
  العرض شروط

  

  الجدد و الحاليين دي دي أكس اف شركة عمالء لكل متاح العرض

  الواحد للحساب أمريكي دوالر االف 8000 ھو عليه الحصول للعميل يمكن الذي البونص لمبلغ حد أقصى. 2016 لعام أكتوبر شھر من 9 يوم في العرض ينتھي و 2016 أكتوبر شھر من 1 يوم العرض فترة تبدأ

 فترة خالل الجديد الحساب في دوالر 250 اول على% 100 بونص ينطبق.  العربي الدعم ايميل الى طلب ارسال اال عليكم ما جديد حساب لفتح. جديد حساب فتح طلب العرض من االستفادة يود عميل كل على يجب

 الجدول من موضح ھو كما اإليداع حجم بحسب متصاعد بونص على يحصل فسوف الحساب نفس في مرة من اكثر بإيداع العميل قيام حالة في .لمرة واحدة فقط% 100يسمح لكل عميل استالم عرض  .العرض

  :التالي

100%  5% +250  8% +250   10% +250  12% +250  15% +250  18% +250  20% +250 

$0‐$250  $251‐$500  $501‐$750  $751‐$1000  $1001‐$2000  $2001‐$5000  $5001‐$10000  $10001‐$100000 

  

 تحتفظ دي دي أكس اف فشركة يوم 90 قبل االصلي االيداع مبلغ من مال أي او البونص بسحب العميل قام ان. االيداع تاريخ من يوم 90 لمدة الحساب في البونص و االصلي إيداعه مبلغ يبقي ان العميل على يجب
  البونص على عقوبات ألي تعرضه دون وقت اي في بالكامل ربحه سحب للعميل يمكن. منھا تبقى ما او الحساب من كامال البونص مبلغ سحب في بحقھا

  

 قيام حالة في. األربيتراج عقود في الشركة من المقدم البونص استخدام تماما يحظر حيث العمالء حسابات في قانونية غير بصورة استخدمت قد البونص كانت اذا ما تحديد في بحقھا دي دي اكس اف شركة تحتفط
 و له به قام الذي األساسي االيداع مبلغ ارجاع و العميل حساب في الخاسرة او الرابحة العقود كل بإلغاء الشركة تقوم فسوف خارجھا او الشركة داخل حساباته في سواء االربيتراج مع البونص استخدام بإساءة العميل
  بمفردھا دي دي اكس أف لشركة أصيل حق ھو االربتراج بأستخدام العميل قام أذا من تحديد قرار. الفور على الحساب غلق

في حالة طلب السحب مع االبقاء علي الصفقات المفتوحة فسوف يتم اعتبار ھذا سحب من راس المال و قد يتسبب في خصم البونص و . عند تحديد االرباح في الحساب فيجب اال تكون ھناك صفقات مفتوحة في الحساب
  لذا يفضل غلق اي صفقات مفتوحة قبل تنفيذ السحب من الحساب. فس طريقة االيداعارجاع المال بن

  
وط يمكن للعميل سحب ارباحة مباشرة من حساب البونص دون ادني مشكلة طالما استوفي الشر. في حال تحويل المال سيتم رفع البونص. سواء مبلغ ايداع أو بونص أو االرباح بين الحسابات, يمنع تحويل االموال

 و المذكورة أدناه السابق ذكرھا
  

 في نفس فترة العرض ىموال المسحوبة و المودعة مرة اخرالبونص مخصص فقط لأليداعات الجديدة و ليس للتحويل بين الحسابات او لأل
  

 :ايميل الدعم العربي كالتالي . اضافة البونصلن يتم اضافة البونص بشكل آلي بل يجب على العميل ان يقوم بمراسلة فريق الدعم العربي في اف اكس دي دي لطلب 
  

arabicbonus@fxdd.com 
  

عدد العقود )= 10/مبلغ البونص(التالية عدد العقود يتم تحديده بناء على المعادلة . تشترط شركة اف اكس دي دي على العميل الذي يود سحب مبلغ البونص ان يقوم بعدد عقود معين حتى يتمكن من سحب البونص
 يجب تحقق شرطي الفترة الزمنية و عدد العقود سويا قبل السماح بسحب البونص. المراد القيام بھا) او ما يعادلھا من عقود صغيرة(الكبيرة 

  
 عدم التسجيل في عرض البونص فيمكنك التواصل معنا عن طريق االيميل التاليلو اردت . تحتفظ شركة اف اكس دي دي بحقھا في تغيير شروط البونص في اي وقت ان أرتئت ضرورة لألمر

  
arabicbonus@fxdd.com 

  
 كل الحقوق محفوظه لشركه اف اكس دي دي. وائز ھي بالدوالر االمريكيكل االيداعات و الج. تحتفظ شركه اف اكس دي دي ايضا بحقھا في تحديد أحقية حصول العميل على البونص فيما يتعلق باإليداع و التجارة

  
 ترونية السحب من الحساب سوف يكون بنفس طريقة االيداع تماما و دون أسثثناء و يمكن سحب االرباح عبر التحويل البنكي المباشر او البنوك االلك

  
 أكس دي دي سحب مبلغ البونص التي حصل عليھا العميل يوم فيحق لشركة أف 60في حالة عدم التداول في الحساب في خالل 

  
 رجاء التوجه بأي سؤال للدعم العربي على البريد التالي

  
arabicbonus@fxdd.com 

 


