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 :%100شروط عرض بونص التداول بمقدار 

 

كل  ى% موافقة العميل الضمنية عل100ر برنامج عرض بونص التداول بمقدايتضمن فتح حساب جديد تحت  -1
شروط العرض الخاصة و شروط التداول المقدمة من الشركة و المنصوص عليھا في اتفاقية العمالء و موقع 

 الشركة.

 خر من الشركة.آشعار إ ىو حت 2015من شھر ديسمبر لعام  23عرض بونص التداول ساري من يوم  -2

شعار مسبق. كما تحتفظ إه في اي وقت و بدون ئو الغاأفي تعديل بنود العرض  مالً لشركة بحقھا كاتحتفظ ا -3
 فصاح عن األسباب.ص التداول و االحتفاظ بھا دون اإلبون ىحقية العميل في الحصول علأبحقھا في تحديد 

 ةساءإيل أنه يقوم ببعد فحص حساب العم يحق للشركة مراجعة حسابات العمالء و في حالة ان قررت الشركة -4
مر غلق و أن تطلب األ ن تقوم بسحب بونص التداول كامالً أاستخدام بونص التداول فمن حق الشركة الكامل 

 بالكامل. هو غلق حساب ىرجاع إيداعه األساسي له مرة اخرإحساب العميل و 

ة و القسم القانوني دارة الشركإن إالشروط المذكورة ھنا ف هنشوب اي نزاع حول العرض لم تغطي في حالة -5
 سوف تنظر لألمر و تقر الحل العادل للجميع.

مع % صالح فقط لإليداعات الجديدة في الحسابات الجديدة التي يتم فتحھا 100عرض بونص التداول بمقدار  -6
خر آداع يإالتداول. في حالة قيام العميل بدوالر أمريكي لبونص  1000 ىأف أكس دي دي تريدينج بحد أقص

 اإليداع الجديد. ى % عل25بونص تداول بمقدار  ىفسوف يحصل عل هفي حساب

العرض متاح لكل عمالء اف اكس دي دي الحاليين و الجدد. ان كان لديك حساب مع أف اكس دي دي و تريد 
ستفادة من العرض ضافي لإلإالبريد التالي لفتح حساب  ىاالستفادة من العرض فيمكنك مراسلة الدعم العربي عل

  cfxadvisors.comnfo@arabiiريد التالي الب ىعل

الدعم  ىلإأن يرسل بريد  هص التداول فعلييتمكن العميل من سحب بون ىبعد إتمام عدد الصفقات المطلوبة حت -7
 بونص قابل للسحب الفوري. ىيتم تحويل بونص التداول ال ىالعربي حت

ن إ ىخرأل واحد. بعبارة ركة في حساب تداول مزج عروض البونص المختلفة التي تقدمھا الشال يمكن للعمي -8
عرض البونص العادي بمقدار  ى% فال يمكن أن يحصل عل100بونص التداول بمقدار  ىحصل العميل عل

 % في نفس الحساب.10

في الغاء أي بونص تداول حصل  موال بين حساباته المختلفة و لكن ھذا االمر سوف يتسببيحق للعميل نقل األ  -9
 في ھذا الحساب.ه علي
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بقسمة  هالقيام بعدد معين من العقود. عدد العقود يتم الوصول الي هيتمكن العميل من سحب البونص فعلي ىحت - 10
 عدد العقود المطلوبة.  ىللحصول عل 2 ىمبلغ بونص التداول عل

ندرد عقد استا 250القيام بعدد  هبونص تداول فعلي دوالر 500 ىدوالر و حصل عل 500مثال: قام العميل بإيداع 
 يتمكن من سحب البونص. ىحت ةاو ما يعادلھم من عقود صغير

 .سحب االرباح في أي وقت دون قيد أو شرط ى توجد أي قيود علال - 11

من الحساب قبل إتمام شروط التداول فيحق للشركة سحب  هم العميل بسحب جزء أو كل رأس مالفي حالة قيا - 12
  العميل. هاو كل بونص التداول الذي حصل عليبعض 

 الف دوالر في حساب واحد 30ھو  هاول الذي يمكن للعميل الحصول عليحد لبونص التد ىأقص - 13

في  ىفلن يتمكن من سحب البونص و ستبق في حالة عدم قيام العميل بإتمام عقود التداول المطلوبة في الحساب - 14
 إيداعه في الحساب.الحساب كبونص للتداول فقط مادام بقي 

سوف  سابهالحساب و قبل إكمال العميل للصفقات المطلوبة لالحتفاظ ببونص التداول في ح ىأثناء التداول عل - 15
العميل و يتبقى بونص  يداعات الموجودة في حسابكل اإل نفاذلي (ليكويدشن) في حالة يتم تفعيل الغلق اآل

 يل شروط التداول المذكورة أعاله)يكمل العم ىالتداول فقط (غير مقبولة الخسارة حت

لي ن الغلق اآلإدوالر بونص تداول ف 1000 ىحصل عل هدوالر في حساب 1000مثال: قام العميل بوضع 
بونص  ىو سوف تبق دوالر التي اودعھا 1000في حالة خسارة العميل لمبلغ  هللصفقات سوف يتم تفعيل

 التداول في الحساب

وامر ألصفقات لنفاذ االيداع متضمنا أي غلق ا ىمسؤولة عن أي نتائج تترتب علفي ھذه الحالة الشركة غير 
بونص تداول  ىمعلقة في الحساب. سوف يتم اعتبار أي نقل لألموال بين الحسابات التي حصل العميل فيھا عل

 المبلغ ى(اال أن كان ربح أعل هأنھا سحب و سوف يتم خصم بونص التداول من الحساب المنقول من ىعل
 كوتي و ليس من البالنس.لتداول). يتم احتساب الربح من اإلالمودع و بونص ا

% 10التداول غير متاح للحسابات المدارة (حسابات المام أو البام) و لكن يمكنھم استخدام بونص  بونص - 16
 .المتاح في الوقت الحالي


