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ي حالة التناقض، فقط 
ية التاليةيتم توفير ترجمة االتفاقية اىل العربية للراحة فقط. ف   تأخذ حير  التنفيذ.  النسخة اإلنكلير 

وط واالحكام   برنامج سداد سعر الفائدة الشر

كة  كة وحدها شر ا لتقدير الشر
ً
وط التأهيلية التالية ووفق  اىل سعر  iFOREXبموجب الشر

ً
، قد تضيف مبالغ مالية عىل السيولة لدى عمالئها عىل أساس شهري إستنادا

نامج" معدالت الفائدة )  "(. البر

وط التأهيل   شر

كة )"  .1 ي الشر
 
نامج للعمالء المؤهلير  ف كة وحدها، يتوفر الير ا لتقدير الشر

ً
 :"( عىل سبيل المثالالعمالء المؤهلي   وفق

كة ؛ و  .1.1  العمالء  الذين فتحوا  حسابات مع الشر

كة وحدها؛ و  .1.2 ا لتقدير الشر
ً
ي يتم تعديلها من وقت آلخر وفق

كة والت  ا للشر
ً
 اجتازوا بنجاح جميع  مراحل ومتطلبات التسجيل المطلوبة وفق

نامجالمعايب  التأهليةاستوفوا المعايير التأهلية التالية ) " .1.3  ."( من الير

وط التالية عىل اساس يومي  - المعايير التأهيلية  .2  :العمالء المؤهلير  سيحصولون عىل دفعات لسعر الفائدة بمجرد استيفاء الشر

ي حسابات العمالء المؤهلير  تسا .2.1
 $ )أو ما يعادلها بعمالت أخرى(، و 5000وي أو تزيد عن  السيولة ف 

إبقاء الصفقة/الصفقات    30لم يتم انقضاء أكير من   .2.2 التداول = اإليداع، فتح/اغالق )إبرام( صفقة،  يوًما منذ آخر نشاط للعميل المؤهل )نشاط 

 . الحالية مفتوحة(

 

ك صفقات مفتوحة ألكير من   ي يقومون فيها بي 
ي الحاالت الت 

نامج ف  لو لم يقم العمالء   يوًما، حت    30لتجنب الشك، سيتم اعتبار العمالء مؤهلير  للير

ة الـ   ي التداول ) فتح/إغالق أي صفقات( خالل في 
 يوًما المذكورة أعاله.   30بنشاط  ف 

 حساب ودفع الفائدة 

ي الساعة   .1
يتير  بنسبة تساوي وال تتجاوز  "( ويتم تقريبه إىل  االحتساب اليوم  بتوقيت جرينتش يتم احتساب الفائدة )"  23:59:59كل يوم ف  نقطتير  عشر

( من سيولة العمالء المؤهلير  3
ً
 .% )سنويا

ي البند   .2
 "(. الحد األقىص$ )أو ما يعادله بالعمالت األخرى( )"50,000، يتم حساب الفائدة اليومية عىل أي مبلغ ال يتجاوز  2.1مع مراعاة المبالغ المحددة ف 

ي حال تجاوزت السي  .3
 لقيمة الحد األقىص فقطعىل الرغم من ذلك، ف 

ً
ي حساب العميل الحد األقىص، فسيتم تنفيذ االحتساب اليومي وفقا

 . ولة ف 

ي وذلك باليوم الخامس من الشهر التاىلي )قد يتم فرض رسوم   .4
اكمة لسيولة العمالء المؤهلير  بشكل تلقائ   .عىل التحويل(يتم احتساب الفائدة اليومية المي 

 متفرقات 

كة   .1 نامج بالكامل و/أو أي تحتفظ الشر ي تغيير و/أو تعديل و/أو تعليق و/أو إلغاء و/أو إنهاء الُمخطط/الير
جزء   بالحق، حسب تقديرها وحسبما تراه مناسًبا، ف 

ي أي وقت عن طريق إرسال إشعار مسبق. 
 منه، ف 

 لت  .2
ً
كة وفقا نامج. تحتفظ الشر ي تقديم  الحسابات الخالية من العمولة/الفائدة  يتم استثنائها من الير

ي جميع األوقات بحقها ف 
قديرها الخاص والمطلق وف 

كة مناسًبا.  نامج، إىل/من أي عميل و/أو مجموعة عمالء و/أو بلد/إقليم حسبما تراه الشر  وعرض و/أو الغاء واستبعاد الير

وعة،  .3 ي أي شكل من األشكال لممارسة أساليب غير مشر
كة وحدها، أي إشارة أو اشتباه ف   لتقدير الشر

ً
ي التداول، باالضافة اىل   وفقا

وغير عادلة و/أو تعسفية ف 

بطل  
ُ
ي وت

لغ 
ُ
نامج، قد ت كة فيما يتعلق بالُمخطط/الير وط الشر ي االحتيال أو التالعب أو خرق التفاقات وسياسات وشر

جميع دفعات  أي إشارة أو اشتباه ف 

ي مثل هذه الظروف، يحق للشر 
. ف 
ً
ي تم اضافتها اىل السيولة سابقا

 لتقديرها وحدها ودون االنتقاص من أي من حقوقها بموجب اتفاقياتها  الفوائد الت 
ً
كة، وفقا

الحصول عليها.  يتم  ي 
الت  الخسائر  أو  األرباح  تنفيذها و/أو  تم  ي 

الت  المعامالت  وإلغاء جميع  إبطال  به،  المعمول  القانون  العميل و/أو  ولحظر جميع   مع 

 الحسابات ذات الصلة. 

