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  إعالن مخاطر االستثمار

  2017أبريل  1بتاريخ 
 

 األحكام العامة .1
 خارج البورصةبالتداول في األدوات المالیة  إن موضوع ھذا اإلعالن (المشار إلیه فیما يلي باسم "اإلعالن") ھو إبالغ العمیل بالمخاطر المالیة المتعلقة .1.1

)OTC.( 
 .خارج البورصةيصف ھذا اإلعالن المخاطر األساسیة، ولكن لیس كلھا، ذات الصلة بالتداول في األدوات المالیة  .1.2
ا ال يتجزأ من  .1.3 شراء أو بیع حقوق الملكیة، االحتفاظ بحسابات حقوق الملكیة لا أوامرالمتعلقة بتقديم الخدمات من تنفیذ  التشريعاتتشكل ھذه الوثیقة جزءً

"). المصطلحات المستخدمة في ھذه الوثیقة مع استخدام األحرف الكبیرة يجب التشريعات. ("الدولیة المحدودة XTBشركة قدية من قِبل والحسابات الن
 .التشريعاتأن يكون لھا المعنى المحدد في 

  
 عناصر المخاطر فیما يتعلق باألدوات المالیة .2

، مؤشرات ، العقود اآلجلة، أسعار صرف العمالت، أسعار المواد الخام، السلععلى األوراق المالیة تھاعتمد قیمفي األدوات المالیة التي ت التداولإن  .2.1
 األساسیة األخرى تنطوي على مخاطر سوقیة محددة مرتبطة باألدوات األساسیة. األدواتالبورصة أو أسعار 

لتغییرات السیاسیة، التغیرات في السیاسة االقتصادية، فضالً ، على وجه الخصوص، مخاطر اةمعین ةأساسی أداةتشمل مخاطر السوق المحددة ألي  .2.2
 والتقییم الخاصة بأداة أساسیة معینة. التداولعن عوامل أخرى قد تؤثر بشكل كبیر ودائم على شروط وقواعد 

إشعار مسبق، من انتشار األدوات ، دون XTB شركة في حالة ارتفاع معدل التذبذب أو السیولة المحدودة للسوق بالنسبة لألداة األساسیة، قد تزيد .2.3
ألحد . على وجه الخصوص، فإن السیولة على األدوات األساسیة محدودة إلى حد كبیر خالل مرحلة االفتتاح في السوق يوم ا)Spread( المالیة

 اإلنتشار. يتم استعادة قیم )Spreadزائد ( انتشارى التداول مع مستو XTBبدأ ت) ونتیجة لذلك )UTCالتوقیق العالمي المنسق(( مساءً  11:00الساعة 
 20إلى  10أكثر من  عادةً  ال تستغرق ھذه العملیةا السیولة وتقلب السوق األساسي. بالسرعة التي تسمح بھ )Standard Spread( القیاسي

 دقیقة، ومع ذلك، في حاالت السیولة المحدودة أو التقلبات الكبیرة، قد تستغرق العملیة فترة أطول.
ويكون  اأعاله، ال يتم تطبیقھ 2.3 فإن النقطة ) الذي تم اختیاره من قبل العمیلاالنتشار العائم( مع االنتشار المتغیربالنسبة لألدوات المالیة المقتبسة  .2.4

على التكالیف اإلجمالیة ھو جزء من مخاطر السوق وقد يؤثر سلبًا  االنتشار المتغیرمتغیرًا ويعكس سعر السوق لألداة األساسیة. مثل ھذا  االنتشار
 المرتبطة بالمعاملة.

 
 مخاطر الرافعة المالیة فیما يتعلق باألدوات المالیة .3

مما  اإليداع، األدوات المالیة خارج البورصة ھي عقود تستخدم إلى حد كبیر آلیة الرفع المالي. قد تتجاوز القیمة االسمیة للمعاملة إلى حد كبیر قیمة .3.1
 لطفیفة في سعر األداة األساسیة قد تؤثر بشكل كبیر على رصید الحساب الخاص بالعمیل.يعني أنه حتى التغیرات ا

ا  .3.2 ا فقط من القیمة االسمیة للمعاملة، مما قد يؤدي إلى تحقیق أرباح محتملة عالیة ولكن أيضً ى قد يؤدي إلقد يضمن الھامش الذي أودعه العمیل جزءً
الموارد المالیة التي تم جمعھا على حسابات العمیل  تتعدىقد  الظروف غیر المواتیة بشكل خاص خطر الخسائر الفادحة للعمیل. الخسائر في بعض

 الخاصة.
 

 خطر حدوث القوة القاھرة .4
بسبب أحداث القوة القاھرة أو أحداث أخرى خارجة عن سیطرة  XTB، حیث يتم تعطیل النشاط العادي لـ ةفق العمیل على أنه في حاالت معینيوا .4.1

XTBفیذ أو سیاسة تن التشريعاتلو كان التنفیذ حسب العمیل بشروط أقل مالءمة مما  أمرالعمیل مستحیالً أو قد يتم تنفیذ  أمر ن تنفیذ ، قد يكو
 أو ھذا اإلعالن. األوامر

 
 وقت التنفیذ .5

ثانیة. ومع ذلك، ال ينطبق ھذا الشرط على الفترة التي يتم فیھا فتح السوق،  90العمیل في غضون  أوامر  XTB، تؤكد في ظروف السوق القیاسیة .5.1
تقلبات استثنائیة في أسعار األداة األساسیة أو فقدان السیولة، وكذلك في  المعین علىفیھا السوق  يحتوياالت األخرى التي وكذلك على الح

