
 
 

  2011عروض شھر رمضان المبارك 
 

 
  : الكرام   FX Solutions  عمالء شركة

  
 مول . فيما يلي الملخص و القواعد الرسمية للعرض المقدم من شركة إف إكس سوليوشنز خالل شھر رمضان المبارك

مكافأة على اإليداع ، سيبقى ھذا العرض ساري طيلة شھر رمضان المبارك ، ابتداءاً من % 10حسابك و إحصل على 
على كل إيداع يتم %  10يحق للعمالء الحصول على مكافأة ال . من يوليو و حتى نھاية شھر رمضان 31يوم األحد 

  .  خالل فترة العرض 
 

  :مالحظات ھامة 
   .مؤھلة للحصول على المكافئة عند اإليداع الحسابات الحاليةالحسابات الجديدة و  . اإليداع على % 10 ال ةمكافأ 

    
أو مراسلتنا على البريد االلكتروني  التواصل معنا عبر المحادثة الفورية من الموقعفي حالة وجود أيه استفسارات، ُيرجى 

  Arabic@fxsol.com :التالي 
 
 
  

 2011مكافأت اإليداع في شھر رمضان 
 
إيداع  مكافأة ستحصل على، و "2011رمضان " العرض  رمزدخل دوالر أو أكثر و أ 250 بتمويل حسابك بقم  

 . ألف دوالر 100 حتى ، % 10
  

استراليا  إف إكس سوليوشنزكة  لشرو حسابات الميتاتريدر  GTS  منصة التداول على حساباتالجميع  :يشمل العرض 
  .و بريطانيا

للواليات  يشرقالتوقيت المساءاً ب 5:00في تمام الساعة   2011 يوليو 31 الموافق األحديوم  ابتداءاً من : العرضفترة 
    . طيلة شھر رمضان األميركية المتحدة

  
و لن  .جل الحصول على المكافأةمن أ  لإليداعمصاحباً  )1Ramadan 201(البد أن يأتي الرمز  :رمز العرض 

  . العرض  برمزيلتفت إلى اإليداعات غير المصحوبة 
  

عند  خانة المالحظاتفي  1Ramadan 201  ھام للمطالبة بالمكافأة، يجب على العميل أن يقوم بتزويد رمز االعالن
كتابة الرمز باألحرف الكبيرة أم ال فرق في حال تم  .عن طريق بطاقة االئتمان أو عن طريق الحوالة المصرفية اإليداع

  .مقبولة الصغيرة، أن الفروقات  ramadan2011أو  Ramadan 2011 الصغيرة سواء
 
  

أدنى من  ، ھناك حدمن حساب إلى أخر مبلغ االيداعأو لمكافأة لسحب او تحويل  عملية قبل القيام بأى :متطلبات التداول 
عقود  10 يعادلحيث أن  كل دوالر في المكافأة . بهالمكافأة  أيداعتم الحساب الذي سيعلى  المتاجرة يجب القيام بھا

فإن %  x 10دوالر  10,000في حالة أن بلغ حجم اإليداع : فعلى سبيل المثال . المتداوليتم العمل بھا من قبل مصغرة 
دھا يستطيع سحب بععقد مصغر  1000و بالتالي فيجب على العميل أن يتداول . دوالر 1000 ستكونقيمة المكافأة 

على سبيل المثال في ( كما سيتم تقريب األرقام العشرية إلى أقرب رقم صحيح . دوالر 1000 يبلغ الذيالمكافأة  مبلغ
.  عقد تداول مصغر55دوالر بما يعادل  55.20فإن قيمة المكافأة ستكون % x 10دوالر 552حالة أن بلغ حجم اإليداع 

إف إكس  فانه سيتم إعادة المكافأة إلى شركة  2011 نوفمبر 1ألدنى للتداول قبل وفي حالة عدم استيفاء شرط الحد ا
  سوليوشنز

 
 
 
 
 
 
 



