اإلرشادات العامة لرشكاء

يتحمل كل رشيك من رشكاء  BDSwissاملسؤولية بشكل فردي عن قراءة وفهم هذا اإلشعار القانوين والرشوط
الواردة واملنصوص عليها يف الرشوط واألحكام العامة لرشكاء الرشكة .وبناء عىل ذلك ،نود التأكيد مجد ًدا عىل
النقاط التالية:
 .1غري مسموح الرتويج لرشكة ( BDS Marketsموقع  www.bdswiss.comاملرخص والخاضع للرقابة من هيئة  FSCيف موريشيوس) وموقع
 BDS Ltd (www.global.bdswiss.comاملرخص والخاضع للرقابة من هيئة  FSAيف سيشيل) للعمالء املقيمني يف االتحاد األورويب.
 .2بخصوص مقدمي اإلشارات:
)أ( يجب أن يحتوي موقعك اإللكرتوين أو قنواتك عىل إخالء مسؤولية واضح يبني للعمالء ما ييل“ :اإلشارات ال متثل أي ضامن بتحقيق أي أرباح أو
مكاسب وأن استخدام اإلشارات يكون عىل املسؤولية الشخصية للعميل”
)ب( بالنسبة إىل التعبريات والجمل املستخدمة يف اإلشارات  -يجب أن تكون موضوعية وإعالمية دون الدعوة إىل اتخاذ إجراء محدد (مثل “ ادخل
اآلن” “ اإلغالق اآلن” “ادخل يف ))”XYZ
 .3أي منشورات عىل وسائل التواصل االجتامعي يتم فيها ذكر اسم  BDSwiss/ Swiss Markets / BDSTradingأو أي من خدمات التداول
التي تقدمها يجب أن يتوفر فيها ما ييل:
)أ( أن تحتوي عىل تحذير بشأن املخاطر يكون نصه ما ييل“ :ينطوي التداول عىل مستوى مرتفع من املخاطر بخسارة جميع األموال التي تستثمرها”
 .4يجب عىل أي مجموعات عىل وسائل التواصل االجتامعي أن تحتوي عىل:
)أ( تحذير مخترص بشأن املخاطر يف صورة مالحظة ملصقة يف املجموعة ينص عىل“ :ينطوي التداول عىل مخاطرة مرتفعة بخسارة أموالك .وجميع
املعلومات املقدمة هي للعلم فقط”.
)ب( يجب أن تكون التعبريات والجمل املستخدمةغري عدوانيةوإذا جرى تقديم أداء املتداولني فإن ذلك يجب أن يكون بشكل
متوازن وموضوعي ،بحيث يتم إعطاء سجل واضح لألرباح وكذلك الخسائر.
 .5يجب أن تحتوي املواقع اإللكرتونية أيضً ا عىل تحذير واضح بشأن املخاطر يكون نصه ما ييل:
يعتمد التداول يف الفوركس/عقود الفروقات واملشتقات األخرى اعتامدًا كب ًريا عىل املضاربة وينطوي عىل مستوى مرتفع من املخاطر .ومن املمكن
أن تخرس رأس مالك بالكامل .وقد تكون هذه املنتجات غري مناسبة للجميع وينبغي عليك التأكد من فهمك للمخاطر التي تنطوي عليها .واستعن
مبشورة مستقلة إذا لزم األمر .وال تضارب إال باألموال التي ميكنك أن تتحمل خسارتها.
 .6عند الرتويج لرشكة ( BDS Marketsاملرخصة والخاضعة للرقابة من هيئة  FSCيف موريشيوس) ،يجب أن يكون الرابط الوحيد املصاحب هو
www.bdswiss.com

 .7عند الرتويج لرشكة ( BDS Ltdاملرخصة والخاضعة للرقابة من هيئة  FSAيف سيشيل) ،يجب أن يكون الرابط الوحيد املصاحب هو
www.global.bdswiss.com

غري مسموح بتاتًا لرشكاء  BDSwissالقيام مبا ييل:
 .1إرسال رسائل مزعجة أو استخدام أي شكل من أشكال الرسائل املزعجة من أجل جذب العمالء.
 .2دعوة العمالء للتسجيل باستخدام رابط الرشيك الخاص بك نظري حصولهم عىل مقابل مادي أو أي نوع من أنواع الربح.