 .XTBخارج سیطرة  تكونحاالت أخرى 
العقود مقابل الفروقات الخاصة بالصناديق المتداولة في أو ألسھم با العقود مقابل الفروقات الخاصةفي بعض الحاالت، يكون تأكید تنفیذ معاملة على  .5.2

ا فقط بعد تنفیذ  البورصة ا  XTBأو وضعه في البورصة األساسیة. حالما تستلم  ذات صلة ةأساسی أداة أمرمتاحً تأكید ھذه المعاملة، فإنھا تصبح أساسً
وبالتالي فھي مرئیة في حساب  العقود مقابل الفروقات الخاصة بالصناديق المتداولة في البورصةأو ألسھم با مقابل الفروقات الخاصةعقود سعر الل

 التداول.
ا من تاريخ فتح  365دون موافقة العمیل بعد  ابل الفروقاتالعقود مقالمفتوح على  المركز، قد يتم إغالق التشريعاتبموجب الشروط الموضحة في  .5.3 يومً

 المركز.
 

 سعر األداة المالیة .6
ھذه بالنسبة لألدوات المالیة مع تنفیذ السوق، يجب اعتبار األسعار الظاھرة في حساب التداول مؤشرا ولیس من المضمون أن يتعامل العمیل مع  .6.1

أي تأكیدات إضافیة من العمیل.  في اللحظة المحددة دون الحصول على XTBقدمه تالعمیل على أفضل سعر يمكن أن  أمراألسعار. يعتمد سعر تنفیذ 
باإلبالغ عن السعر الحالي لألداة المالیة مع تنفیذ السوق الذي يتم فیه إبرام الصفقة. سیكون سعر المعاملة المبرمة مرئیًا في حساب  XTBقوم تس

 التداول.
العمیل إذا تغیر  أمرقد ترفض  XTB شركةبشرط أن  األمرر المشار إلیه في فوري)، يبرم العمیل الصفقة بالسع أمربالتنفیذ الفوري ( أمرم في حالة تقدي .6.2

 .الصفقة ابرامقبل  األمرالسعر من بسعر األداة المالیة بشكل ملحوظ مقارنة 
ا التداول الفي حساب  XTBھا تيقر العمیل بأن عروض األسعار التي نشر .6.3 محدد قد تختلف عن سعر األداة األساسیة بطريقة قد تعتبر خاطئة وفقً

 . في ھذه الحاالت، يحق لألطراف االنسحاب من المعاملة المتأثرة بھذا الخطأ أو يجوز لألطراف الموافقة على تصحیح المعاملة على الشروطللتشريعات
 .التشريعاتالموضحة في 

الرصید  بتسجیل على التواليوأن تقوم  المعنیةبتعديل الرصید والسجالت األخرى ضمن الحسابات  XTBيجب أن تقوم   نتیجة لالنسحاب من المعاملة .6.4
المفتوح، فإن  للمركزأو السجالت األخرى وفقا للحالة القائمة قبل إبرام العمیل المعاملة على سعر خاطئ. إذا كان السحب يشیر إلى إغالق الصفقة 

 االنسحاب يتسبب في استعادة المركز المفتوح وتعديل الرصید والسجالت األخرى ضمن الحسابات المعطاة للحالة التي كانت ستوجد إذا لم يتم
 على مخاطر إضافیة أو خسارة عمیل إضافیة أو حتى إغالق الصفقة المفتوحة من خالل آلیة التوقف.األمر إغالق المركز. قد ينطوي 

، قد يتم مقابل الفروقاتعقود لالقادمة من المؤسسات المرجعیة، بناءً على تحديد سعر محدد لو XTBأو المعامالت المقدمة من  األوامر إن العروض أو  .6.5
رمھا بأنسحاب من المعاملة المعنیة التي الحق في اال XTB. في مثل ھذه الحالة، لدى XTBإلغاؤھا أو سحبھا ألسباب خارجة عن نطاق تحكم 

 العمیل.
 

 العقود مقابل الفروقات الخاصة بالصناديق المتداولة في البورصة، ألسھمبا العقود مقابل الفروقات الخاصة .7
 ،العقود مقابل الفروقات الخاصة بالصناديق المتداولة في البورصةأو ألسھم با العقود مقابل الفروقات الخاصةأخذ مركز قصیر على جزء من  في حال .7.1

تعويض ھذا المركز ببیع قصیر مقابل لألداة األساسیة. قد ينتج عن ھذه المعامالت تكالیف اقتراض إضافیة للعمیل، مرتبطة باقتراض  XTBيجب على 
. يتم تحصیل التكالیف المذكورة أعاله من العمیل في نھاية يوم التداول XTBسیطرة التكلفة ذات الصلة ھو خارج عن  األداة األساسیة. مبلغ ھذه

 ةالعقود مقابل الفروقات الخاصفي حساب التداول كنقاط مقايضة وقد تؤثر بشكل كبیر على التكالیف التي يتم فرضھا على مركز قصیر على  وتظھر
، ع ذلك، ومالشروطفي جداول  للمركز. يجب توضیح التكالیف التقديرية العقود مقابل الفروقات الخاصة بالصناديق المتداولة في البورصةأو ألسھم با

