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 .تأخذ حيز التنفيذ النسخة اإلنكليزية التاليةيتم توفير ترجمة االتفاقية الى العربية للراحة فقط. في حالة التناقض، فقط 

 إشعار تحذير المخاطر

مثال ال الحصر أسعار صرف العمالت العديد من المنتجات المالية )"المنتجات"( التي تسمح ,من بين أمور أخرى, بتنفيذ المعامالت في عقود الفروقات بما في ذلك على سبيل ال iFOREXتقدم 

قيقة أن قوانين تنظيمية مختلفة تنطبق في مناطق مختلفة، لذلك قد تنطبق قيود وقد  (. ومع ذلك، نظرا للحCFDsاألجنبية, المؤشرات ,السلع ,العقود اآلجلة,الخيارات واألصول المالية األخرى )

متاحة للعمالء في مناطق معينة. على سبيل المثال، قد ال يتم تقديم العقود مقابل الفروقات في رومانيا. لذلك، فإن بعض المنتجات التي  iFOREXال تكون بعض المنتجات المالية التي تقدمها 

ينطبق فيها حظر عرض المنتجات  ليست متوفرة وغير متاحة لبعض العمالء داخل واليات قضائية وأقاليم معينة، وبالتالي ال يتم تقديمها داخل تلك الواليات القضائية التي iFOREXتقدمها 

البلدان التي ال يشكل فيها توفير هذه المنتجات والخدمات انتهاكا للتشريعات أو القوانين   وتداولها. تتعلق بعض المنتجات المذكورة في تحذير المخاطر بالمنتجات المتاحة للمستفيدين المقيمين في

 التنظيمية اإللزامية المعمول بها.

ال يمكن إلشعار التحذير من . iFOREXكتحذير عام من المخاطر والمعلومات المقدمة هنا ذات طبيعة عامة تتعامل مع جميع المنتجات التي تقدمها  -يعتبر "إشعار تحذير المخاطر" هذا 

"(. الغرض من هذا اإلشعار هو وصف CFDsالمخاطر هذا )"إشعار تحذير المخاطر"( الكشف عن جميع مخاطر التداول في العمالت األجنبية وعقود الصرف األجنبي مقابل الفروقات )"

 المخاطر الرئيسية لتداول العمالت األجنبية والعقود مقابل الفروقات. 

 عام 

ية لهذا التداول ومخاطره. على سبيل المثال، كيف  عليك عدم االنخراط في تداول اسعار العمالت االجنبية الفورية أو العقود مقابل الفروقات على شكل المضاربة ما لم تفهم الجوانب األساسيجب 

 . يتم فتح الصفقات وإغالقها، وكيف يتم تحقيق األرباح والخسائر ومدى تعرضك للمخاطر والخسائر

لتحديد, ألنه سيتم إجراؤه باستخدام الهامش )الذي  يعتبر التداول في اسعار العمالت االجنبية الفورية والعقود مقابل الفروقات كمضاربة, وينطوي عليه درجة كبيرة من المخاطرة. على وجه ا

 غييرات في اسعار العمالت االجنبية الفورية أو العقود مقابل الفروقات إلى خسائر كبيرة.يغطي نسبة مئوية صغيرة فقط من قيمة العملة األجنبية المتداولة(، حيث يمكن أن تؤدي الت

يها هذه المعامالت ويستطيعون تحملها. يجب أن  ولذلك، فإن التداول في هذه العقود مناسب فقط لألشخاص الذين يفهمون المخاطر االقتصادية والقانونية وغيرها من المخاطر التي تنطوي عل

ان لديك أي شك حول ما إذا كان تداول اسعار  مقتنعا بأن تداول اسعار العمالت االجنبية الفورية والعقود مقابل الفروقات مناسب لك في ضوء ظروفك المالية وموقفك من المخاطر. إذا كتكون 

 مثل هذه النصائح او المشورات.  iFOREXن متخصص في الخدمات المالية, حيث ال تقدم العمالت االجنبية الفورية أو العقود مقابل الفروقات مناسبا لك ، فيرجى طلب المشورة المستقلة م

. ستشمل األسعار المعروضة  iFOREXر التي تحددها عندما تشارك في تداول العقود مقابل الفروقات أو في اسعار العمالت االجنبية الفورية، فإنك تقوم بالتداول فيما يتعلق بتحركات األسعا

أو تتوقع ان تتلقاها إذا كانت ستغطي المعامالت معك عن طريق التداول   iFOREXتلقاها  فروق أسعار, ربما في زيادة أو تخفيض, عند مقارنتها باألسعار التي قد ت iFOREXعليك من قبل 