01

اإلرشادات العامة لرشكاء

 .3الرتويج ملجموعة  BDSwissعىل أي موقع إلكرتوين وأي شكل آخر من أشكال االتصال (مثل وسائل التواصل االجتامعي) يحتوي عىل أي نوع
من املحتويات اإلباحية أو التي تحض عىل العنف أو التشهريية أو الضارة أو االحتيالية أو البذيئة و/أو غري القانونية .وإذا تم اعتبار املحتوى الذي
يقدمه الرشيك غري مناسب ،سيتم حظر الرشيك من الربنامج..
 .4االتصال بشكل خاص مع العمالء ،وكذلك جذب العمالء من أي منصات للتواصل االجتامعي أو وسائل االتصال األخرى (مثل واتس آب وفايرب
وفيسبوك).
 .5إرسال حركة زائرين بشكل مبارش يجب أن يقوم الرشكاء بإرسال جميع الزائرين باستخدام روابط إعادة التوجيه املبارشة من صفحات املوقع
اإللكرتوين للرشيك أو من أي نطاق آخر إىل نطاق .BDSwiss
 .6إساءة استخدام اسم الرشكة من خالل عرض بيانات كاذبة /ال سند لها عن الرشكة واملنتج الذي تقدمه بأي حال من األحوال (مثل العروض
الرتويجية واملكافآت والقسائم) .ويجوز فقط اإلعالن باستخدام العروض الرتويجية واملكافآت املوجودة عىل منصتنا.
 .7عرض اسم العالمة التجارية للرشكة بتهجئة خاطئة أو باختالف عن االسم األصيل يف أي مصدر يتم اإلعالن فيه عن الرشكة ،ويشمل ذلك العنوان
الرئييس ملوقع اإلنرتنت الخاص بالرشكة.
 .8نرش أي مواد أو استخدام أي عبارات تشري إىل أن “التداول سهل” أو “إن التداول مثري” .باإلضافة إىل ذلك ،يجب عىل الرشكاء االمتناع عن اإلشارة
بأي شكل من األشكال إىل أن التداول يؤدي إىل “النجاح” أو “تغيري منط الحياة” أو “الحرية املالية” أو أي نوع آخر من املزايا غري املضمونة.
 .9الرتويج لرشكة  BDSwissمن خالل مواقع إلكرتونية أو حمالت إعالنية أو أي مصادر أخرى مل تتم مراجعتها واملوافقة عليها من جانب موظفي
رشكة  BDSwissأو مديري االمتثال بالرشكة .ويجب أن توافق الرشكة مسبقًا عىل جميع املواد التسويقية أو التعليمية قبل استخدامها سواء
كانت مواد مقدمة عرب اإلنرتنت أو غري ذلك.
 .10اإلعالن عن  BDSwissعىل موقع إلكرتوين أو صفحة ويب تقدم إشارات تداول أو التداول االجتامعي أو التداول بنسخ الصفقات أو التداول اآليل
أو روبوتات التداول أو إدارة املحافظ االستثامرية ،دون الحصول عىل الرتخيص املناسب و/أو املوافقة الخطية املسبقة من الرشكة.
 .11ادخال ملفات تعريف االرتباط بأي شكل من األشكال (مثل استخدام معاينة  )iFramesمع رابط الرشيك.
 .12جذب حركة زائرين من بلدان تحظرها الرشكة والقيام بنشاط تسويقي يف املناطق املحظورة .فنحن ال نقبل حركة زائرين من اململكة املتحدة
وجمهورية الكونغو الدميقراطية وإريرتيا والجامهريية العربية الليبية وكوريا الشاملية والصومال والسودان والواليات املتحدة األمريكية واليابان
وموريشيوس وسيشيل .وهذه القامئة ليست شاملة؛ ويجب عىل الرشيك السعي للحصول عىل تأكيد منا بأن األسواق املستهدفة مسموح بها ،مبا