 يمكن تغییرھا بأثر فوري اعتمادًا على تكالیف االقتراض لألداة األساسیة.
األساسیة المحددة في البورصة األساسیة. في مثل ھذه الحالة، يحق  األدواتفي بعض الحاالت، قد يتم إلغاء المعامالت التي يتم إبرامھا على  .7.2

العقود مقابل الفروقات الخاصة بالصناديق المتداولة أو ألسھم با قابل الفروقات الخاصةالعقود م علىإلغاء المعاملة المقابلة ذات الصلة  XTBلشركة 
 مع العمیل. في البورصة
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ة في بورص العقود مقابل الفروقات الخاصة بالصناديق المتداولة في البورصةأو ألسھم با لعقود مقابل الفروقات الخاصةل أساسیةإذا تم شطب أداة  .7.3
العقود مقابل الفروقات الخاصة بالصناديق أو ألسھم با العقود مقابل الفروقات الخاصةزال ھناك مراكز مفتوحة في يال كان أساسیة وفي وقت اإللغاء 

 .للعمیلالحق في إغالق ھذه المراكز دون إخطار مسبق  XTB لدى نیكوف ذات الصلة، المتداولة في البورصة
ا على شروط التداول في  .7.4 العقود مقابل الفروقات الخاصة بالصناديق المتداولة أو ألسھم با العقود مقابل الفروقات الخاصةيجب أن يتعرف العمیل تحديدً

 .XTBقبل التداول مع  واألوامرسیاسة التنفیذ الخاصة بالتشريعات الموضحة في و في البورصة
   

 آلیة اإليقاف .8
في أي وقت إغالق أي من المراكز المفتوحة للعمیل  XTBحساب التداول دون قیمة معینة، فیمكن لشركة على رصید الأو  األسھم تإذا انخفض .8.1

ا للقواعد المحددة على التوالي إليقاف("ا . يجب على العمیل التعرف على ھذه القواعد على وجه التحديد التشريعاتفي  للعقود مقابل الفروقات") وفقً
 .XTB قبل التداول مع

 حسابات التداول مقابل الھبوط دون قیمة األموال المودعة. رصیدعلى وجه الخصوص  تحوّطفي ظروف السوق العادية  اإليقافآلیة  .8.2
ر في حالة حدوث ظروف غیر مواتیة في السوق، وخاصة في حالة حدوث فجوة في السعر، قد يكون سعر التنفیذ لمركز اإلغالق مع آلیة اإليقاف غی .8.3

 لعمیل.ل محددة قد تتجاوز الرصید في حسابات المتكبدةرجة أن الخسائر مؤاتٍ لد
من خالل آلیة التوقف. قد يحدث ھذا الموقف على وجه الخصوص  للمركزلن يؤدي إلى إغالق تلقائي  األمريجب على العمیل التأكد من أن تنفیذ  .8.4

 عندما:
ا لإلآلیة التوقف التكالیف المتعلقة بالمعاملة بعد فتحھا سوف تتسبب في إنخفاض السھم إلى المستوى الذي ينشط   .أ  تفاقیة أووفقً

بقوة عن السعر األول من دفتر ) السعر المتوسط المرجح بحجم التداول( VWAP، ينحرف سعر إلى أنه عند التنفیذ مرلألسیؤدي الحجم الكبیر   .ب
ا إلى انخفاض السھم إلى المستوى الذي ينشط، وامراأل ا  وسیؤدي تقییم المركز المفتوح حديثً  .لإلتفاقیةآلیة التوقف وفقً

األسھم أو الرصید في حساب التداول يكون قريباً من القیمة التي يتم تفعیل ت ، إذا كان، إبالغ العمیلبذلك ةملزم ت، ولكن لیسXTB شركةويجوز ل .8.5
 دعاء الھامش"). قد يتم إرسال ھذه المعلومات من خالل منصة التداول أو بطريقة أخرى.آلیة التوقف بھا ("است

 
 شروط وأحكام االحتفاظ بالحساب .9

جمیع تكالیف تعلق بشكل خاص بتجمیع التكالیف والرسوم المتعلقة بتنفیذ االتفاقیة. بنفسه ويقبل  يعرّفقبل توقیع االتفاقیة، يجب على العمیل أن  .9.1
وفقاً  XTBجمیع التكالیف والعموالت المرتبطة بإبرام المعامالت وجمیع الرسوم والعموالت األخرى التي تفرضھا ، والمحافظة على الحساباالحتفاظ 

 فعھاودلالتفاقیة. يدرك العمیل أنه قد تكون ھناك تكالیف وضرائب أخرى مرتبطة بأداء الخدمات في أسواق معینة والتي سیتم تحصیلھا من العمیل 
 .XTBن خالل م

العمیل في العقود مقابل الفروقات الخاصة باألسھم أو العقود مقابل الفروقات الخاصة بالصناديق المتداولة  يبرم أو يوضع من قبلالذي  مرالمعاملة أو األ .9.2
ة و/أو مع واحد أو أكثر من الشركاء. إبرام معاملة التحوط في األداة األساسیة في واحد أو أكثر من التبادالت األساسی XTBمن  قد تتطلب في البورصة

أو العقود مقابل الفروقات الخاصة بالصناديق المتداولة و/أو إبرام صفقة في العقود مقابل الفروقات الخاصة باألسھم  أمرفي حالة قیام العمیل بوضع 
، على أساس ھذه االتفاقیة، استخدام أموال الحساب الخاصة التي تشكل القیمة االسمیة للھامش المودعة في حساب XTBفي البورصة، يحق لـ 

