
 العرض شروط

 ان لم يكن لديك حساب فيمكنك فتح حساب مباشرا من موقع الشركة. الجدد و الحاليين دي دي أكس اف شركة عمالء لكل متاح العرض. 

 الواحد للحساب أمريكي دوالر االف ١٠ ھو عليه الحصول للعميل يمكن الذي البونص لمبلغ حد أقصى. ٢٠١٧ لعام أغسطس شھر من 18 يوم في العرض ينتھي و ٢٠١٧ يوليو شھر من 17 يوم العرض فترة تبدأ 

  20 ىفي حالة القيام بأيداعات متكررة فسوف يحصل العميل عل. لكل عميلالبونص التصاعدي متاح لأليداع االول %  

 هأو جزء من رأس المال سحبان قام العميل ب. اعيوم من تاريخ االيد ٩٠يجب على العميل ان يبقي مبلغ إيداعه االصلي و البونص في الحساب لمدة . ون تعرضه ألي خصم  للبونصيمكن للعميل سحب ربحه بالكامل في اي وقت د  
 .مع الوضع في االعتبار ان يتم احتساب خسارة البونص بعد نفاذ رأس المال في الحساب بونص من الحساب او ما تبقى منھايوم فشركة اف أكس دي دي تحتفظ بحقھا في سحب مبلغ ال ٩٠قبل 

 و تخضع لنفس شروط البونص المذكورة في ھذة الصفحة% 5بونص بمقدار  ىحسابات االي سي ان تحصل عل. البونص مخصص للحسابات ذات االسبرد المتحرك و الثابت فقط.  

 في . كما انة من غير المسموح بة تحويل االموال بين الحسابات التي حصلت علي البونص. العرض فترة نفس في اخري مرة المودعة و المسحوبة لألموال او الحسابات بين للتحويل ليس و ةالجديد لأليداعات فقط مخصص البونص
 .حالة تحويل االموال بين الحسابات الحاصلة علي البونص فيحق للشركة خصم مبلغ البونص فورا

 كالتالي العربي الدعم ايميل. البونص اضافة لطلب دي دي اكس اف في العربي الدعم فريق بمراسلة يقوم ان العميل على يجب بل آلي بشكل البونص اضافة يتم لن : 

 arabicbonus@fxdd.com 

 *بونص% 10 ىدوالر ايداع و باقي المبلغ سوف يحصل عل 1000اول عن % 50سوف تحصل علي بونص  5000الي  1001من   االيداعات  

  ** بونص% 15 ىدوالر ايداع و باقي المبلغ سوف يحصل عل 1000عن اول % 50سوف تحصل علي بونص  10000الي  5001االيداعات من  

 دوالر 900 اجمالي بونص بمقدار ىدوالر في حسابة فسوف يحصل عل 5000قام العميل بأيداع مبلغ : مثال 

  والرد 10000ھا العميل ھو ان يستفيد منأٌقصى مبلغ بونص يستطيع 

 يعادلھا ما او( الكبيرة العقود عدد)= ٢/البونص مبلغ( التالية المعادلة على بناء تحديده يتم العقود عدد. البونص سحب من يتمكن حتى معين عقود بعدد يقوم ان البونص مبلغ سحب يود الذي العميل على دي دي اكس اف شركة طتشتر 
 بھا القيام المراد) صغيرة عقود من

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

 arabicbonus@fxdd.com 

 دي دي اكس اف لشركه محفوظه الحقوق كل.. التجارة و باإليداع يتعلق فيما البونص على العميل حصول أحقية تحديد في بحقھا ايضا دي دي اكس اف شركه تحتفظ 

 العميل عليھا حصل التي الجائزة او البونص مبلغ سحب دي دي أكس أف لشركة فيحق يوم ٦٠ خالل في الحساب في التداول عدم حالة في. 
 التالي البريد على العربي للدعم سؤال بأي التوجه رجاء 

 arabicbonus@fxdd.com 

 


