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

  حساب بدون فوائد - الملحق
 

وط التالية ملحقا  كةتشكل الشر ي تفاقية العميل)"ا التفاقية عميل الشر
كة عىل الويب. "( المحددة ف   موقع الشر

 
 عام .1

كة الوحيد  .1.1 يعة، ويخضع لتقدير الشر يتبعون العقيدة اإلسالمية / قانون الشر   يتم تقديم هذا الحساب الخاىلي من الفوائد فقط للعمالء الذين 

 والمطلق. 

 والتأثير الكامل. باستثناء ما هو منصوص عليه هنا، ال يجوز تعديل اتفاقية العميل, حيث ستبقى سارية المفعول  .1.2

وط هذا الملحق محلها.  .1.3 ي حال تواجد أي تناقضات أو غموض بير  الموضوع المحدد لهذا الملحق أو اتفاقية العميل، تحل شر
 ف 

ي   .1.4
ي لم يتم تعريفها بطريقة أخرى ف 

ي هذا الملحق والتى
ي هذا الملحق، يكون لجميع المصطلحات المستخدمة ف 

باستثناء ما هو منصوص عليه ف 

ي اتفاقية العميل. هذه المل
ي المنسوبة إىل هذه المصطلحات ف 

 حق المعان 

وط وأحكام اتفاقية العميل غير المعدلة عىل وجه التحديد بموجب هذه االتفاقية سارية المفعول والتأثير الكامل وتطبق،   .1.5 مع  تبقى جميع شر

 . إجراء ما يلزم من تعديل

 

وط واحكام الحساب الخالي من الفوائد  .2  شر

.  : لي التمويل اللي  .2.1  ال يخضع الحساب الخاىلي من الفوائد للتمويل الليىلي

يد( .2.2 يقر العميل بأن استخدام الحساب الخاىلي من الفوائد مصحوب بفروق أسعار أوسع عىل األدوات المالية. يقر العميل   : فروق األسعار )السبر

كة المطلق و  ي أي وقت وفقا لتقدير الشر
دون إشعار مسبق ، وأنه ال يوجد حد لمدى اتساع فروق  ويوافق عىل أنه يمكن تغيير فروق األسعار ف 

ي جميع األوقات بفروق األسعار المحدثة. 
 األسعار، وأنه من مسؤولية العميل وحده أن يكون عىل دراية ف 

ي تبقى مفتوحة ألكير   14يتعهد العميل بعدم إبقاء الصفقة مفتوحة ألكير من    : الصفقات المفتوحة  .2.3
يوما    14من    يوما. يتم إغالق الصفقة التى

كة.  كة ووفقا للسعر المشار إليه عىل منصة التداول الخاصة بالشر  تلقائيا من قبل الشر

 

 إقرار العميل  .3

ي هذا الملحق وأن فتح وإغالق حساب بدون فوائد يخضع  
وط واألحكام المنصوص عليها ف  بأن الحساب الخاىلي من الفوائد يخضع للشر يقر العميل 

ي جميع 
كة المطلق. ويجب أن يخضع ف   األوقات لتقدير الشر

 

  

https://www.iforex.ae/legal/client_agreement.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. 

Annex- Interest - Free Account  
 

The following terms constitute an Annex to the Company’s Client Agreement (“Client Agreement”) set in the Company’s 
website. 

 
1. General 

1.1. This Interest- Free Account is offered solely to Clients following the Muslim faith/ Sharia Law, subject to the 

Company’s sole and absolute discretion. 

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

1.3. To the extent there are any inconsistencies or ambiguities between the specific subject matter of this Annex 

or the Client Agreement, the terms of this Annex shall supersede. 

1.4. Except as provided in this Annex, all terms used in this Annex that are not otherwise defined herein shall have 

the meanings ascribed to such terms in the Client Agreement. 

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

force and effect and shall apply, mutatis mutandis.  

 

2. Interest - Free Account Terms 

2.1. Overnight Financing: Interest- Free Account shall not be subject to Overnight Financing.  

2.2. Spread: The Client acknowledges that the use of Interest- Free Account shall result in wider spreads on 

Financial Instruments. The Client acknowledges and agrees that spreads may be changed at any time subject 

to the Company’s sole and absolute discretion and without prior notice, that there is no limit to how wide 

Spreads may be, and that it is the Client’s sole responsibility to be aware at all times to the updated spreads.  

2.3. Open Transaction: The Client undertakes not to hold a transaction open for over than 14 days. Transaction 

which shall remain opened for more than 14 days shall be automatically closed by the Company and in 

accordance to the price indicated on the Company’s Trading Platform.  

 

3. Client Acknowledgment 

The Client acknowledges that an Interest - Free Account is subject to the terms and conditions set forth in this Annex 
and that the opening and closure of an Interest - Free Account is and shall be at all times subject to the Company’s 
sole and absolute discretion.  
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