مررھا إلى الشريك تو XTBنقلھا إلى حساب شركة تادل تلك األموال كضمان ويمكن أن ما يع XTBنقل إلى تأن  XTBالعمیل. ولھذا الغرض، يحق لـ 
 أو مع الشريك. ستظل ھذه األموال معروضة في حساب العمیل كرصید. األساسي التبادلمعاملة التحوط على و/أو إبرام  أمر وضعمن أجل 

ا باستخدام الحارس XTBفي بعض الحاالت، تنفذ  .9.3  التشريعاتإلى  الحارس. وتستند مبادئ خدمات الوسیط أو الوسطاءأو  )Custodian( خدماتھا أيضً
كان  لوإذا كانت ستكون بشكل مختلف عما  یلالعمیل أنه نظرًا لھذه الحقیقة، قد يتم تنظیم حقوق العمعلى تلك الكیانات. يجب أن يدرك  المطبقة

بإيداع األدوات المالیة، المسجلة في حساب تداول العمیل، في حساب شامل تم  XTB. في حالة قیام مطبق القانون الساري في بلد إقامة العمیل
ع على الحساب الشامل ويحق لصاحب حساب التداول األدوات المالیة المسجلة في مثل ھو الموقّ XTB، فإن الحارسمن قِبل  XTBتفاظ به لـ االح

بشكل منفصل  التداولحساب  الخاصة بأصحابمالیة الدوات باألاالحتفاظ  في حساب التداول. يتم XTBشامل، بالمبلغ المحدد بواسطة ال ھذا الحساب
الخاصة بأصحاب حساب مالیة الدوات األلالحتفاظ ب من األسباب ال يوجد إمكانیة ي سببأل كان . إذاXTB بـ أو بالحارسن األدوات المالیة الخاصة ع

بلغ العمیل دون تأخیر غیر ضروري. XTBبشكل منفصل، يجب على التداول   أن يُ
 و/أو الشريك على أساس منطبق على االتفاقیة: الحارسمسؤولة عن تعیین  XTBأعاله، تكون  9.3أو  9.2في الحالة الموضحة في النقاط  .9.4

 األحكام القانونیة؛  .أ
 ؛التشريعات  .ب
 /أو السوق المعمول بھا في سوق معینة؛مارسات الجمارك و، مالسوق تشريعات  .ج
 ،السوق على أساس القانون أو غیرھم من المشاركین في مشغلي السوق، المؤسسیةاألفعال الملزمة الصادرة عن المؤسسات العامة أو   .د

 التعلیماتالتوجیھات و/أو  ،االلتماسات، اتالقرار اإلقرارات،، وال سیما ج -أ والممارسات المذكورة في النقاط الممارسات الجمركیة التشريعات،
 مراعاة أحكام أخرى من االتفاقیة.، يشار إلیھا فیما بعد باسم "األحكام المعمول بھا"، مع ى وحدات معینة وكذلك لعامة الناسموجھة إلال

الوسیط و/أو الشريك، وال سیما خدمات الحارس، مسؤولة عن التنفیذ غیر السلیم للخدمات من قبل  XTBمع مراعاة األحكام المعمول بھا، ال تكون  .9.5
ا عن ظروف ال تكون ، إذا كان(الوساطة) اإليداع والسمسرة الخاصة حكام األشروط والمسؤولة عنھا.  XTB النقص أو التنفیذ غیر السلیم للخدمات ناتجً

 و/أو الشريك.الحارس على األحكام المطبقة على تعتمد و/أو الشريك  الحارسالخدمات المقدمة من قبل ب
الخطر مع  ترتبط ،XTBفي حالة تحويل األموال إلى  XTB، الشريك و/أو حساب الشركات الخاص بـ الحارس عنداالحتفاظ باألدوات المالیة و/أو األموال  .9.6

 ( خطر اإلعسار، خطر التصفیة، خطر االنتھاك أو اإلخالل باالتفاق). XTBالشريك و/أو الحارس، المرتبط باستمرارية العمل لدى  الزائد
 

 القیود التكنولوجیة وخدمات بیتا .10
تعلق بشكل خاص ت. XTBحسابات التداول المقدمة من منصات التداول وخاصة ب معینةأن العمیل يعرف ويقبل میزات تقنیة ة يعني توقیع اتفاقیة ملزم .10.1

، إمكانیة وجود قیود في الوصول إلى الحسابات من خالل الوسائل اإللكترونیة، والتي وامربالطريقة التي يعمل بھا حساب التداول، طريقة تنفیذ األ
لعمیل . يتحمل اأو األجھزة البنیة التحتیة للبرنامج ،ثالثة تقوم بتوفیر االتصاالت تنشأ بسبب احتمال حدوث خلل في الخدمات المقدمة من قبل أطراف

 بابجمیع العواقب والتكالیف الناجمة عن عدم الوصول إلى الحسابات وأي قیود في الفرص لتنفیذ معاملة من خالل وسائل إلكترونیة ناجمة عن أس
 .XTBخارجة عن نطاق سیطرة 

ا ألسباب خارجة عن نطاق تحكم قد يتم تعلیق حسابات الت .10.2 . قد يؤدي ھذا إلى تعطیل أو تأخیر أو بطريقة أخرى تؤثر على التنفیذ XTBداول مؤقتً
 .مسؤولیتھا XTBتحمل تال  والتيالصحیح للمعامالت 