نامج. إىل الحد الذي يوجد فيه أي ت .4 وط الير نامج او اىل اتفاقية العميل، تسود شر وط المحددة للير  ناقضات أو غموض بير  الشر

ي هذه الوثيقة يجب أن يك .5
ي لم يتم تعريفها ف 

نامج والت  ي الير
ي الربنامج، فإن جميع المصطلحات المستخدمة ف 

ي  باستثناء ما هو منصوص عليه ف 
ون لها المعائ 

ي اتفاقي 
وط ف   ة العميل. المنسوبة لهذه الشر
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ها وشيانها،   .6 ي لم يتم تعديلها بشكل محدد بموجب هذه االتفاقية، يجب أن تستمر بكامل تأثير
وط واحكام اتفاقية العميل الت  مع مراعاة ما  جميع بنود شر

 يقتضيه اختالف الحال. 

ي هذه االتفاقية، ال يتوجب تعديل اتفاقية العميل وستبق  سارية  .7
 
. باستثناء ما هو منصوص عليه ف  المفعول والتأثير
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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 . 

Interest Rate Payment Scheme Terms and Conditions 

Subject to the following terms of eligibility and at the Company’s sole discretion iFOREX may credit the Equity of its clients on a 

monthly basis with interest rate payments (the “Scheme”). 

Terms of eligibility 

1. Subject to the Company’s sole discretion the Scheme is available to eligible clients of the Company (the “Eligible 

Clients”) i.e.: 

1.1. clients who opened accounts with the Company; and 

1.2. successfully passed all required registration procedures according to the Company’s requirements as amended 

from time to time at the sole discretion of the Company; and 

1.3. have satisfied the following eligibility criteria (the “Eligibility Criteria”) of the Scheme. 

2. Eligibility Criteria - Eligible Clients will be entitled to receive the Interest Rate Payments once the following conditions 

have all been met on a daily basis: 

2.1. The Equity in Eligible Clients’ accounts is equal to or greater than USD 5,000 (or the equivalent in other currencies); 

and 

2.2. no more than 30 days have elapsed since the Eligible Clients’ last trading activity (trading activity = Deposit, 

Opening/Closing of a deal, keeping existing deal/s open). 

 

For the avoidance of doubt, clients will be considered eligible for the Scheme in cases where they leave deals open 

for more than 30 days, even if clients did not actively conduct any trading activity (i.e., actively opened/closed any 

transactions) during the aforementioned 30 day period. 

Calculation and payment of the interest 

1. Every day at 23:59:59 GMT the interest shall be calculated (the “Daily Calculation”) and shall be rounded up to 2 

decimal points at a rate equal to but not exceeding 3% (annually) of Eligible Clients’ Equity. 

2. Subject to the amounts specified in subsection 2.1. the daily interest shall be calculated on any amount not exceeding 

USD 50,000 (or the equivalent in other currencies) (the “Maximum Cap”). 

3. Notwithstanding the aforesaid, should the Equity in the clients’ account exceed the Maximum Cap then the Daily 

Calculation shall be performed with respect to the Maximum Cap value only. 

4. The accumulated interest as per every day of eligibility shall be automatically credited to Eligible Clients’ Equity every 

5th of the following month (conversion rates may apply). 

Miscellaneous 

1. The Company reserves the right, at its sole discretion and as it deems fit, to alter, amend, suspend, cancel or terminate 

the entire Scheme or any part thereof, at any time by giving notice in advance. 

2. Interest Free Accounts are excluded from the Scheme. The Company at its sole and absolute discretion and at all times 

reserves the right to offer and/or to exclude the Scheme, to/from any Client and/or group of clients and/or 

country/region as the Company deems appropriate. 
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3. At the Company’s sole discretion, any indication or suspicion of any form of illegal, unfair and/or abusive trading 

methods or conducts as well as any indication or suspicion of fraud, manipulation or a breach of the Company’s 

agreements, policies and conditions with respect to the Scheme may nullify all Interest payments previously credited 

to the Equity. Under such circumstances, the Company shall have the right, at its sole discretion and without derogating 

from any of its rights under its agreements with the client and/or applicable law, to nullify and cancel all transactions 

carried and/or profits or losses garnered therein and to block all relevant accounts. 

4. To the extent there are any inconsistencies or ambiguities between the specific terms of the Scheme or the Client 

Agreement, the terms of the Scheme shall prevail. 

5. Except as provided under the Scheme, all terms used in the Scheme that are not otherwise defined herein shall have 

the meanings ascribed to such terms in the Client Agreement. 

6. All terms and conditions of the Client Agreement not specifically amended hereunder shall continue in full force and 

effect and shall apply, mutatis mutandis. 

7. Except as set forth herein, the Client Agreement shall not be modified and remains of full force and effect. 

 


