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عن جمیع المخاطر  ھذا ، ال يكشف بیان إخالء المسؤولیةمخاطر منتجاتنا وخدماتنا. مع ذلك، نزودك بمعلومات تساعدك على فھم طبیعة وفي ھذا اإلشعار

يجب علیك عدم االنخراط في منتجاتنا إال إذا كنت تفھم طبیعة  الخیارات.بتداول اللألسھم و الفروقاتوعقود  للعقود مقابل الفروقاتوالجوانب الھامة األخرى 
أي شك يجب علیك ب تشعرإذا كنت . لخسائرارة ومدى تعرضك للمخاطر واكیف تحقق الربح أو الخس، ھاعمل یة)، كیفOTC( البورصةتداول المشتقات خارج 

 للعديد من العمالء. مالئمةقد ال تكون مناسبة أو  XTBطلب المشورة المھنیة. يرجى العلم بأن األدوات المالیة التي تقدمھا 
 

  اإلطالق.ث على ات تعويض قانونیة في بلیز في أي حدبأي اتفاقی الخاصة ولن تكون محمي كمسؤولیتى يجب أن تتعامل معنا عل
 

أن أسعارنا . على الرغم من XTB، فإنك تضع عملیات تداول فیما يتعلق بتحركات األسعار التي تحددھا OTC البورصةالمشتقات خارج عند االنخراط في تداول 
ا وھذا يعني أن السعر لدينا قد يكون مد. ال تؤخذ مباشرة من أي مصدر واح ، إال أنھااألساسیةسعار األترتبط ب ، لألصل عن أي سعر صرف أو سعر سوقختلفً

د تعتم ، من حیث المفھوم مع مراعاة التغییرات في األساس التي ترتبط بھا أسعارنا.مكننا أن نغیر أسعارنا في أي وقتأو المؤشر األساسي ذي الصلة. ي
تحقق  كیف الشروط واألحكام الخاصة بناوإغالقه. توضح  بكالخاص  فتح التداولب ما تقوم، عندسارة على كیفیة تحرك السعر لديناعملیة تحقیق الربح أو الخ

ا أو خسارة ، وتعطي سیاسة تنفیذ األوامر لدينا المزيد من التفاصیل فیما يتعلق بأسعارنا.  ربحً
 

لغرض إعالمي  تم إعدادھاولنا بأي شكل من األشكال بعناية ورعاية وبمعرفة المؤلف قب المقدمة الیك منتم إعداد محتوى الموقع وجمیع المواد األخرى 
یر تحت تأث الناتجةنحن ال نتحمل المسؤولیة عن قرارات االستثمار والخسائر المتساوية  فقط. وھي ال تشكل نصیحة استثمارية في فھم قوانین بلیز.

مار المستقلة للعمیل. يجب على العمیل دائمًا المعلومات القائمة على المعلومات الواردة منا. جمیع تعلیمات التداول التي يضعھا العمیل ھي قرارات االستث
  أن يبني قراراته االستثمارية وفقًا لحكمه الخاص.

 

  
 
RISK DISCLAIMER, dated April 1st, 2017 
 
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. 
 
In this notice, we provide you with information to help you understand the nature and risks of 
our products and services. However this Risk Disclaimer does not disclose all the risks and other 
significant aspects of CFD, Equity CFDs and Option trading. You should not engage in our 
products unless you understand the nature of the Over the Counter (OTC) Derivative trading, 
how it works, how you make a profit or loss and the extent of your exposure to risk and loss. If 
you are in any doubt you should seek professional advice. Please be advised that financial 
instruments offered by XTB may be not suitable or appropriate for many clients. 
 
You should deal with us at your own risk and shall not be protected by any statutory 
compensation agreements in Belize in any events whatsoever.  
 
When engaging in OTC derivative trading you are placing trades in relation to movements of 
prices set by XTB. Although our prices relate to prices of the underlying, they are not taken 
directly from any one source. This means that our price may be different to any exchange or 
market price, for the relevant underlying asset or index. We can change our prices at any time, in 
particular having regard to changes in the underlying to which our prices relate. Whether you 
make a profit or a loss depends on how our price has moved between, when you opened and 
closed your trade. Our terms and conditions clarify how you make a profit or a loss and our Order 
Execution Policy gives further details in relation to our prices. 

 
The content of the website and all other materials provided to you by us in any way have been 
prepared with care and diligence and with the knowledge of the author and are prepared for 
informative purpose only. They do not constitute investment advice in understating of laws of 
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Belize. We do not take responsibility for investment decisions and for eventual losses made under 
the influence of the information based on information coming from us. All trading Instructions 
placed by the Client are Client’s independent investment decisions. The Client should always base 

his investment decisions on his own judgment. 
 
 
 

 
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.  

 