ھذه المنتجات والخدمات الجديدة. في ھذه الحالة، قد تتسبب  XTBقد يوافق العمیل طواعیة على المشاركة في فترات اختبار منتجات وخدمات  .10.3
. قبل الموافقة على المشاركة في فترات االختبار ھذه ("خدمات بیتا") يجب على التشريعاتموصوفة في وتكون الجديدة في مخاطر إضافیة للعمیل 

 .التشريعاتالموضحة في والعمیل أن يتعرف بدقة على القواعد والمخاطر المرتبطة بخدمات بیتا 
 

 ىمعلومات أساسیة أخر .11
مع أي كیانات، بما في ذلك األشخاص الطبیعیین  XTB شركة تعاونتيقر العمیل بموجب ھذا بأنه ما لم ينص على خالف ذلك، ال  .11.1

إعداد  ،إدارة المحافظ ،والكیانات التنظیمیة، التي تقدم بشكل مباشر أو غیر مباشر أنشطة وساطة تتألف من المشورة االستثمارية
أو من تلقاء  XTBمن خالل العمل على حساب  المماثلة الخدمات من بالمعامالت على األدوات المالیة أو غیرھاالتوصیات المتعلقة 

 .منفسھ
لتلقي أي ودائع نقدية أو أي أصول أخرى من العمیل على حساب  آخر خول أي كیان آخر أو أي شخصتال  XTB شركة يقر العمیل بأن .11.2

XTB  إيداع األموال الالزمة إلبرام الصفقات فقط على الحساب النقدي المحدد وفقا لالتفاق.ويجب على العمیل في جمیع األوقات 
أو فیما يتعلق بالتعاون مع األشخاص أو الكیانات المذكورة أعاله، يجب على  XTBفي حالة وجود أي مخاوف بشأن أنشطة موظفي  .11.3

 .XTBالعمیل في جمیع األوقات االتصال بـ 
وأن ال يعمل كوكیل أو وكیل لشخص آخر. ال يجوز  XTBما لم ينص على خالف ذلك، يجب على العمیل أن يبرم المعامالت مباشرة مع  .11.4

 عن موافقتھا علیھا. XTBللعمیل أن يأذن ألي شخص بإبرام الصفقات نیابة عن العمیل، ما لم تعرب 
قرارات  XTBالعمیل مع  الموضوعة من قبلستعتبر جمیع التعلیمات يقر العمیل بأنه ما لم يتم النص صراحة على خالف ذلك، ف .11.5

ا لحكمه الخاص. ا أن يبني قراراته االستثمارية وفقً  استثمار مستقلة للعمیل. يجب على العمیل دائمً
 

 ةالنھائی تالتمثیال .12
مناسبة له/لھا، مع األخذ في خارج البورصة كانت األدوات المالیة عند اتخاذ قرار بالتوقیع على االتفاقیة، يجب على العمیل أن يفكر بعناية فیما إذا  .12.1

 الوصول إلى التقنیات الضرورية والعوامل المھمة األخرى.، االعتبار معرفة العمیل االستثمارية وخبرته، الموارد المالیة
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قة ، وخاصة تلك المتعللقة بالتداول في األدوات المالیةعلى علم بمخاطر االستثمار والعواقب المالیة المتع /أنھابقبول ھذا المستند، يعلن العمیل أنه .12.2
، مؤشرات البورصة أو ، السلع، أسعار المواد الخامأسعر الصرفبحقیقة أن سعر أداة مالیة معینة قد يعتمد على سعر األوراق المالیة، العقود اآلجلة، 

 یة األخرى.أسعار الصكوك األساس
ا أنه نظرًا للرافعة المالیة المرتفعة، فإن التعامل في األدوات المالیة خارج البورصة /تدركيعلن العمیل أنه يدرك .12.3 ا المشتقات يرتبط ارتباطًا وث كونھا تمامً یقً

 ، حتى عند تغییر طفیف في سعر األداة األساسیة.تعرض العمیل لخسائر مالیة كبیرة بإمكانیة
 األدوات المالیة دون تحمل مخاطر الخسائر. معامالتعلى دراية كاملة بحقیقة أنه من غیر الممكن جني الربح من  اھأنأنه/ يعلن العمیل .12.4
 المالي مستقر وكاف لتمكینه من االستثمار في األدوات المالیة. /وضعھايعلن العمیل أن وضعه .12.5
 كاذبة.يجب اعتبار أي ضمانات لتحقیق الربح على األدوات المالیة  .12.6
. أبعد على األدوات المالیة خارج البورصةمن المسؤولیة عن أي خسائر يتكبدھا العمیل نتیجة للمعامالت التي يقوم بھا العمیل  XTBيعفي العمیل  .12.7

 من كل شك، يعتبر إبرام الصفقة قرارًا مستقالً للعمیل.
 

 
 
 DECLARATION OF INVESTMENT RISK dated April 1st, 2017  
 
1. General provisions  
1.1. The subject of this Declaration (hereinafter referred to as “Declaration”) is to inform the Client 
about financial risks related to trading in over-the-counter (OTC) Financial Instruments.  
1.2. This Declaration describes essential, yet not all types of risks related to trading in OTC Financial 
Instruments.  
1.3. This document forms an integral part of the Regulations on the provision of services consisting in 
the execution of orders to buy or sell property rights, keeping property rights accounts and cash 
accounts by XTB International Limited. (“Regulations”). The terms used in this document with the use of 
capital letters shall have the meaning as specified in the Regulations.  
 
