في كاٍف بهامش                         تحتفظ
 یجب علینا إغالق مركز واحد أو أكثر من مراكزك المفتوحة.

الشروط. من وغیرها األسعار بتحدید المعنیة هي الشركة أن كما بورصة)، أیة (أي للتداول واجهة أیة في مدرجة غیر eToro EU شركة فروقات                         عقود
لدى الصفقات من العدید لدیك كانت إذا آخر. خدمة مقدم /ألي للغیر ملكیته تحویل یتعذر كما ،eToro EU شركة مع إال العقد بیع/شراء لك یتسنى                           ال

 eToro EU، فإن المخاطر قد تكون تراكمیة وال تقتصر على صفقة واحدة.
 سیناریوهات األداء

eToro منصة على نطرحها التي األسهم من أي على التداول فروقات عقود على وتنطبق بعینه. لمنتج مخصصة لیست الماثلة الرئیسة المعلومات                       وثیقة
األساسیة األسهم اختیار: عن المسؤولیة أنت تتحمل ّثمَّ ومن بخیاراتك. ویتعلق بك خاصا ُیعد eToro EU مع به تدخل فروقات عقد كل أن إال .EU                         
أوامر مثل المخاطر، إلدارة eToro EU منصة تطرحها أدوات أیة ال أم ستستخدم كنت إذا وما مركزك حجم وعن إغالقه موعد مركزك فتح                         وموعد

 وقف الخسارة/جني األرباح.  وسیكون لهذه األسهم األساسیة المقدمة لكل عقد فروقات تأثیًرا كبیًرا على مخاطر استثمارك وعوائده.

بالغة األوضاع خالل تجنیه قد الذي ما الضغط سیناریو یعرض الفروقات. بعقد احتفاظك مدة وطول السوق أداء على بناًء علیه تحصل ما یتباین                         سوف
 السوء في األسواق، كما أنها ال تأخذ في اعتبارها الحالة التي یتعذر علینا فیها السداد لك.

 اسُتخِدمت االفتراضات التالیة إلعداد السیناریوهات الواردة في الجدول 1:
  عقود الفروقات على األسهم كسهم آبل (یتم االحتفاظ بها على مدى یوم واحد)

على التداول فروقات لعقود االفتتاحي       السعر
 األسهم:

 170.95 دوالر أمریكي* السعر

 14,63 حجم التداول حجم التداول (لكل عقد فروقات):
 %20 الهامش الهامش %:

× الهامش المطلوب (بالدوالر األمریكي): التداول حجم × السعر = المطلوب         الهامش
 الهامش

 500 دوالر

الهامش القیمة االفتراضیة للتداول (بالدوالر األمریكي): = االفتراضیة     القیمة
 المطلوب/الهامش

 10,000 دوالر أمریكي

 *سعر الشراء

 الجدول 1:
 شراء (التداول على
 الشراء)  سیناریو

 األداء

 سعر اإلغالق
 (یشمل الفارق

 السعري)

 بیع  سیناریو األداء الربح/الخسارة تغیر السعر
 (قصیر األجل)

