
 شروط العرض 

البونص التي   ةالعرض متاح لكل عمالء شركة اف أكس دي دي الحاليين والجدد. ان لم يكن لديك حساب فيمكنك فتح حساب مباشرا من موقع الشركة. قيم        •
 اء الشروطيفللسحب بعد است ةتستخدم في الهامش وقابل ة% من حجم االيداع الذي يقوم به. البونص هي اموال حقيق20سوف يحصل عليها العميل هي 

  ةدي بحقها الكامل في تحديد احقي . تحتفظ اف اكس دي2022عام   أكتوبرمن شهر  31يوم   و ينتهي    2022عام    سبتمبرمن شهر   1  تبدأ فترة العرض يوم         •
  .العميل بالحصول و االحتفاظ بالبونص

قابلة للدخول في الهامش المحجوز وتحتسب في الهامش وقابلة للسحب بعد استيفاء شروط السحب المنصوص   ةاالموال المودعة في البونص هي اموال حقيقي        •
 .عليها في البنود المذكورة ادناه

  .واحده فقط ةللعميل سحب األرباح من الحساب دون خسارة البونص مريحق         •

القيام بأي سحب اخر من الحساب قبل استيفاء شروط سحب البونص فيحق لشركه اف اكس دي دي سحب مبلغ البونص بالكامل من الحساب. يتم   ةفي حال        •
 .احتساب خسارة البونص بعد نفاذ رأس المال المودع في الحساب 

  .البونص مخصص للحسابات ذات االسبرد المتحرك والثابت و حسابات االي سي ان خالل فتره العرض فقط        •

ويل االموال  البونص مخصص فقط لإليداعات الجديدة وليس للتحويل بين الحسابات او لألموال المسحوبة والمودعة مرة اخرى. كما انه من غير المسموح بتح         •
س دي  بات التي حصلت على البونص. في حالة تحويل االموال بين الحسابات الحاصلة على البونص فيحق للشركة خصم مبلغ البونص فورا. تحتفظ اف اكبين الحسا

 .ام ال دةيداعات جديإهي   ةموال المودعدي بحقها الكامل في تحديد ما اذا كانت األ

كل االيداعات التي تتم في فتره   ىالبونص عل ىالدعم العربي. سوف يتم الحصول عل ةدون الحاجه لمراسل ةليآ ةالبونص علي الحسابات بصور ةسوف يتم اضاف       •
 العرض

 

دوالر. أي ان اجمالي االيداع الذي يمكن للعميل القيام به للحصول علي كامل البونص هو مليون   200000أٌقصى مبلغ بونص يستطيع ان يستفيد منها العميل هو      
 .امريكي دوالر

 دوالر  2000دوالر في حسابة فسوف يحصل على اجمالي بونص بمقدار  10000مثال: قام العميل بإيداع مبلغ         •

حب  تشترط شركة اف اكس دي دي على العميل الذي يود سحب مبلغ البونص ان يقوم بتنفيذ شرطين اساسيين للسحب. يجب تحقق الشرطين معا لتنفيذ س        •
 .البونص

) = عدد  ٢البونص/ الشرط االول أن يقوم العميل بعدد معين من العقود حتى يتمكن من سحب البونص. عدد العقود يتم تحديده بناء على المعادلة التالية (مبلغ        •
  .العقود الكبيرة (او ما يعادلها من عقود صغيرة) المراد القيام بها

يوم. في حالة قيام العميل بسحب جزء او أصل من مبلغ   90يداع الذي حصل العميل بموجبة على البونص في الحساب لمده الشرط الثاني هو ابقاء مبلغ اال         •
  .االيداع الرئيسي فسوف يتم خصم البونص الذي حصل عليها العميل

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

·        arabicbonus@fxdd.com 

اي اسباب. كل  تحتفظ شركه اف اكس دي دي ايضا بحقها في تحديد أحقية حصول العميل على البونص واالحتفاظ به فيما يتعلق باإليداع والتجارة دون ابداء         •
 .الحقوق محفوظه لشركه اف اكس دي دي

 .تنطبق على شروط هذا العرض كل االحكام والقوانين الموجوده في اتفاقيه العمالء وعلى موقع الشركه أيضا        •

 يوم فيحق لشركة أف أكس دي دي سحب مبلغ البونص التي حصل عليها العميل ٦٠في حالة عدم التداول في الحساب خالل         •

 

  اصيل عرض الجوائزتف

  100جوائز ماليه بقيمه  10 ىالف دوالر . سوف يتم السحب عل 20دوالر لكل جائزه بأجمالي مبلغ  100جائزه ماليه بقيمه  200ما يعادل  ىسوف يتم االسحب عل 
في الحساب دون اي قيد او   ةللسحب او التداول مباشر ةقابل ةيدوالر بصوره يوميه من ما بين كل العمالء الذين قامو باااليداع و التداول في هذا اليوم. الجوائز المال

 شرط

 



 شروط عامة

رتئيه مناسبا.  تحتفظ شركة أف اكس دي دي بحقها الكامل في تحديد احقية العميل في الحصول واالحتفاظ بالجائزة او البونص و تغيير شروط العرض حيث ما ت        •
 ديكل الحقوق محفوظة لشركة أف أكس دي 

 .استالم العميل للبونص يعني موافقته الضمنية على جميع الشروط أعاله        •

 رجاء التوجه بأي سؤال للدعم العربي على البريد التالي 

·        arabicbonus@fxdd.com 

 

 

 تحذير المخاطر 

مناسبه لجميع المضاربين. أستعمال الرافعه الماليه في التجاره يزيد من  التجاره بالعمالت االجنبيه تتضمن علي قدر كبير من المخاطر ومن الممكن أن ال تكون 
ي تحمل مخاطر السوق.  أحتماالت الخطوره و التعرض للخساره. قبل أتخاذ قرار التجاره عليك التحقق من أهدافك االستثماريه و مستوي خبرتك التجاريه و قدرتك عل

الذي قام بأيداعه. ال تستثمر مال أذا تعرضت لخسارته فسوف تتأثر حياتك اليوميه. رجاء دراسه التجاره بالمال و يمكن للمتاجران يتعرض لخساره جزء أو كل المال 
 .المخاطر المحاطه بها بصوره تفصيليه و قم بسؤال أهل العلم في هذا المجال ان كان لديك اي تسأل