2. Risk elements in relation to Financial Instruments  
2.1. Trading in Financial Instruments which value is based i.e. on securities, futures, currency exchange 
rates, prices of raw materials, commodities, stock exchange indices or prices of other Underlying 
Instruments involves specific market risk related to the Underlying Instruments.  
2.2. Specific market risk for a particular Underlying Instrument includes, in particular, the risk of political 
changes, changes in economic policy, as well as other factors which may considerably and permanently 
influence the conditions and rules of trading and valuation of a particular Underlying Instrument.  
2.3. In case of the high volatility or limited liquidity of the market for the Underlying Instrument, XTB 
may increase, without the prior notice, the Spread on Financial Instruments. In particular, liquidity on 
Underlying Instruments is largely limited during the opening phase of the market on Sunday at 11:00 
p.m. (UTC time) and in consequence XTB commences trading with an increased level of Spread. 
Standard Spread values are restored as fast as the liquidity and the volatility of the underlying market 
allows. Usually this process takes not more than 10-20 minutes, however, in cases of limited liquidity or 
large volatility the process may take longer.  
2.4. For Financial Instruments quoted with variable Spread (floating Spread) chosen by the Client point 
2.3 above shall not apply and Spread is variable and reflects the market price of an Underlying 
Instrument. Such a variable Spread is a part of market risk and may negatively influence overall costs 
associated with the Transaction.  
 
3. Financial leverage risk in relation to Financial Instruments  
3.1. OTC Financial Instruments are contracts that largely employ financial leverage mechanism. Nominal 
value of the Transaction may largely exceed the value of the deposit, which means that even subtle 
changes of the price of an Underlying Instrument may considerably influence Client’s particular 
Account’s Balance.  
3.2. The Margin deposited by the Client may secure only part of the nominal amount of the Transaction, 
which might result in high potential profit but also in the risk of heavy losses for the Client. The losses 
might in certain particularly unfavorable circumstances exceed financial resources gathered on particular 
Client’s Accounts.  
 
4. The risk of occurrence of the Force Majeure  
4.1. Client accepts that in certain situations, in which normal activity of XTB is disrupted by the events of 
the Force Majeure or other events that are beyond XTB’s control, the execution of the Client’s Order 
might be impossible or Client’s Order may be executed on conditions less favorable than it results from 
the Regulations, Order’s Execution Policy or from this Declaration.  
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5. Execution time  
5.1. In standard market conditions XTB confirms Client’s Orders within 90 seconds. This condition, 
however, does not apply to a period when market is opening, as well as to other situations when on the 
particular market there is an exceptional volatility of prices of the Underlying Instrument or the loss of 
liquidity, as well as in other situation which are beyond XTB’s control.  
5.2. In some situations the confirmation of the execution of a Transaction on an Equity CFD or ETF CFD 
is only available after a relevant Underlying Instrument order was executed or placed on the Underlying 
Exchange. As soon as XTB receives the confirmation of such transaction, it becomes a basis for Equity 
CFD or ETF CFD price and as such is visible in the Trading Account.  
5.3. Under the terms described in the Regulations Open Position on CFD may be closed without Client’s 
consent after 365 days from the date of opening the position.  
 
6. Price of a Financial Instrument  
6.1. For Financial Instruments with market execution the prices shown in the Trading Account should be 
deemed as indicative and it is not guaranteed that the Client will deal at these quotations. The execution 
price of Client’s Order will be based on the best price which XTB can offer at the particular moment 
without obtaining any additional confirmations from the Client. The current price of a Financial 
Instrument with market execution at which the Transaction is concluded will be reported back by XTB. 
The price of a concluded Transaction will be visible in the Trading Account.  
6.2. In case of placing an Order with instant execution (instant Order), the Client concludes the 
Transaction at the price indicated in the Order provided that XTB may reject Client's Order if prior to 
conclusion of the Transaction, the Financial Instrument Price has changed significantly comparing to the 
price from the Order.  
6.3. Client acknowledges that the quotations published by XTB on the particular Trading Account may 
differ from the price of Underlying Instrument in such a way that in accordance with the Regulations 
may be deemed erroneous. In those situations the parties are entitled to withdraw from the Transaction 
affected by such an error or parties may agree to correct the Transaction on the terms described in the 
Regulations.  
6.4. As a result of withdrawal from the Transaction XTB XTB shall adjust respective Balance and other 
registers within given Accounts and record respectively the Balance or other records according to the 
state existing prior to conclusion by the Client the Transaction on erroneous price. If the withdrawal 
refers to the Transaction closing the Open Position, the withdrawal causes restoring of the Open Position 
and the adjustment of the respective Balance and other registers within given Accounts to the state that 
would have existed if the position was never closed. It may involve additional risks, additional Client’s 
loses or even closing of the Open Position through the stop out mechanism.  
6.5. Offers, orders or transactions presented by XTB coming from Reference Institutions, based on 
which certain CFDs’ price is determined, may be cancelled or withdrawn for reasons beyond XTB’s 
control. In such case XTB has the right i.e. to withdraw from respective Transaction concluded by the 
Client.  
 
XTB International Limited (XTB) is authorised and regulated by the International Financial Services 
Commission in Belize. (IFSC License No.: IFSC/60/413/TS/17). XTB is registered in Belize under 
Registered Number 153,939 Company address: 35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belize, C.A.  
 
