
 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 الواحد10000أقصى حد لمبلغ البونص الذي يمكن للعميل الحصول عليه هو  •
 % فقط20 متكررة فسوف يحصل العميل على بإيداعات االول لكل عميل. في حالة القيام لإليداع متاح عرض البونص •
 استيفاء شروط البونص فيحق لشركه أف اكس دي دي سحب مبلغ البونص بالكامل من الحساب. يتم احتساب خسارة البونص بعد نفاذ قبلفي حاله القيام بأي سحب من الحساب  •

 رأس المال المودع في الحساب.
 هذه لنفس شروط البونص المذكورة في وتخضع% 5 فقط. حسابات االي سي ان تحصل على بونص بمقدار والثابتالبونص مخصص للحسابات ذات االسبرد المتحرك  •

 الصفحة.
 تحويل به من غير المسموح انه مرة اخرى في نفس فترة العرض. كما والمودعة للتحويل بين الحسابات او لألموال المسحوبة وليس الجديدة لإليداعاتالبونص مخصص فقط  •

  البونص فيحق للشركة خصم مبلغ البونص فورا.ى البونص. في حالة تحويل االموال بين الحسابات الحاصلة علىاالموال بين الحسابات التي حصلت عل
 :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 الدعم العربي  •
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0Tتفاصيل البونص 
 % 40سوف تحصل على بونصدوالر1000 دوالر الى1االيداعات من  •
 %20 نسبةب بونصىلعو سوف يحصل بقيه المبلغ  ى دوالر االول1000ن الـ ع%40 نسبةب  دوالر سوف تحصل على بونص1000االيداعات أكبر من  •
  دوالر1200 دوالر في حسابة فسوف يحصل على اجمالي بونص بمقدار 5000مثال: قام العميل بإيداع مبلغ  •
  دوالر10000أٌقصى مبلغ بونص يستطيع ان يستفيد منها العميل هو  •
  شرطين اساسيين للسحب. يجب تحقق الشرطين معا لتنفيذ سحب البونص.يقوم بتنفيذتشترط شركة اف اكس دي دي على العميل الذي يود سحب مبلغ البونص ان  •
= عدد العقود الكبيرة (او ) ۲الشرط االول أن يقوم العميل بعدد معين من العقود حتى يتمكن من سحب البونص. عدد العقود يتم تحديده بناء على المعادلة التالية (مبلغ البونص/ •

 . ما يعادلها من عقود صغيرة) المراد القيام بها
  يوم. 90 البونص في الحساب لمده ىالشرط الثاني هو ابقاء مبلغ االيداع الذي حصل العميل بموجبة عل •
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 التواصل معنا عن  •

 طريق االيميل التالي
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 دون ابداء اي اسباب. كل الحقوق والتجارة بها فيما يتعلق باإليداع واالحتفاظتحتفظ شركه اف اكس دي دي ايضا بحقها في تحديد أحقية حصول العميل على البونص  •

 محفوظه لشركه اف اكس دي دي
  يوم فيحق لشركة أف أكس دي دي سحب مبلغ البونص التي حصل عليها العميل.٦۰في حالة عدم التداول في الحساب في خالل  •
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