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 إيتورو تحصل على الموافقة المبدئية للعمل كوسيط استثماري في سوق أبوظبي العالمي  

 

أعلنت شبكة االستثمار االجتماعي إيتورو اليوم، أنها تلقت الموافقة المبدئية للعمل كوسيط لألوراق والمشتقات المالية،   -  2022سبتمبر    20

المالية من   تنظيم الخدمات المالية لسوق   سلطةوالعمالت الرقمية في أبوظبي. وستمّكن الموافقة إيتورو من الحصول على إذن الخدمات 

تقدم من خاللها خدماتها للعمالء    منصةاإلمارات العربية المتحدة، إلنشاء  دولة  ، وهو المركز المالي الدولي لعاصمة  أبوظبي العالمي  الحقا  

 في المنطقة. 

سوق أبوظبي  يسعدنا حصول إيتورو على الموافقة المبدئية من  "   األسواق لسوق أبوظبي العالمي  شؤون  رئيسارفيند رامامورثي    وقال

يعد  في أبوظبي، عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة.     جهودهم في لتعزيز حضورهم وتأسيس مقرهم    لدعمس  ونطلع بحما    العالمي

إيتورو إلى   وجود  ضيف  ي سوق أبوظبي العالمي  أكبر سلطة تنظيمية لألصول االفتراضية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وس 

 تداول األصول االفتراضية والبورصات العالمية ومقدمي الخدمات.”  كونه مقروالموثوق   الحيوي مزيدا  من الحيوية لمجتمع أعمالها 

معروف عالمي ا ألنظمته الشاملة وأحكامه القوية، وهو جزء من التزام سوق أبوظبي   "إن إطار األصول االفتراضية في سوق أبو ظبي العالمي

دعم الشفافية والنزاهة في السوق. وسيواصل سوق بهدف  أبوظبي  إمارة  صادي في  العالمي المستمر، كمركز مالي دولي، لتعزيز النمو االقت 

اإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة إلى  دولة  األعمال بنشاط، وإطالق العنان لفرص استثمارية جديدة في    نطاقأبوظبي العالمي توسيع  

 ة المتزايدة للمستثمرين والشركات في جميع أنحاء المنطقة ".من دعم االحتياجات المالي  إيتوروتمكين شركاء منصات االستثمار مثل 

ا بالنسبة لشركة   ،وقال جيسون هيوز، مسؤول تنفيذي أول في إيتورو في اإلمارات العربية المتحدة دولة  . تتمتع  إيتورو“يعد هذا حدث ا هام 

أبوظبي واحدة من  تشمل إمارة  جيا المالية في الشرق األوسط، واإلمارات العربية المتحدة بواحدة من أكثر المشاهد الحيوية في مجال التكنولو

نتطلع إلى العمل مع سوق  و.  الحيوي لألعمال اأكثر األطر التنظيمية تطورا لألصول الرقمية. نحن فخورون للغاية باالنضمام إلى هذا النظام  

مكتبنا  ويأتي افتتاح  المستثمرين في اإلمارات وخارجها.     أبوظبي العالمي  للحصول على ترخيصنا الكامل، وبالتالي توسيع خدماتنا لتشمل

 محلي ا ".  العمل لدعم هذا التوسع ونتطلع إلى تنمية فريق مؤخرا   أبوظبيإمارة في 

التداول واالستثمار المستثمرين  األسواق العالمية بحيث يمكن لجميع    سهولة الوصول إلى ، وهدفها هو  2007في عام    وقد تأسست إيتورو

ة. حيث أنشأت منصة استثمارية مبنية على التعاون االجتماعي وتعليم المستثمرين وأنشأت مجتمع ا يضم  ي شفافتتمتع الة بسيطة وبطريق

 .مليون مستخدم مسجل يمكنهم التواصل والمشاركة والتعلم 30أكثر من 

المزيد من األشخاص  تمكين  في    إيتورو "يتمثل هدف لدولة اإلمارات العربية المتحدة،  ، المدير اإلقليمي في إيتورو جورج نداف  واختتم

الوصول إلى األسواق المالية. مع الترخيص الكامل، سيحصل المزيد من المستثمرين في الشرق األوسط على إمكانية الوصول ليس  

تراتيجيتهم مع مجتمعنا فقط إلى األسواق العالمية، ولكن أيض ا على ثروة من المحتوى التعليمي وفرصة لمشاركة المعرفة ومناقشة اس

 " .من المستثمرين العالميين. نحن نتطلع إلى العمل مع عمالئنا المستقبليين وشركائنا في المنطقة

إيتورو طريق  ومناقشة  عن  األفكار  لتبادل  معهم  والتفاعل  اآلخرين،  المستثمرين  وإحصاءات  محافظ  عرض  للمستخدمين  يمكن   ،

سيتمكن المستخدمين االحتفاظ بأصول تقليدية مثل األسهم أو العمالت أو صناديق  والمشتركة.    االستراتيجيات واالستفادة من المعرفة

