
 شروط العرض 

  لم يكن لديك حساب فيمكنك فتح حساب مباشرا من موقع الشركة. أنالعرض متاح لكل عمالء شركة اف أكس دي دي الحاليين والجدد.  •
 حجم  % من 20.  للحسابات الكالسيكية (االسبرد المتحرك و االسبرد الثابت) اإليداع% من حجم 30البونص التي سوف يحصل عليها العميل هي  ةقيم

للسحب  ةقابل وأيضا للحرية في التداول وقابلة للدخول في الصفقات كاملة تستخدم في الهامش ةحقيق أموال. البونص هي ECN PRIMEااليداع لحسابات
 . اء الشروطيفبعد است

  أحقية. تحتفظ اف اكس دي دي بحقها الكامل في تحديد 2023عام   فبرايرمن شهر  28 وينتهي يوم  2023عام  يناير شهر  من 31 يومتبدأ فترة العرض 
  .بالبونص واالحتفاظالعميل بالحصول 

قابلة للدخول في الهامش المحجوز وتحتسب في الهامش وقابلة للسحب بعد استيفاء شروط السحب  ةحقيقي أموالالمودعة في البونص هي  األموال •
 .أدناهالمنصوص عليها في البنود المذكورة 

 كانت البونص قد استخدمت بصورة غير قانونية في حسابات العمالء حيث يحظر تماما استخدام   إذاشركة اف اكس دي دي بحقها في تحديد ما  تحتفظ
ته داخل الهيدج سواء في حسابا أوفي حالة قيام العميل بإساءة استخدام البونص مع االربيتراج  الهيدج. أوالبونص المقدم من الشركة في عقود األربيتراج 

األساسي الذي قام به له  اإليداع مبلغ  إرجاع أوخارجها فسوف تقوم الشركة بإلغاء كل الصفقات التي تم التالعب من خاللها في حساب العميل  أوالشركة 
 الحساب على الفور  وغلق

  مع مبلغ السحب. ناسبوتة أي سحب يتم من حساب العميل قبل استيفاء شروط سحب البونص فسوف يتم خصم جزء من البونص نسب 

 :مثال 

 دوالر ثم قام العميل بطلب  1500مجموع الحساب  وصاردوالر   200ربح  وحققدوالر   300على بونص  وحصل دوالر  1000  بإيداع قام العميل   إذا
 دوالر من قيمة البونص.  120الى  باإلضافة دوالر) 400دوالر. في هذه الحالة سوف يتم خصم المبلغ المطلوب سحبه ( 400سحب 

  .االي سي ان خالل فتره العرض فقط وحساباتالبونص مخصص للحسابات ذات االسبرد المتحرك والثابت  •

. كما انه من غير المسموح بتحويل أخرىلألموال المسحوبة والمودعة مرة  أوالجديدة وليس للتحويل بين الحسابات البونص مخصص فقط لإليداعات  •
بين الحسابات الحاصلة على البونص فيحق للشركة خصم مبلغ البونص فورا.   األموالبين الحسابات التي حصلت على البونص. في حالة تحويل  األموال

 .ام ال دةيداعات جديإهي   ةموال المودعكانت األ إذاها الكامل في تحديد ما تحتفظ اف اكس دي دي بحق

  ساعة عمل 24خالل  أضافتها ويتملطلبه  اإليداعالتالي بعد  اإليميلللحصول على البونص. رجاء مراسلة 

arabicbonus@fxdd.com   

  دوالر.   10000يستفيد منها العميل هو  أنأٌقصى مبلغ بونص يستطيع 

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

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

o أويوم. في حالة قيام العميل بسحب جزء  90الذي حصل العميل بموجبة على البونص في الحساب لمده  اإليداعمبلغ  إبقاءهو   الشرط الثاني 
  .الرئيسي فسوف يتم خصم البونص الذي حصل عليها العميل اإليداع أصل من مبلغ 

م التسجيل في عرض البونص عد أردت. لو إذا اضطرت ضرورة األمروقت  أيتحتفظ شركة اف اكس دي دي بحقها في تغيير شروط البونص في  •
  التالي اإليميلفيمكنك التواصل معنا عن طريق 
arabicbonus@fxdd.com    

.  أسباب أي أبداءا يتعلق باإليداع والتجارة دون بحقها في تحديد أحقية حصول العميل على البونص واالحتفاظ به فيم أيضاتحتفظ شركه اف اكس دي دي  •
 .كل الحقوق محفوظه لشركه اف اكس دي دي

 .أيضا الشركةفي اتفاقيه العمالء وعلى موقع   الموجودةوالقوانين  األحكامتنطبق على شروط هذا العرض كل  •

البونص في الحساب فيحق  علىمن تاريخ الحصول  أشهر 9المطلوب القيام بها لتحرير البونص بحلول  الكاملةالعميل لعدد العقود  إتمامعدم  ةفي حال •
 كل البونص الغير محرر في الحساب. أوفي هذا الوقت سحب بعض  للشركة


