
 شروط العرض

 العرض متاح لكل عمالء شركة اف اكس دي دي الحالیین و الجدد. تبدأ فترة العرض یوم 20 من شهر نوفمبر الحالي وتنتهي فترة العرض في یوم 15 من شھر دیسمبر لعام 2016.
 أقصى حد لمبلغ البونص الذي یمكن للعمیل الحصول علیه ھو 8000 آالف دوالر أمریكي للحساب الواحد

  البونص مخصص للحسابات ذات االسبرد المتحرك والثابت على منصة میتاتریدر٤ و ال ینطبق على أي نوع حساب أخر تقدمة شركة أف أكس دي دي

یجب على كل عمیل یود االستفادة من العرض طلب فتح حساب جدید. لفتح حساب جدید ما علیكم اال إرسال طلب إلى إیمیل الدعم العربي في شركة اف اكس دي دي . ینطبق بونص 100
 % على اول 250 دوالر في الحساب الجدید خالل فترة العرض. یسمح لكل عمیل استخدام عرض 100% لمرة واحدة فقط. في حالة قیام العمیل بإیداع أكثر من مرة في نفس الحساب

  :فسوف یحصل على بونص متصاعد بحسب حجم ایداع كما ھو موضح في الجدول التالي

 

 

 یجب على العمیل أن یبقى مبلغ إیداعه اصلي والبونص في الحساب لمدة 90 یوما من تاریخ اإلیداع. ان قام العمیل بسحب البونص او أي مال من مبلغ أیداعة األصلي قبل 90 یوم فشركة
  اف أكس دي دي تحتفظ بحقها في سحب مبلغ البونص كام من الحساب او ما تبقى منهم. یمكن للعمیل سحب ربحه بالكامل في اي وقت دون تعرضه ألي عقوبات على البونص

 تحتفظ شركة اف اكس دي دي بحقها في تحدید ما إذا كانت البونص قد استخدمت بصورة غیر قانونیة في حسابات العمیل حیث یحظر تماما استخدام البونص المقدم من الشركة في عقود
 اربیتراج. في حالة قیام العمیل بإساءة استخدام البونص مع اربیتراج سواء في حساباته داخل الشركة أو خارجها فسوف تقوم الشركة بإلغاء كل العقود الرابحة او الخاسرة في حساب العمیل

الذي قام به له و غلق الحساب على الفور. قرار تحدید من اذا قام العمیل باستخدام اربتراج ھو حق أصیل لشركة أف اكس دي دي بمفردھا   وإرجاع مبلغ إیداعه األساسي  

 عند تحدید أرباح في الحساب فیجب أال تكون ھناك صفقات مفتوحة في الحساب. في حالة طلب السحب مع اإلبقاء على الصفقات المفتوحة فسوف یتم اعتبار ھذا سحب من رأس المال و قد
  یتسبب في خصم البونص و إرجاع المال بنفس طریقة ایداع. لذا یفضل غلق اي صفقات مفتوحة قبل تنفیذ السحب من الحساب

 یمنع تحویل اموال، سواء مبلغ ایداع أو بونص أو ا رباح بین الحسابات. في حال تحویل المال سیتم رفع البونص. یمكن للعمیل سحب أرباحه مباشرة من حساب البونص دون ادني مشكلة
  طالما استوفي الشروط السابق ذكرھا و المذكورة أدناه

  البونص مخصص فقط لإلیداعات الجدیدة ولیس للتحویل بین الحسابات أو األموال المسحوبة و المودعة مرة أخرى في نفس فترة العرض

  لن یتم اضافة البونص بشكل آلي بل یجب على العمیل ان یقوم بمراسلة فریق الدعم العربي في اف اكس دي دي لطلب اضافة البونص. ایمیل الدعم العربي كالتالي
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 تشترط شركة اف اكس دي دي على العمیل الذي یود سحب مبلغ البونص ان یقوم بعدد عقود معین حتى یتمكن من سحب البونص. عدد العقود یتم تحدیده بناء على المعادلة التالیة مبلغ
  البونص/10(= عدد العقود الكبیرة ) أو ما یعادلها من عقود صغیرة ( المراد القیام بھا. یجب تحقق شرطي الفترة الزمنیة وعدد  العقود سویا قبل السماح بسحب البونص

 تحتفظ شركة اف اكس دي دي بحقها في تغییر شروط البونص في اي وقت ان ارتئیت ضرورة لألمر. لو اردت عدم التسجیل في عرض البونص فیمكنك التواصل معنا عن طریق اإلیمیل
  التالي
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 تحتفظ شركة اف اكس دي دي ایضا بحقها في تحدید أحقیة حصول العمیل على البونص فیما یتعلق بإیداع و التجارة. كل اإلیداعات و الجوائز ھي بالدوالر األمریكي. كل الحقوق محفوظة
 لشركة اف اكس دي دي. السحب من الحساب سوف یكون بنفس طریقة ا یداع تماما ودون استثناء ویمكن سحب ا رباح عبر التحویل البنكي المباشر او البنوك الكترونیة في حالة عدم التداول

  .في الحساب في خالل  60 یوم فیحق لشركة أف أكس دي دي سحب مبلغ البونص التي حصل عليھا العمیل

  برجاء التوجه بأي سؤال للدعم العربي على البرید التالي
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