 سعر اإلغالق
 (یشمل الفارق

 السعري

 تغیر
 السعر

 الربح/الخسارة

 174.56 مالئم
  دوالر أمریكي

 211 دوالر 2,11%
 أمریكي

  167,02 مالئم
  دوالر أمریكي

 211 دوالر 2,11%
 أمریكي

 171.14 معتدل
 دوالر أمریكي

  11 دوالر 0,11%
 أمریكي

 170,43 دوالر معتدل
 أمریكي

  11 دوالر 0,11%
 أمریكي

 167.99 غیر مالئم
 دوالر أمریكي

 -173 دوالر -1,73%
 أمریكي

 167,67 دوالر غیر مالئم
 أمریكي

 -173 دوالر -1,73%
 أمریكي

 163 دوالر الضغط
 أمریكي

 -465 دوالر -4,65%
 أمریكي**

 %1162,69 الضغط
 دوالر أمریكي

 -465 دوالر -4,65%
 أمریكي**

 ** تقتصر هذه الخسارة على مركز التداول الخاص بك - مستوى وقف الخسارة هو 50% من هامشك.

المحتملة النتائج بعض على مؤشر مجرد السیناریوهات تمثل دقیق. بشكل المستقبل في السوق على تطرأ التي بالتطورات التنبؤ باإلمكان لیس                      تنویه:
في األرقام تلك تأخذ ال نفسه. المنتج تكالیف جمیع السیناریوهات تلك في المشمولة األرقام تشمل أقل. الفعلیة العائدات تكون وقد حدیثة. نتائج على                         بناًء

 الحسبان موقفك الضریبي الشخصي، وهو ما قد یؤثر كذلك على مقدار ما تجنیه.
 ماذا یحدث إذا عجزت شركة ETORO (EUROPE) LTD عن السداد؟

ویتمثل ("الصندوق"). بعبارة الوثیقة هذه في إلیه یشار الذي القبرصیة االستثمار شركات لعمالء المستثمرین تعویضات صندوق في عضو eToro EU                    
أي عن تنشأ مطالبات أیة عن العمالء هؤالء وتعویض أعضائه ضد للتغطیة الخاضعین العمالء یقدمها مطالبات أیة تأمین في الصندوق هذا من                        الهدف
عن أم العمیل مع المبرمة االتفاقیة عن أم التشریعات عن ناشئة االلتزامات تلك كانت سواًءا بالتزاماته، الوفاء في األعضاء هؤالء أحد جانب من                         إخالل
إلى تستند مطالبة لوجود التعویضات تلك لتلقي المستحقین أعضائه عمالء إلى الصندوق من التعویضات دفع ویخضع العضو. ذلك جانب من                      مخالفة
شخص. لكل یورو 20,000 إلى تصل بمبالغ للتداول المؤهلة االستثمارات الصندوق یغطي الصندوق. عضو ضد العمالء جانب من صحیحة                     أسس
اإللكتروني: eToro موقع على المتاح المستثمرین تعویضات إشعار خالل من المعلومات من مزید على االطالع                 یمكنك

/https://www.etoro.com/customer-service/regulation-license  
 ما هي التكالیف؟
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عن مسؤوًال ستكون التي المصاریف من وغیرها والرسوم العموالت جمیع على تتعرف أن األسهم، فروقات عقود على التداول في تبدأ أن قبل                        علیك
الموقع تصفَُح ُیرجى التكالیف، فئات عن المعلومات من مزید على للحصول الرسوم. لتلك نتیجة خسائرك ُتزید أو ربحك صافي یقل وسوف                       أدائها.

https://www.etoro.com/trading/market-hours-fees/?category=indices :اإللكتروني  

  عقود الفروقات للتداول على األسهم لیست مناسبة للمستثمر الذي ینفذ أنشطته على المدى الطویل.

 یوضح الجدول مختلف أنواع فئات التكالیف ومغزاها

 التكالیف العَرضیة

 الفارق
 السعري

 ُیطلق على الفرق بین أسعار الشراء والبیع الفارق السعري.

 تحویل
 العمالت

 یمثل ذلك تكلفة عن تحویل األرباح/ الخسائر المحققة من عملة األداة إلى حساب العملة.

 التكالیف الجاریة
 رسوم التمدید

 اللیلیة

الممكن، ومن مفتوًحا. بمركزه االحتفاظ من العمیل فیه یتمكن یوم كل عن رسوًما اللیلیة التمدید رسوم                  تمثل
باستخدام منه ُیخصم أو العمیل حساب إلى ُیضاف أن للشركة، السائدة الفائدة وأسعار القائم المركز على                  وبناًء

 رسوم التمدید اللیلیة.