يتفق مع سياسة الرشكة بشأن البلدان املحظورة ،والتي يتم تحديثها من وقت آلخر.
 .13إدراج معلومات بشأن إسرتاتيجيات يتم وصفها بأنها إسرتاتيجيات تداول (مثل إسرتاتيجية تداول مارتينجال) .وبدالً من ذلك ،ميكن للرشيك وصف
هذه اإلسرتاتيجيات بأنها “أمناط تداول”.
 .14اإليحاء بأن املنتجات التي تقدمها  BDSwissسهلة الفهم واالستخدام ومتاحة للجميع.
 .15يجب وجود تحذير بشأن املخاطر يف جميع العروض الرتويجية واالتصاالت والدعوات لفتح حساب (روابط التسجيل).
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 .16الشعارات :إذا كان اتفاقيتك مع  BDSwissتسمح لك باستخدام شعارات  ،BDSwissيجب عليك استخدام الشعارات عىل النحو املنصوص
عليها يف االتفاقية فقط (وأي رشوط استخدام مرتبطة باالتفاقية) وأن تطلب ملفات املصدر األحدث واألعىل جودة .يجب عليك االمتناع عن
استخدام شعارات  BDSwissوعالماتها وصورها التي قد تجدها يف أماكن أخرى عىل شبكة اإلنرتنت .االمتناع عن استخدام شعار BDSwiss
اسم للمجموعة أو أحد مواقع التواصل االجتامعي أو أحد
سواء بوصفه الصورة الرئيسية ملجموعة عىل وسائل التواصل االجتامعي أو بوصفه ً
املواقع اإللكرتونية.
 .17املحتوي :يجب استخدام العبارات والروابط النصية واالرتباطات التشعبية والعناوين املستعملة يف تحسني أداء محركات البحث مبا يتفق مع
املوقع اإللكرتوين الرسمي املعني ملجموعة  BDSwissوالقيود املفروضة من جانب الجهات التي لخضع املجموعة لرقابتها وجميع حقوق امللكية
املامثلة ،باإلضافة إىل جميع الرتجامت والتعديالت واالشتقاقات وكافة الحقوق املتعلقة بأسامء وعالمات التعريف الخاصة بالرشكة .ويحظر عىل
الرشكاء القيام عن قصد باإلعالن عن أي معلومات خاطئة وغري دقيقة أو محتوى غري قانوين أو رسدها أو نسبتها إىل الرشكة بهدف جذب املزيد
من حركة الزائرين عن طريق الخداع والكشف عن أرسار الرشكة وتدمري سمعة عالمة  BDSwissالتجارية .وتحديدًا ،يحظر عىل الرشكاء استخدام
الكلامت التالية مقرتنة مع اسم عالمة  BDSwissالتجارية )’scam broker’, ‘fraud’, ‘fake’, ‘scam‘( :باللغة اإلنجليزية ومرادفاتها باللغة
العربية (“وسيط محتال”“ ،احتيال”“ ،مزيف”“ ،احتيال”) وأي لغات أخرى قد يتم الرتجمة إليها.
 .18االتصاالت :يحظر عىل الرشكاء استخدام الرسائل املزعجة أو رسائل الربيد اإللكرتوين املجمعة أو الفريوسات أو أي طرق أخرى يف الحمالت اإلعالنية
والتي تحظرها الترشيعات املعمول بها يف بلدان االتحاد األورويب والواليات املتحدة وبلدان رابطة الدول املستقلة وغريها من ترشيعات البلدان
التي تم تسجيل و /أو تعمل الرشكة فيها.
يجب صياغة جميع البيانات املتعلقة بربنامج رشكاء  BDSwissبشكل صحيح ويجب أن تكون املعلومات املنشورة متوازنة .وبالتايل ،فإذا قمت
بذكر عبارة “أرباح محتملة” ،يجب عليك أيضً ا أن تذكر دامئًا عبارة “خسائر محتملة”.