جمالي للفروق قد يكون كبيرا فيما يتعلق بحجم في سوق ما بين البنوك أو مع طرف مقابل آخر. على الرغم من أن فروق أسعار التداول شائعة في أسواق الصرف األجنبي، إال أن التأثير اإل

  iFOREXة التي ال تغلقها، ستفرض ذي تستعمله وقد يجعل من الصعب عليك تحقيق ربح من تداولك. باإلضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالتدوير التلقائي لمعامالت الفوركس الفوريالهامش ال

 أو التخفيضات على قدرتك على الربح من التداول. رسوم فائدة. يجب أن تفكر بعناية حول ما هو تأثير رسوم الفائدة هذه إلى جانب فروق األسعار أو هوامش الربح

تقديمها عند فتح صفقة مقارنة بالحجم االفتراضي  iFOREXإن "الرافعة المالية" المتاحة في العقود مقابل الفروقات وتداول اسعار العمالت االجنبية الفورية )أي األموال التي تتطلب منك 

بكثير   إيداع الهامش الصغير يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة وكذلك المكاسب. وهذا يعني أيضا أن حركة صغيرة نسبيا يمكن أن تؤدي إلى حركة أكبرللتداول الذي يمكنك الدخول فيه( يعني أن 

 نسبيا في حجم الخسارة أو الربح , وبالتالي يمكن أن تعمل ضدك او لصالحك. 

ما كهامش. قد ال يكون وضع أوامر معينة )مثل أوامر "وقف الخسارة" أو "الحد"( التي تهدف إلى الحد من الخسائر إلى مبالغ معينة فعاال دائ iFOREXقد تخسر جميع المبالغ التي تودعها لدى 

ذلك أوامر وقف الخسارة المضمونة(، قد تتحمل ي ألن ظروف السوق أو القيود التكنولوجية قد تجعل من المستحيل تنفيذ هذه األوامر. يرجى أيضا مالحظة أنه بالنسبة لجميع األوامر )بما ف

 الخسارة )التي تهدف أوامرك إلى الحد منها( في فترة زمنية قصيرة. 

لفورية والعقود  جميع الخسائر التي تتكبدها باإلضافة إلى جميع المبالغ األخرى المستحقة الدفع بموجب شروط وأحكام تداول اسعار العمالت االجنبية ا iFOREXيجب عليك أن تدفع لشركة 

 قبول هذه الدرجة من المخاطرة. مقابل الفروقات مثل الفائدة. إذا قررت االنخراط في تداول العقود مقابل الفروقات و / أو اسعار العمالت االجنبية الفورية، فيجب عليك

قواعد بورصة استثمار معترف بها أو معينة. وبالتالي، فإن االنخراط في العقود مقابل الفروقات و / أو  ال يتم تداول العقود مقابل الفروقات وتداوالت اسعار العمالت االجنبية الفورية بموجب 

 تداول اسعار العمالت االجنبية الفورية قد يعرضك لمخاطر أكبر بكثير من االستثمارات التي يتم تداولها على هذا النحو. 

سواق األجنبية أو في العقود المقومة بالعمالت األجنبية بالتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتضمن المعامالت التي تنطوي على  تتأثر إمكانية الربح أو الخسارة من المعامالت في األ

ثمارات المقومة بالكامل بعملتك المحلية. وتشمل االست عمالت أجنبية، بما في ذلك العقود مقابل الفروقات و/أو تداول اسعار العمالت االجنبية الفورية، على مخاطر غير موجودة عند التعامل مع

قد تغير بشكل كبير ودائم شروط أو قابلية تسويق أو  هذه المخاطر المعززة )على سبيل المثال ال الحصر( مخاطر التغييرات السياسية أو االقتصادية في السياسة العامة في دولة أجنبية، والتي

لتقلبات في أسعار الخسارة في المعامالت في العقود المقومة بالعمالت األجنبية )سواء تم تداولها في والية قضائية خاصة بك أو في والية قضائية أخرى( باسعر العملة األجنبية. سيتأثر الربح أو 

 العمالت حيث تكون هناك حاجة للتحويل من فئة العملة للعقد إلى عملة أخرى. 
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باالستمرار في تقديم   iFOREX. ال تتعهد iFOREXبالعمالت التي توفرها  iFOREXروقات و / أو اسعار العمالت االجنبية الفورية مع يمكنك فقط المشاركة في تداول العقود مقابل الف