7. Equity CFD, ETF CFD  
 
7.1. In case of taking a short position on part of Equity CFDs or ETF CFDs, XTB shall offset such position 
with a corresponding short sale of the Underlying Instrument. Such Transactions may generate an 
additional borrowing costs for a Client, related with borrowing of the Underlying Instrument. The 
amount of this related cost is beyond control of XTB. Aforementioned costs shall be collected from a 
Client at the end of Trading Day and shown in Trading Account as swap points and may significantly 
influence the costs charged for a short position on Equity CFDs or ETF CFDs. Estimated costs of position 
shall be indicated in the Condition Tables, however, they may be changed with immediate effect 
depending on borrowing costs of Underlying Instrument.  
7.2. In some circumstances transactions concluded on particular Underlying Instruments on the 
Underlying Exchange may be cancelled. In such case XTB has the right to cancel relevant corresponding 
Transaction on Equity CFDs or ETF CFDs with the Client.  
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7.3. If an Underlying Instrument for the Equity CFD or ETF CFD is being delisted on an Underlying 
Exchange and at the time of delisting there are still open positions in the relevant Equity CFD or ETF 
CFD, XTB has the right to close such positions without prior notification of the Client.  
7.4. Client should specifically acquaint himself with conditions of trading in Equity CFDs or ETF CFDs 
described in the Regulations and Order’s Execution Policy before trading with XTB.  
 
8. Stop out mechanism  
8.1. If the Equity or Balance on the Trading Account falls below certain value, XTB may at any time 
close any of the Client’s Open Position (“stop out”) in accordance with the rules specified respectively for 
CFDs in the Regulations. Client should specifically acquaint himself with those rules before trading with 
XTB. 
8.2. Stop out mechanism in normal market conditions hedges particular Trading Accounts Balance 
against falling below the value of the deposited funds. 
8.3. Should unfavorable market conditions arise, in particular if a price gap occurs, the execution price of 
Closing Position with the stop out mechanism may be so unfavorable that the losses suffered may 
exceed the Balance on particular Client’s Accounts. 
8.4. Client should ensure that the execution of the Order won’t cause automatic closing of the position 
through the stop out mechanism. This situation may occur in particular when: 
a) costs relating to the Transaction after its opening will cause decrease of the Equity to the level that 
activates in accordance with the Agreement the stop out mechanism or 
b) the significant volume of the Order will cause that upon execution the VWAP price strongly deviates 
from the first price from the book of orders, and the valuation of the newly opened position will cause 
the decrease of the Equity to the level that activates in accordance with the Agreement the stop out 
mechanism. 
8.5. XTB may, but isn’t obliged to, inform the Client, if accordingly, the Equity or the Balance on the 
Trading Account is close to the value at which the stop out mechanism is activated (“margin call”). This 
information may be sent through the trading platform or in another way. 
 
9. Terms and conditions of keeping the Account  
9.1. Prior to signing the Agreement the Client should acquaint himself and accept all costs and charges 
related to the execution of the Agreement. It concerns in particular all costs of keeping and maintaining 
the Accounts, all costs and commissions related to the conclusion of Transactions and all other fees and 
commissions charged by XTB in accordance with the Agreement. Client is hereby made aware that there 
might be other costs and taxes connected to performance of the services on particular markets which 
will be collected from the Client and paid through XTB. 
9.2. Transaction or Order concluded or placed by the Client in Equity CFDs or ETF CFDs may require XTB 
to conclude hedging transaction in Underlying Instrument on one or more Underlying Exchanges and/or 
with one or more Partners. In case of the Client placing an Order or concluding a Transaction in Equity 
CFDs, and/or EFT CFDs, XTB shall be entitled, on a basis of this Agreement, to use on own account 
funds constituting Nominal Value of Margin deposited on Client's Account. For this purpose, XTB is 
entitled to transfer to XTB the equivalent of such funds as a security and may transfer them to corporate 
account of XTB and pass on to the Partner in order to place an order and/or conclude a hedging 
transaction on the Underlying Exchange or with the Partner. Those funds will still be shown on Client’s 
Account as the Balance. 
9.3. In some cases XTB executes its services also with the use of custodians or brokers. The principles 
of broker’s or custodian’s services are based on the regulations applicable to those entities. Client should 
be aware that due to this fact Client rights might be regulated differently than as if they would be if the 
law applicable in Client’s country of residence applied. In a situation when XTB deposits Financial 
Instruments, recorded on Client’s Trading Account, on an omnibus account maintained for XTB by the 
Custodian, XTB is the signatory of the omnibus account and the holder of Trading Account shall be 
entitled to Financial Instruments recorded on such an omnibus account, in amount specified by XTB in 
the Trading Account. Trading Account’s holders’ Financial Instruments are kept separately from financial 
instruments of the Custodian or XTB. If, for any reason, there is no possibility to keep Financial 
Instruments of the Trading Account’s holders separately, XTB shall be obliged to inform the Clients 
without unnecessary delay.  
9.4. In case described in points 9.2 or 9.3 above, XTB shall be responsible for appointment of the 
Custodian and/or the Partner on the basis of applicable to the Agreement: 
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a) legal provisions; 
b) regulations; 
c) market regulations, customs and/or market practices being in force on a given market; 
d) binding acts issued by public or corporate institutions, market operators or other participants of the 
market on the basis of the law, regulations, customs, and practices, mentioned in points a-c, in 
particular resolutions, decisions, motions, directives and/or instructions, addressed to particular units as 
well as to general public, hereinafter referred to as “Applicable Provisions”, subject to other provisions of 
the Agreement. 
9.5. Subject to the Applicable Provisions, XTB shall not be responsible for improper execution of services 
by Custodian, Broker and/or Partner, in particular depository and brokerage services, if lack or improper 
execution of services results from circumstances for which XTB is not responsible. Terms and conditions 
of the services provided by Custodian and/or Partner are based on provisions applicable to Custodian 
and/or Partner. 
9.6. Keeping Clients’ Financial Instruments and/or funds at the Custodian, Partner and/or corporate 
account of XTB in case of transfer of the funds to XTB, is related with increased risk connected with 
business continuity of the Custodian, Partner and/or XTB (risk of insolvency, risk of liquidation, risk of 
infringement or dissolvement of the Agreement). 
 