ُتضاعف اللیلیة. الرسوم/األرصدة مثل به المرتبطة التكالیف ُتطبَّق فسوف طویلة، زمنیة فترة مدى على مفتوح فروقات بعقد احتفظت                    إذا
الساعة تمام في الرسوم/الرصید فرض/إضافة وسیتم األربعاء. لیالي خالل الُمرّحلة بالصفقات یتعلق فیما مرات ثالث بواقع الیومیة                   الرسوم/األرصدة

 5:00 بتوقیت نیویورك ألي مركز مفتوح في ذلك الوقت.
  لكم من الوقت ینبغي االحتفاظ بالعقد وهل یمكنني جني المال في وقٍت مبكر؟

مركز تصفیة المستثمر ویستطیع تجمید فترة أیة هنالك لیست األجل. قصیر التداول في عام بوجٍه ُیستخدم فهو الفروقات، لعقد احتفاظ بفترة نوصي                        ال
 التداول وتحویل الناتج المالي إلى نقود في أي وقت خالل ساعات عمل السوق.

 كیف یمكنني تقدیم شكوى؟

أو طرحها یتكرر التي األسئلة مثل استخدامها ُیمكنك التي األدوات من العدید فلدیها بشأنها، مساعدتك استفسارات، أیة لدیك كانت إن للشركة،                       یمكن
الرد علینا تعذر إذا العمالء. خدمة ممثلي أحد مع الدردشة طریق عن أو والطلبات، االستفسارات متابعة نظام خالل من العمالء خدمة قسم إلى                         إحالتها
نبذل وسوف النص. أسفل والُمتاح لذلك الالزم النموذج تعبئة خالل من رسمیة شكوى تقدیم فُیمكنك مرضیة، غیر إجابتنا بأن شعرت إذا أو سؤالك                         على
كاملة خطیة بردود وموافاتك شكواك سیر على إطالعك نواصل وسوف المناسب. بالرد وموافاتك ساعة 48 خالل شكواك مع للتعامل وسعنا في ما                        كل

 في موعد أقصاه ثمانیة أسابیع من تاریخ تلقینا لشكواك.
 

إحالة النهائي، دنا یحوي الذي الكتاب تلقي من أشهر (3) ثالثة خالل بإمكانك، یكون فسوف رضاك، یحقق بما حلها یتم لم شكواك أن حینها شعرت                           إذا
 شكواك:

●"Financial Ombudsman Service" إلى  خدمة أمین مظالم الشكاوى المالیة  
 ویمكنك توجیه الشكاوى إلى أمین مظالم الشكاوى المالیة على العنوان التالي:

صندوق على أو (Lord Byron Avenue 13, 1096, Nicosia, Cyprus) قبرص نیقوسیا، ،1096 ،13 رقم بایرون لورد شارع المكتب:                     عنوان
  برید رقم 25735، 1311، نیقوسیا، قبرص

  وعن طریق فاكس رقم: 584 660 22 00357 أو 118 660 22 00357
complaints@financialombudsman.gov.cy :وعن طریق البرید اإللكتروني  

 یجب أن یكون نموذج الشكوى مصحوًبا بإثبات لسداد الرسوم (20 یورو)؛
 

  إلى  هیئة األوراق المالیة والتداول القبرصیة●
اإللكتروني: البرید طریق عن المتاحة والنماذج اإلجراءات طریق عن القبرصیة، والتداول المالیة األوراق هیئة إلى الشكاوى توجیه الممكن                    من

/https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-complain  
 

 معلومات أخرى ذات صلة

التي اإلنترنت إشارة أن من تأكد تتوقعه. الذي بالسعر طلبك ُینفَّذ ال فربما تنفیذه، ووقت طلبك فیه ُتسجل الذي الوقت بین زمني فارق هناك كان                           إذا
الرابط على متاحة والسیاسات الشروط التداول. قبل یكفي بما قویة            تستخدمها
ُتقرأ أن ویجب استثماراتك حساب بخصوص هامة معلومات وتحوي ،/https://www.etoro.com/customer-service/terms-conditions          

 مع هذه الوثیقة.
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