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

  أقصى حد لمبلغ البونص الذي يمكن للعميل الحصول عليه ھو . ٢٠١٧من شھر ديسمبر لعام  31و ينتھي العرض في يوم  ٢٠١٧من شھر اكتوبر  17تبدأ فترة العرض يوم
 حداالف دوالر أمريكي للحساب الوا ١٠

 20في حالة القيام بأيداعات متكررة فسوف يحصل العميل على . متاح لأليداع االول لكل عميل عرض البونص % 

 يوم من  ٩٠يجب على العميل ان يبقي مبلغ إيداعه االصلي و البونص في الحساب لمدة . للبونص  يمكن للعميل سحب ربحه بالكامل في اي وقت دون تعرضه ألي خصم
يوم فشركة اف أكس دي دي تحتفظ بحقھا في سحب مبلغ البونص من الحساب او ما تبقى منھا مع  ٩٠قبل   ان قام العميل بسحب رأس المال أو جزء منه .تاريخ االيداع

 .الوضع في االعتبار ان يتم احتساب خسارة البونص بعد نفاذ رأس المال في الحساب
 و تخضع لنفس شروط البونص المذكورة في ھذة % 5حسابات االي سي ان تحصل على بونص بمقدار . فقط البونص مخصص للحسابات ذات االسبرد المتحرك و الثابت

 .الصفحة
 كما انة من غير المسموح بة . البونص مخصص فقط لأليداعات الجديدة و ليس للتحويل بين الحسابات او لألموال المسحوبة و المودعة مرة اخرى في نفس فترة العرض

  .في حالة تحويل االموال بين الحسابات الحاصلة علي البونص فيحق للشركة خصم مبلغ البونص فورا. ين الحسابات التي حصلت علي البونصتحويل االموال ب

 كالتالي ايميل الدعم العربي. لن يتم اضافة البونص بشكل آلي بل يجب على العميل ان يقوم بمراسلة فريق الدعم العربي في اف اكس دي دي لطلب اضافة البونص : 
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 تفاصيل البونص
 20بونص  ىسوف تحصل عل 249 ىدوالر ال 1من   االيداعات % 

  50بونص  ىسوف تحصل عل 999 ىدوالر ال 250االيداعات من % 

  20بونص بمقدار  ىو بقية المبلغ سوف يحصل عل ىف دوالر االوللعن اال% 50بونص بمقدار  ىدوالر سوف تحصل عل 1000أكبر من االيداعات% 

 دوالر 1300دوالر في حسابة فسوف يحصل على اجمالي بونص بمقدار  5000يداع مبلغ إقام العميل ب: مثال 

  دوالر 10000أٌقصى مبلغ بونص يستطيع ان يستفيد منھا العميل ھو 

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

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

  في حالة قيام العميل بسحب جزء او اصل من مبلغ االيداع الرئيسي . يوم 90الشرط الثاني ھو ابقاء مبلغ االيداع الذي حصل العميل بموجبة علي البونص في الحساب لمده
 .من حق العميل سحب االرباح دون خسارة البونص. خصم البونص الذي حصل عليھا العميل فسوف يتم

 لو اردت عدم التسجيل في عرض البونص فيمكنك التواصل معنا عن . تحتفظ شركة اف اكس دي دي بحقھا في تغيير شروط البونص في اي وقت ان أرتئت ضرورة لألمر
 طريق االيميل التالي
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 كل الحقوق . اء اي اسبابتحتفظ شركه اف اكس دي دي ايضا بحقھا في تحديد أحقية حصول العميل على البونص و االحتفاظ بھا فيما يتعلق باإليداع و التجارة دون ابد
 محفوظه لشركه اف اكس دي دي

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

 مبلغ البونص حتي يتم استيفاء  في حالة قيام العميل بالسحب من حساب به بونص و لم يتحقق فيه ارباح فسوف يتم اختصام أي خساره ال قدر هللا من مبلغ االيداع و ليس من
 .سحبشروط البونص و تصبح قابلة لل

 تفاصيل الجوائز
 دوالر  999 ىال 250كل مع عليك القيام به ھو ايداع مبلغ من . دوالر 250ھي  ةالواحد ةقيمة الجائز. للباقة الماسية في الشھر ةجائز 20عدد  ىسوف يتم السحب عل

 .في حسابك للدخول في السحب الشھري
  دوالر أو اكثر  1000ھو ايداع مبلغ  هكل مع عليك القيام ب. دوالر 500ھي  ةالواحد ةقيمة الجائز. الفي اي بي في الشھرجوائز لباقة  10سوف يتم السحب علي عدد

 .للدخول في السحب الشھري
  عقد كبير للجوائز من فئة الفي اي بي 50عقد كبير للجوائز الماسية و عدد  25يمكن سحب مبلغ الجائزه بعد القيام بعدد . 

  
 كبريال ةالجائز

 ىسوف يتم السحب عل. ةابل للھواتف الذكي ةاجھز رةو ھو احدث باكو ةالعاشر ةعن أي فون من الفئ ةكل شھر و ھي عبار ىيسعد شركة أف أكس دي دي ان تقوم بتقديم الجائزه الكبر
 ىيحق للعميل الحصول عل. دوالر في حسابة في خالل فترة العرض 250سوف يدخل في السحب كل من اودع . جھاز االي فون في نھاية كل شھر في المسابقة التي تمتد لمده شھرين

 .دوالر تقدم عدا و نقدا و تكون قابلة للسحب الفوري دون قيد او شرط 1000 ىالھاتف او في حالة تعذر وصول الھاتف للفائز ألي سبب فيحق لة الحصول عل
واالتحاد  ةيد الحظ و لكنھا غير مسؤلة عن اي مصاريف متلعقة بالجمارك و الشحن ألي دوله خارج الواليات المتحدشركة أف أكس دي دي مسؤلة عن تقديم الھاتف بالمجان للفائز سع

 .االوروبي
  

  شروط عامة
 دي كل الحقوق محفوظة لشركة أف أكس دي. او البونص ةتحتفظ شركة أف اكس دي دي بحقھا الكامل في تحديد احقية العميل في الحصول و االحتفاظ بالجائز.  

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

 