10. Technological limitations and Beta Services  
10.1. Signing a binding Agreement shall mean that the Client knows and accepts specific technological 
features of the trading platforms and Trading Accounts provided by XTB. It concerns in particular the 
manner of Trading Account functioning, the manner of Orders’ execution, the possibility of limitations in 
the access to the Accounts through electronic means, that arises due to possible malfunctioning of 
services provided by third parties that supply telecommunication, hardware or  software infrastructure. 
The Client shall bear all consequences and costs arising from lack of access to the Accounts and from 
any limitations in opportunities to execute a Transaction through electronic means that are caused by 
reasons that are beyond XTB’s control.  
10.2. Trading Accounts may be temporarily suspended for reasons that are beyond XTB’s control. This 
may disable, delay or in other way affect the Transaction’s proper execution for what XTB cannot take 
responsibility. 
10.3. Client may voluntarily agree to participate in testing periods of XTB’s new products and services. 
In that case such new products and services may cause additional risk to the Client which is described in 
the Regulations. Before agreeing to participate in such testing periods (“Beta Services”) the Client should 
carefully acquaint with the rules and risks connected with Beta Services described in the Regulations. 
 
11. Other essential information  
11.1. Client hereby acknowledges that unless otherwise stipulated, XTB does not cooperate 
with any entities, including both natural persons and organizational entities, which directly 
or indirectly provide brokerage activities consisting of investment advice, portfolio 
management, preparation of recommendations concerning transactions on financial 
instruments or other similar services by acting on XTB’s account or on their own.  
11.2. Client acknowledges that XTB does not authorize any other entity or a person to 
receive any cash deposits or any other assets from the Client on the account of XTB and the 
Client should at all times deposit funds necessary to conclude the Transactions only on the 
Cash Account specified in accordance with the Agreement.  
11.3. In case of any concerns as to XTB employees’ activities or concerning cooperation 
with persons or entities mentioned above, Client should at all times contact XTB. 
11.4. Unless stipulated otherwise, the Client shall conclude the Transactions directly with 
XTB and shall not act as an agent or proxy of other person. The Client shall not authorize 
any person to conclude the Transactions on behalf of the Client, unless XTB expresses its 
consent thereto.  
11.5. The Client acknowledges that unless explicitly specified otherwise all Instructions 
placed by the Client with XTB shall be considered as Client’s independent investment 
decisions. The Client should always base his investment decisions on his own judgment. 
 
12. Final representations  



 

في بلیز تحت الرقم المسجل  XTB). تم تسجیل IFSC / 60/413 / TS / 17رخصة رقم:   IFSCمرخصة ومنظمة من قبل لجنة الخدمات المالیة الدولیة في بلیز. ( )XTBالعالمیة المحدودة ( XTBة شرك
 .أمریكا الوسطىطریق باراك، الطابق الثالث، مدینة بلیز، بلیز،  35عنوان الشركة:  153،939

  
v.221118  

 

12.1. When making a decision to sign the Agreement, the Client shall carefully consider whether the 
OTC Financial Instruments are appropriate for him/her, taking into account Client’s investment 
knowledge and experience, financial resources, access to necessary technologies and other important 
factors.  
12.2. By accepting this document Client declares that he/she is aware of investment risks and financial 
consequences that are related to trading in Financial Instruments, especially those related to the fact 
that the price of certain Financial Instrument may depend on price of securities, futures, exchange rates, 
prices of raw materials, commodities, stock exchange indices or prices of other Underlying Instruments.  
12.3. The Client declares that he/she is fully aware that due to high financial leverage, dealing in OTC 
Financial Instruments being derivatives is strictly connected with the possibility of suffering heavy 
financial losses by the Client, even at a slight change of the Underlying Instrument price.  
12.4. The Client declares that he/she is fully aware of the fact that it is not possible to make profit on 
Financial Instruments Transaction’s without taking the risk of losses.  
12.5. The Client declares that his/her financial standing is stable and sufficient to enable him to invest in 
the Financial Instruments.  
12.6. Any guarantees as to making a profit on Financial Instruments should be deemed false. 
12.7. The Client exempts XTB from liability for any losses incurred by the Client as a result of 
Transactions made by the Client on OTC Financial Instruments. Beyond all doubt, concluding a 
Transaction shall be deemed as an independent decision of the Client.  
 
XTB International Limited (XTB) is authorised and regulated by the International Financial Services Commission in Belize. (IFSC License No.: IFSC/60/413/TS/17). XTB is 
registered in Belize under Registered Number 153,939 Company address: 35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belize, C.A.  

 
 