أي سيطرة على تحركات   iFOREX)وأسعارها( مشتقة من األسعار األساسية المقتبسة في سوق العمالم االجنبية بين البنوك. ال تملك  iFOREXجميع هذه العمالت. األسواق التي تقدمها 

 ، سواء كان بإمكانك فتح وإغالق صفقة أم ال, والسعر الذي يمكنك القيام بذلك. iFOREXاألسعار األساسية التي قد تكون متقلبة وال يمكن التنبؤ بها. ستؤثر هذه الحركات على أسعار 

. نحن لسنا مطالبين باالستمرار في إنشاء األسواق بأي عملة iFOREXكصانع السوق والمدير لجميع عقود العمالت األجنبية التي تنفذها مع  iFOREXتعمل إحدى الشركات التابعة لشركة 

قات المفتوحة، لتحديد سعر عادل أو لتقييم حالة  الصف أجنبية وقد نرفض قبول أي طلب وفقا لتقديرنا المطلق. خالل فترات تقلبات السوق، قد يكون من الصعب أو المستحيل بالنسبة لك تقييم قيمة

ال يتم في بورصة منظمة،   iFOREXجنبية مع تعرضك للمخاطر. هذه احدى من بين األسباب التي تجعل التداول بالعمالت األجنبية ينطوي على مخاطر متزايدة. نظرا ألن تداول العمالت األ

للحصول على األداء في جميع اسعار العمالت  iFOREXفع الخاصة بنا تجاهك بموجب العقود التي تدخلها.يمكنك فقط البحث عن فال يوجد طرف مقابل مركزي آخر يضمن التزامات الد

وجودة في حسابك مع  في فقدان قيمة جميع الصفقات الم iFOREXاالجنبية الفورية أو العقود مقابل الفروقات التي تدخل فيها معنا وإلرجاع أي هامش. يمكن أن يتسبب إفالس أو تقصير 

iFOREX .ويمكن أن يتسبب في تكبدك خسائر إضافية من الصفقات المفتوحة 

من الوصول إلى المعلومات غير المتاحة لك، وربما تكون قد حصلت على صفقات تداول بأسعار غير متاحة لك، وقد يكون لها اهتمامات مختلفة   iFOREXكشركة عمالت أجنبية، قد تتمكن 

 أي التزام بتزويدك بمعلومات السوق أو غيرها من المعلومات التي نمتلكها، وال بتغيير أو االمتناع عن تداولنا الخاص.  iFOREX. ال تتحمل عن اهتماماتك

 مخاطر تداول إضافية 

  

  

http://www.iforex.ae/legal/risk_warning_part_two_fih.pdf
http://www.iforex.ae/legal/risk_warning_part_two_fih.pdf
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The Arabic translation to this document is provided for convenience only. In case of contradiction, the English version below shall prevail. 

Risk Warning 

iFOREX offers various financial products (“the Products”) allowing for inter alia, the carrying out of transactions in Contracts for 

Difference including but not limited to, forex, foreign currency exchange rates, indices, commodities, futures and options and other 

financial assets (CFDs). However, owing to the fact that different regulations apply in different regions, restrictions may apply and some 

of the financial product offered by iFOREX may not be available to clients in certain regions. For example, CFD’s may not be offered in 

Romania. Therefore, some of the products offered by iFOREX are not intended and not available to certain clients within certain 

Jurisdictions and territories and are therefore not offered within those in jurisdictions where the prohibitions to offer and trade the 

products apply. Some of the products mentioned in the risk warnings relate to products that are available to recipients residing in 

countries where the provision of such products and services would not constitute a violation of mandatory applicable legislat ion or 

regulations. 

This is a general risk warning and the Information provided herein is of a general nature dealing with all the products offered by  

iFOREX. This risk warning notice (the “Risk Warning Notice”) cannot and does not disclose all of the risks of trading in spot foreign  

exchange (“Spot Forex”) and foreign exchange contracts for difference (“CFDs”). The purpose of this notice is to describe the  major 

risks of trading spot forex and CFDs. 

General 

You should not engage in speculative spot forex or CFD trading unless you understand the basic aspects of such trading and its risks. 

For example, how positions are opened and closed, how profits and losses are made and the extent of your exposure to risk and loss. 

Trading in spot Forex and CFDs is speculative and involves a high degree of risk. In particular because it will be conducted using 

margin (which covers only a small percentage of the value of the foreign currency traded), price changes in spot Forex or CFD can 

result in significant losses. 

