
 شروط العرض 
  .العرض متاح لكل عمالء شركة اف أكس دي دي الحاليين والجدد. ان لم يكن لديك حساب فيمكنك فتح حساب مباشرا من موقع الشركة 
  االف دوالر أمريكي للعميل    10أقصى حد لمبلغ البونص الذي يمكن للعميل الحصول عليه هو   2022مايو 13و ينتهي العرض في يوم    2022  عام مارسمن شهر   31تبدأ فترة العرض يوم

 الواحد عبر عدة حسابات. 
 لمذكورة ادناه. المنصوص عليها في البنود ا االموال المودعة في البونص هي اموال حقيقيه قابلة للدخول في الهامش المحجوز وتحتسب في الهامش وقابلة للسحب بعد استيفاء شروط السحب 
   .يحق للعميل سحب األرباح من الحساب دون خسارة البونص مره واحده فقط 
 تم احتساب خسارة البونص بعد نفاذ رأس المال  في حاله القيام بأي سحب اخر من الحساب قبل استيفاء شروط سحب البونص فيحق لشركه اف اكس دي دي سحب مبلغ البونص بالكامل من الحساب. ي

 ي الحساب. المودع ف
  ص و لكن قد تدخل في سحب الجوائز. نغير مشموله بعرض البو  انالبونص مخصص للحسابات ذات االسبرد المتحرك والثابت فقط. حسابات االي سي 
 ويل االموال بين الحسابات التي حصلت على  البونص مخصص فقط لإليداعات الجديدة وليس للتحويل بين الحسابات او لألموال المسحوبة والمودعة مرة اخرى. كما انه من غير المسموح بتح

كانت االموال المودعه هي   اذارا. تحتفظ اف اكس دي دي بحقها الكامل في تحديد ما البونص. في حالة تحويل االموال بين الحسابات الحاصلة على البونص فيحق للشركة خصم مبلغ البونص فو 
 أيداعات جديده ام ال. 

 عم العربي كالتاليلن يتم اضافة البونص بشكل آلي بل يجب على العميل ان يقوم بمراسلة فريق الدعم العربي في اف اكس دي دي لطلب اضافة البونص. ايميل الد: 
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  تفاصيل البونص 

 20سوف تحصل على بونص دوالر250دوالر الى  1من  االيداعات .%  

  50دوالر سوف تحصل على بونص بمقدار    1000دوالر الي   251االيداعات من .% 
   على بقية المبلغ.20% على اول ألف دوالر و50سوف تحصل على بونص بنسبة 1000االيداعات أكبر من % 
  دوالر  1300دوالر في حسابة فسوف يحصل على اجمالي بونص بمقدار  5000مثال: قام العميل بإيداع مبلغ 

  دوالر  10000أٌقصى مبلغ بونص يستطيع ان يستفيد منها العميل هو 
 بتنفيذ شرطين اساسيين للسحب. يجب تحقق الشرطين معا لتنفيذ سحب البونص.   ف اكس دي دي على العميل الذي يود سحب مبلغ البونص ان يقومتشترط شركة ا 
 عدد العقود الكبيرة (او ما يعادلها من عقود  ٢/البونص الشرط االول أن يقوم العميل بعدد معين من العقود حتى يتمكن من سحب البونص. عدد العقود يتم تحديده بناء على المعادلة التالية (مبلغ = (

 .  صغيرة) المراد القيام بها 
  يوم. في حالة قيام العميل بسحب جزء او أصل من مبلغ االيداع الرئيسي فسوف يتم خصم البونص   90الشرط الثاني هو ابقاء مبلغ االيداع الذي حصل العميل بموجبة على البونص في الحساب لمده

  عليها العميل.  الذي حصل 

 لتواصل معنا عن طريق االيميل التالي تحتفظ شركة اف اكس دي دي بحقها في تغيير شروط البونص في اي وقت ان أرتئت ضرورة لألمر. لو اردت عدم التسجيل في عرض البونص فيمكنك ا 
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  فيما يتعلق باإليداع والتجارة دون ابداء اي اسباب. كل الحقوق محفوظه لشركه اف اكس دي   بهتحتفظ شركه اف اكس دي دي ايضا بحقها في تحديد أحقية حصول العميل على البونص واالحتفاظ

 دي.
 على موقع الشركه أيضا.عرض كل االحكام والقوانين الموجوده في اتفاقيه العمالء وتنطبق على شروط هذا ال 
  يوم فيحق لشركة أف أكس دي دي سحب مبلغ البونص التي حصل عليها العميل  ٦٠في حالة عدم التداول في الحساب خالل 
  سحب مجاني واحد. بدالً منسوف يتم خالل الشهر الكريم فقط الغاء مصاريف السحب عن اول سحبين لكل عميل 
  دوالر سوف تتحملها الشركة خالل الشهر الكريم دون اي تكلفة على العميل.   80بطائق سحب ارباح مجانية. قيمة اصدار و شحن البطاقة  10سوف يتم خالل فترة العرض السحب على 

 
  

  تفاصيل جوائز شهر رمضان اليومية: 
  

  دوالر خالل فترة العرض و   100جائزة بقيم مختلفة موزعه على مدار الشهر الكريم. كل ما عليك القيام به للدخول في السحب هو ايداع أي مبلغ اكبر من  300سوف يتم السحب على عدد
  اول و الهامش و سحب األرباح المحققة منها التداول على الحساب للدخول في السحب. سوف يتم وضع مبلغ الجائزة في نفس الحساب الذي تم فيه اإليداع و يمكن استخدمها في التد

 
  تفاصيل الجائزة الكبرى. 

دوالر في حسابه خالل فترة العرض و تداول في حسابه. يمكن للعميل   100برو ماكس في نهاية الشهر الكريم. سوف يدخل في السحب كل من اودع  13سوف يتم السحب على الجائزة الكبرى و هي جهاز أي فون 
  يتم ايداعها في حسابه و تكون قابلة للسحب الفوري دون قيد او شرط. وهاتف و لو تعذر الي سبب ارسال الهاتف له فسوف يكون من حقه استبداله بقيمة الهاتف الحالية الحصول على ال

  
 
 

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

  دي دي

  .استالم العميل للبونص يعني موافقته الضمنية على جميع الشروط أعاله 
  رجاء التوجه بأي سؤال للدعم العربي على البريد التالي 
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 تحذير المخاطر 
في التجاره يزيد من أحتماالت الخطوره و التعرض للخساره. قبل أتخاذ قرار    التجاره بالعمالت االجنبيه تتضمن علي قدر كبير من المخاطر ومن الممكن أن ال تكون مناسبه لجميع المضاربين. أستعمال الرافعه الماليه

ته ريه و قدرتك علي تحمل مخاطر السوق. يمكن للمتاجران يتعرض لخساره جزء أو كل المال الذي قام بأيداعه. ال تستثمر مال أذا تعرضت لخسارالتجاره عليك التحقق من أهدافك االستثماريه و مستوي خبرتك التجا 
 ن لديك اي تسأل.كا فسوف تتأثر حياتك اليوميه. رجاء دراسه التجاره بالمال و المخاطر المحاطه بها بصوره تفصيليه و قم بسؤال أهل العلم في هذا المجال ان