إرشادات الدفع مقابل النقرة ()PPC
 .1يحظر عىل الرشكاء الرتويج لرشكة  BDSwissعن طريق الدفع مقابل النقرة ( )PPCبدون الحصول مسبقًا عىل موافقة خطية وموقعة من
الرشكة.
 .2بعد الحصول عىل هذه املوافقة ،يجب عىل الرشكاء االلتزام باإلرشادات التالية املتعلقة بالدفع مقابل النقرة .ويحظر عىل الرشكاء إرسال حركة
زائرين بشكل مبارش إىل .BDSwiss
 .3يجب موافقة  BDSwissعىل صفحة املقصودة للدفع مقابل النقرة الخاصة بالرشيك قبل إطالق حملة الدفع مقابل النقرة.
 .4يحظر عىل الرشكاء توليد حركة زائرين عن طريق قنوات “الدفع مقابل النقرة” (أي األشخاص الذين يتم الدفع لهم لفتح رابط أو الدفع مقابل
فتح بريد إلكرتوين والنقر عىل رابط وما إىل ذلك) .غري مسموح بأي شكل من األشكال بحركة الزائرين املبارشة .يجب استخدام الصفحة املقصودة
بدالً من إرسال حركة الزائرين مبارشة إىل روابط الرشيك الخاصة بك!
 .5يحظر عىل الرشكاء استخدام اسم عالمة  BDSwissالتجارية (ويشمل ذلك االختالفات واألخطاء الهجائية) يف عرض عنوان موقع الويب أو وجهة
عنوان موقع الويب أو العنوان أو الوصف أو الكلامت الرئيسية الخاصة بهم.
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 .6يجب عىل الرشكاء إضافة اسم عالمة  BDSwissالتجارية (ويشمل ذلك االختالفات وأخطاء الهجاء) إىل قامئة الكلامت الرئيسية السلبية الخاصة
بهم بوصفها كلامت رئيسية سلبية.
 .7يحظر عىل الرشكاء عرض إعالناتهم عندما يكون اسم عالمة  BDSwissالتجارية مكتوبًا بشكل مختلف أو بتهجئة خاطئة.
 .8يحظر عىل الرشكاء استخدام االستعالمات التي تحمل العالمة التجارية لرشكات أخرى منافسة لإلعالن عن رشكة  BDSwissيف إعالنات ،أو
حمالت إعالنية غري مربرة ،بشكل يسء أو عن طريق أي استخدام آخر غري مرصح به ألي من حقوق النرش أو حقوق العالمات التجارية ألي طرف
ثالث .ونحن ننصح باستبعاد الكلامت الرئيسية املتعلقة ببعض املنافسني من االستهداف يف حمالتك للدفع مقابل النقرة.
 .9يجب وجود تحذير بشأن املخاطر يف جميع العروض الرتويجية والدعوات لفتح حساب (روابط التسجيل).
يرجى قراءة الرشوط واألحكام العامة للرشكاء بعناية قبل االتصال مبدير الرشكاء املخصص لك .سيتم إيقاف أي رشيك ال يلتزم بهذه الرشوط ولن
يتم دفع العمولة املعلقة.
تداول عقود الفروقات هو نشاط مرخص وخاضع للرقابة؛ ولذلك فإن جميع املواد الرتويجية الخاص بك يجب أن تكون مرشوعة وغري مضللة
وواضحة ،ومتتثل لهذه القواعد التسويقية .تحتفظ الرشكة بالحق يف حجب التحقق من أي حساب ألسباب متعلقة بحركة زائرين منظمة بدون
تفسري.
نحن نقدم هذه النسخة املرتجمة من اإلرشادات العامة للرشكاء من أجل التيسري عىل رشكائنا .ويتم العمل بالنسخة اإلنجليزية يف حالة وجود أي
اختالف أو تضارب مع النسخ املرتجمة أو يف حالة نشوء أي صعوبات يف التفسري.
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