ا لمستخدميها  بشأن كيفية    إيتورو  االستثمار المتداولة أو السلع، إلى جانب األصول األحدث مثل األصول المشفرة. وتقدم ا خيار  أيض 

كل مباشر أو االستثمار في محفظة، أو تكرار استراتيجية االستثمار الخاصة  االستثمار، حيث يمكن للمستخدمين التداول بأنفسهم بش

 .دون أي تكلفة إضافية بنقرة واحدة إيتورو بالمستثمرين اآلخرين على منصة
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 عن إيتورو 

ّن األشخاص من تنمية معرفتهم وث  رواتهم كجزء من مجتمع عالمي من المستثمرين الناجحين. تأسست  إيتورو هي شبكة استثمار اجتماعي تُمك 

بهدف فتح األسواق العالمية بحيث يمكن للجميع التداول واالستثمار بطريقة بسيطة وشفافة. تعد إيتورو اليوم مجتمع ا   2007إيتورو في عام 

لخاصة بهم؛ ويمكن ألي شخص اتباع نهج أولئك الذين  مليون مستخدم مسجل يشاركون استراتيجيات االستثمار ا  30عالمي ا يضم أكثر من  

ا لبساطة منصة إيتورو، يمكن للمستخدمين بسهولة شراء األصول وحيازتها وبيعها ومراقبة محفظتهم في الوقت  ا. نظر  كانوا األكثر نجاح 

 الفعلي وإجراء المعامالت متى أرادوا.

 إخالء المسؤولية

 إخالء المسؤولية في أستراليا 

eToro AUS Capital Ltd ACN 612 791 803 AFSL  491139  مشتقات .OTC   هي مشتقات متقلبة وذات رافعة مالية. غير

. األصول المشفرة غير منظمة ومتقلبة للغاية. ال eToro Service ARSN  637  489  466مناسب لجميع المستثمرين. األسهم عبر  

 يوجد حماية للمستهلك. 

 

 لمتحدة إخالء المسؤولية في المملكة ا

إيتورو هي عبارة عن منصة متعددة األصول توفر االستثمار في األسهم واألصول المشفرة، فضال  عن تداول العقود مقابل الفروقات. العقود  

٪ من حسابات مستثمري  78مقابل الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة األموال بسرعة بسبب الرافعة المالية.  

مقابل  التجزئ  العقود  كيفية عمل  تفهم  كنت  إذا  فيما  تفكر  أن  يجب  المزود.  هذا  مع  الفروقات  مقابل  العقود  تداول  أموالهم عند  يخسرون  ة 

 الفروقات، وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بفقدان أموالك.

 للمستهلك. قد يتم تطبيق ضريبة على األرباح.األصول المشفرة شديدة التقلب وغير منظمة في المملكة المتحدة. ال يوجد حماية 

  

 إخالء المسؤولية في اإلتحاد األوروبي 

االستثمار في األصول المشفرة متقلب للغاية وغير منظم في بعض دول االتحاد األوروبي. ال يوجد حماية للمستهلك. قد يتم تطبيق ضريبة  

 على األرباح. 

 ول. قد ترتفع قيمة استثماراتك أو تنخفض. رأس مالك في خطر. إيتورو عبارة عن منصة استثمار متعددة األص 

  

 eToro Germany. والرعاية تتم بواسطة  eToro (Europe) Ltdاالستثمار في العمالت المشفرة يتم توفيره بواسطة  في ألمانيا:  

GmbH.رأس مالك في خطر . 

 

تكون مناسبة لمستثمري التجزئة وقد يتم فقدان المبلغ المستثمر بالكامل. من  االستثمار في األصول المشفرة غير منظم. قد ال  في إسبانيا:  

 المهم قراءة وفهم مخاطر هذا االستثمار، والتي يتم شرحها بالتفصيل في هذا الرابط. 
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.   DASPكمقدمي خدمات األصول الرقمية     eToro (Europe) Ltdاالستثمار في العمالت المشفرة يتم توفيره بواسطة  في فرنسا:  

 (. االستثمار في األصول المشفرة متقلب للغاية. ال يوجد حماية للمستهلك. AMFوالمسجلين لدى هيئة األسواق المالية )

ا أو دعوة لشراء أو  هذا التواصل هو ألغراض المعلومات والتعليم فقط وال ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية أو توصية شخصية أو عرض 

إعداد هذه المواد دون مراعاة أي أهداف استثمارية أو وضع مالي معين لمستلم معين، ولم يتم إعدادها وفق ا للمتطلبات  بيع أي أدوات مالية. تم  

ليست   القانونية والتنظيمية لتعزيز البحث المستقل. أي إشارات إلى األداء السابق أو المستقبلي ألداة مالية أو مؤشر أو منتج استثماري مجمع

ذ على أنها مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية. ال تقدم إيتورو أي تعهد وال تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بدقة أو اكتمال  وال ينبغي أن تؤخ 

 محتوى هذا المنشور. 

 

 