Therefore, trading in these contracts is appropriate only for persons who understand and are willing to assume the economic, legal and 

other risks involved in such transactions. You should be satisfied that spot forex and CFD trading is suitable for you in the light of your 

financial circumstances and attitude to risk. If you are in any doubt as to whether spot forex or CFD trading is suitable for you, please 

seek independent advice from a financial services professional. iFOREX does not provide such advice. 

When you engage in CFD or spot forex trading you are placing a trade in relation to movements of prices set by iFOREX. Prices  

quoted to you by iFOREX will include a spread, mark-up, or mark-down when compared to prices that iFOREX may receive or expect 

to receive if it were to cover transactions with you by a trade in the interbank market or with another counterparty. Although dealing 

spreads are common in the foreign exchange markets, the total impact of spreads may be significant in relation to the size of the 

margin you post and may make it more difficult for you to realize a profit from your trading. In addition, in connection with  the automatic 

rolling forward of spot forex transactions that you do not close out, iFOREX will impose an interest charge. You should carefully 

consider the effect of such interest charges along with spreads, mark-ups, or mark-downs on your ability to profit from trading. 

The “gearing” or “leverage” available in CFDs and spot forex trading (i.e. the funds iFOREX requires you to provide when a position is 

opened compared to the notional size of trade you can enter into) means that a small margin deposit can lead to large losses as well 

as gains. It also means that a relatively small movement can lead to a proportionately much larger movement in the size of any loss or 

profit which can work against you as well as for you. 

You may lose all amounts you deposit with iFOREX as Margin. The placing of certain orders (e.g. “stop-loss” or “limit” orders) that are 

intended to limit losses to certain amounts may not always be effective because market conditions or technological limitations may 

make it impossible to execute such orders. Please also note that for all orders (including guaranteed stop loss orders) you may sustain 

the loss (which your order is intended to limit) in a short period of time. 

You have to pay to iFOREX all losses you sustain as well as all other amounts payable under the terms and conditions for trading 

spot forex and CFDs such as interest. If you decide to engage in CFD and/or spot forex trading, you must accept this degree of risk. 
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CFDs and spot forex trades are not traded under the rules of a recognized or designated investment exchange. Consequently, 

engaging in CFDs and/or spot forex trading may expose you to substantially greater risks than investments which are so traded. 

The potential for profit or loss from transactions on foreign markets or in foreign denominated contracts are affected by fluctuations in 

foreign exchange rates. Transactions involving foreign currencies, including CFDs and/or spot forex trading, involves risks not present 

when dealing with investments denominated entirely in your domestic currency. Such enhanced risks include (but are not limited to) the 

risks of political or economic policy changes in a foreign nation, which may substantially and permanently alter the conditions, terms, 

marketability or price of a foreign currency. The profit or loss in transactions in foreign currency-denominated contracts (whether they 

are traded in your own or another jurisdiction) will also be affected by fluctuations in currency rates where there is a need to convert 

from the currency denomination of the contract to another currency. 

You can only engage in CFD and/or spot forex trading with iFOREX in currencies iFOREX makes available. iFOREX does not 

undertake to continue to offer all such currencies. The markets iFOREX offers (and its prices) are derived from underlying prices 

quoted in the forex interbank market. iFOREX has no control over movements in the underlying prices which may be volatile and 

unpredictable. Those movements will affect iFOREX’s prices, whether or not you can open and close a position and the price at which 

you can do so. 

One of iFOREX's subsidiary companies acts as the market maker and principal to all foreign currency contracts executed by you with 

iFOREX. We are not required to continue to make markets in any foreign currency and may refuse to accept any order at our absolute 

discretion. During periods of market volatility, it may be difficult or impossible for you to liquidate an existing position,  to assess the 

value of open positions, to determine a fair price or to assess the exposure to risk. These are among the reasons why transac tions in 

foreign currency involve increased risks. Since foreign currency trading with iFOREX is not conducted on a regulated exchange, there 

is no clearinghouse or other central counterparty which guarantees our payment obligations to you under contracts that you enter into. 

You can only look to iFOREX for performance on all spot forex or CFDs you enter into with us and for a return of any margin. The 

insolvency or default of iFOREX can cause you to lose the value of all positions carried in your Account with iFOREX and can cause 

you to suffer additional losses from open positions. 

As a foreign currency company iFOREX may have access to information that is not available to you, may have acquired trading 

positions at prices that are not available to you, and may have interests different from your interests. iFOREX does not undertake any 

obligation to provide you with market or other information we possess, nor to alter or refrain from our own trading. 

Additional Trading Risks 
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