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توصيات الفوركسء خبرا  

 

 %10شروط عرض البونص بمقدار 

ستخدامه في الحسابات إالبونص متاح لكل عمالء شركة أف أكس دي دي الجدد و الحاليين و يمكن 
 حد سواء ىالفردية أو الحسابات المدارة عل

1.  ً   :يحق للعميل سحب البونص بعد استيفاء الشرطين التاليين معا
البونص.  القيام بعدد معين من العقود الكبيرة أو ما يعادلھا من عقود صغيرة حتى يتمكن من سحب .2

والناتج سيكون عدد العقود الكبيرة المراد  10ليه بقسمة مبلغ البونص على عدد العقود يتم الوصول إ
   .القيام بھا أو مايعادلھا من العقود الصغيرة

a.  عقد كبير أو ما  20دوالر بونص فعليه القيام بعدد  200مثال قام العميل بالحصول على مبلغ
  .يعادله من عقود صغيرة لسحب البونص

يوم من تاريخ حصوله على  90ل في حالة سحب العميل لرأس المال المودع أو جزء منه في خال .3
  .البونص فيحق لشركة اف اكس دي دي ان تقوم بخصم البونص المقدم للعميل

  .يحق للعميل سحب األرباح في أي وقت دون ان يتم خصم البونص .4
  .يتم حساب االرباح مع آخر مرة حصل فيه العميل على بونص و ليس من بداية تاريخ الحساب .5

a. 300دوالر بونص وحقق ربح  100دوالر وحصل على  1000قام العميل بإيداع  :مثال 
 1000دوالر و لم يقم بالسحب ثم قام بإيداع آخر وأودع مبلغ  1400دوالر وأصبح رصيده 

بح في حسابه إجمالي دوالر و أص 300دوالر بونص ثم حقق ربح  100دوالر وحصل على 
 300له سحبھا دون التأثير على البونص ھو مبلغ ن حجم األرباح التي يحق إدوالر ف 2800

دوالر حيث أن الربح يعاد تقييمه بعد آخر بونص حصل عليه  600دوالر فقط و ليس 
  .العميل

b. للشركة  في حالة عدم قيام العميل بعدد العقود المطلوبة في حسابة في الفترة المحددة فيحق
  العميل هسحب البونص الذي حصل علي

c. يوم فيحق للشركة سحب  90الحساب ألكثر من  ىم العميل بالتداول علفي حالة عدم قيا
  البونص الذي حصل علية العميل

d. منصة  سالمية علىى الحسابات اإلتعطي عل كل البوانص المقدمة من أف أكس دي دي
  4الميتاتريدر

  بهتحتفظ شركة اف اكس دي دي بحقھا في تحديد أحقية العميل في الحصول على البونص واحتفاظه  .6
ستيفاء اه بعد أو سحب ايضا هلھامش بصورة طبيعية و يمكن خسارتفي ا امهالبونص يمكن استخد .7

 الشروط.

 

 


