
 
 شروط العرض

  ان لم يكن لديك حساب فيمكنك فتح حساب مباشرا من موقع الشركة. والجددالعرض متاح لكل عمالء شركة اف أكس دي دي الحاليين. 
  االف دوالر أمريكي للحساب الواحد 10000أقصى حد لمبلغ البونص الذي يمكن للعميل الحصول عليه ھو  2019 يونيو 14العرض في يوم  وينتھي 2019شھر ابريل عام من  30تبدأ فترة العرض يوم 

 ادناه المذكورةللسحب بعد استيفاء شروط السحب المنصوص عليھا في البنود  وقابلهفي الھامش  وتحتسبلمحجوز االموال المودعه في البونص ھي اموال حقيقيه قابله للدخول في الھامش ا. 

 يحق للعميل سحب األرباح من الحساب دون خسارة البونص مره واحده فقط . 

 البونص بعد نفاذ رأس المال المودع في الحسابخسارةيتم احتساب . من الحساب قبل استيفاء شروط سحب البونص فيحق لشركه اف اكس دي دي سحب مبلغ البونص بالكامل من الحساب اخر في حاله القيام بأي سحب. 
  صنغير مشموله بعرض البوحسابات االي سي . فقط والثابتالبونص مخصص للحسابات ذات االسبرد المتحرك 
  في حالة تحويل االموال بين . البونص ىتحويل االموال بين الحسابات التي حصلت علبمن غير المسموح  انهكما . مرة اخرى والمودعةللتحويل بين الحسابات او لألموال المسحوبة  وليسالجديدة  لإليداعاتالبونص مخصص فقط

 .تحتفظ اف اكس دي دي بحقھا الكامل في تحديد ما ان كانت االموال المودعه ھي أيداعات جديده ام ال .البونص فيحق للشركة خصم مبلغ البونص فورا ىالحسابات الحاصلة عل
 كالتاليايميل الدعم العربي . ق الدعم العربي في اف اكس دي دي لطلب اضافة البونصلن يتم اضافة البونص بشكل آلي بل يجب على العميل ان يقوم بمراسلة فري:  
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  تفاصيل البونص

 50سوف تحصل على بونصدوالر 1000دوالر الى 1من  االيداعات % 

  المبلغ بقية على% 20ودوالر  ألفاول  على% 50نسبةب دوالر سوف تحصل على بونص 1000االيداعات أكبر من. 
 دوالر 1300دوالر في حسابة فسوف يحصل على اجمالي بونص بمقدار  5000قام العميل بإيداع مبلغ : مثال 
  دوالر 10000أٌقصى مبلغ بونص يستطيع ان يستفيد منھا العميل ھو 

  يجب تحقق الشرطين معا لتنفيذ سحب البونص. شرطين اساسيين للسحب بتنفيذ  يقومتشترط شركة اف اكس دي دي على العميل الذي يود سحب مبلغ البونص ان. 
 المراد القيام بھا) او ما يعادلھا من عقود صغيرة(عدد العقود الكبيرة  =) ٢/مبلغ البونص(عدد العقود يتم تحديده بناء على المعادلة التالية . الشرط االول أن يقوم العميل بعدد معين من العقود حتى يتمكن من سحب البونص .  

 نص الذي حصل عليھا العميلمن مبلغ االيداع الرئيسي فسوف يتم خصم البو أصلفي حالة قيام العميل بسحب جزء او . يوم 90البونص في الحساب لمده  ىالشرط الثاني ھو ابقاء مبلغ االيداع الذي حصل العميل بموجبة عل . 

 لو اردت عدم التسجيل في عرض البونص فيمكنك التواصل معنا عن طريق االيميل التالي. تحتفظ شركة اف اكس دي دي بحقھا في تغيير شروط البونص في اي وقت ان أرتئت ضرورة لألمر 
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  كل الحقوق محفوظه لشركه اف اكس دي دي. دون ابداء اي اسباب والتجارةبھا فيما يتعلق باإليداع  واالحتفاظشركه اف اكس دي دي ايضا بحقھا في تحديد أحقية حصول العميل على البونص تحتفظ. 
  موقع الشركه أيضا علىوالموجوده في اتفاقيه العمالء  والقوانينشروط ھذا العرض كل االحكام  علىتنطبق. 

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

 
  شروط عامة

  لحقوق محفوظة لشركة أف أكس دي ديكل ا. شروط العرض حيث ما ترتئيه مناسبا وتغيير البونصب واالحتفاظفي الحصول تحتفظ شركة أف اكس دي دي بحقھا الكامل في تحديد احقية العميل 
 استالم العميل للبونص يعني موافقته الضمنية على جميع الشروط أعاله.  

  رجاء التوجه بأي سؤال للدعم العربي على البريد التالي
 arabicbonus@fxdd.com 

  
  :األسبوعية جوائز شھر رمضانتفاصيل 

  
  ةالذھبية الباق

  االسبوعيفي حسابك للدخول في السحب  499الي  100عليك القيام به للدخول في السحب ھو ايداع مبلغ من اكل م. دوالر 100ھي الجائزة الواحدة  ةقيم. الذھبيةللباقة  جوائز 40سوف يتم السحب على عدد 
 

  
 ةالماسي ةالباق

  االسبوعيفي حسابك للدخول في السحب  999الي  500كل مع عليك القيام به للدخول في السحب ھو ايداع مبلغ من. دوالر 200ھي الجائزة الواحدة  ةقيم. الماسيةللباقة  ةائزج 40سوف يتم السحب على عدد.  
 لباقه الفي اي بيا

  ألسبوعيحسابك للدخول في السحب ا في أكثراو  1000كل مع عليك القيام به للدخول في السحب ھو ايداع مبلغ من. دوالر 300الجائزة الواحدة ھي    ةقيم. ي اي بيفللباقة ال وائزج 20سوف يتم السحب على عدد 
  
  
  
  

  :جوائز شھر رمضان الكبرىتفاصيل 
  

  ةالذھبية الباق
 في اخر الشھر في حسابك للدخول في السحب دوالر 5999-2500 عليك القيام به للدخول في السحب ھو ايداع مبلغ  اكل م. دوالر 1000 الجائزة ةقيم. الذھبيةللباقة  جائزة واحدة سوف يتم السحب على 

 
 ةالماسي ةالباق

 في اخر الشھر في حسابك للدخول في السحب دوالر 9999-6000 عليك القيام به للدخول في السحب ھو ايداع مبلغ  اكل م. دوالر 2000 الجائزة ةقيم. الماسيةللباقة  جائزة واحدة سوف يتم السحب على 
 لباقه الفي اي بيا

 في اخر الشھر في حسابك للدخول في السحب او اكثر دوالر 10000 عليك القيام به للدخول في السحب ھو ايداع مبلغ  اكل م. دوالر 4000 الجائزة ةقيم. ي اي بيفللباقة ال جائزة واحدة سوف يتم السحب على 
 
  

  :شروط سحب الجوائز
  

  .من اف اكس دي دي المقدمةعلي الجوائز  عرض البونصي اعاله ف المذكورة شروط سحب البونص تنطبق
  

  شروط عامة
  كل الحقوق محفوظة لشركة أف أكس دي دي. بالجائزة او البونص واالحتفاظتحتفظ شركة أف اكس دي دي بحقھا الكامل في تحديد احقية العميل في الحصول. 
 استالم العميل للبونص يعني موافقته الضمنية على جميع الشروط أعاله.  

  رجاء التوجه بأي سؤال للدعم العربي على البريد التالي
 arabicbonus@fxdd.com  

 
 