 مؤھالت القبول 
 

العمالء الجدد لشركة إف إكس سوليوشنز نعم

العمالء الحاليين الراغبين في إضافة إيداع نعم

يشترط إدخال رمز العرض من قبل جميع المشاركين في العرض نعم

تحويل من حساب تداول إلى أخر   ال ال

 FXعلى سبيل المثال التحويالت من شركة (  FX Solutionsال تقبل تلك التحويالت الداخلية بين أفرع شركة  ال

Solutions  باستراليا إلىFX Solutions  بالمملكة المتحدة( 

الحسابات المتعددة لفرد واحد   نعم

اإليداعات المتعددة لحساب واحد   نعم

أصحاب حسابات اف إكس سوليوشن بريطانيا و استراليا نعم

  FX Solutionsوكالء شركة  نعم

عمالء الحسابات المدارة نعم

FX Solutionsالجمع بين العروض المتعددة لشركة  ال

حسابات على الميتاتريدر نعم

*ال  إعادة اإليداع 

 
 
و حتى  2011من يوليو  29في الفترة ما بين الـ  بأي سحب من الحساب م اإليداع في حالة القيام خفض حج سيتم*

دوالر و سبق ذلك سحب ما يقدر  10,000فعلى سبيل المثال ، إذا بلغ حجم اإليداع المؤھل للمكافأة . موعد تسلم المكافأة 
  .دوالر 7.500 من يوليو ، فإن المكافأة ستكون 29دوالر منذ الـ  2.500بنحو 

  
  

ھي منتجات يتم التداول بھا بإستخدام الرافعة المالية ، وھو ما ينطوي على مستوى عالي من  FX Solutions إن المنتجات التي تقدمھا شركة
. المستثمرينالمخاطرة على رأس المال الخاص بك، حيث إن ھناك احتمالية خسارة أكثر من استثمارك المبدئي، وقد ال يكون ذلك مناسباً لكل 

إيداع المزيد من المبالغ وفتح . لذلك، عليك التأكد من أنك تفھم تماماً المخاطر التي ينطوي عليھا ذلك وأن تطلب مساعدة مستقلة إذا لزم األمر
 .المزيد من المراكز من شأنه أن يزيد من مخاطرك

 
أو تحديث /ونحتفظ بالحق في إجراء تصحيحات و. ھنا دقيقة وصحيحةأن المعلومات الموجودة  FX Solutionsوفقاً ألفضل قدرة لدينا، تعتقد 
 .مسؤولية أية أخطاء أو تناقضات أو عمليات حذف في ھذه المواد FX Solutionsوبالتالي، ال تتحمل شركة . المادة إذا رأينا ضرورة لذلك

 
FX Solutions، 
 Park House, 16 Finsbury Circus, London, EC2M 7EB :في المملكة المتحدة

 
FX Solutions UK وھو االسم التجاري لشركة ،City Index Limitedھي عبارة عن شركة مسجلة في إنجلترا وويلز، تحت رقم ،: 

للحصول على التفاصيل، . 113942 :رقم التسجيل في ھيئة الخدمات المالية .ومرخصة وتعمل وفًقا للوائح ھيئة الخدمات المالية 1761813
 .http://www.fsa.gov.uk/register/home.doالموقع اإللكتروني ُيرجى زيارة

 
 Level 15, Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000 :في أستراليا

ى الموقع اإللكتروني متوفر عل City Indexالخاص بمنتجات شركة ) PDS(بيان اإلفصاح عن المنتجات 
www.fxsolutions.com.au/documents/fsg_pds.pdf. أيًضا في دليل  المعلومات المرتبطة بالرسوم والمصاريف لدينا مضمنة

ًدا على بيان اإلفصاح عن المنتجات حتى تقرر ما إذا كنت ستتداول باستخدام من المھم االطالع جي .الخدمات المالية المتوفر في ھذا المصدر
. City Index Australia Pty Ltdھي شركة مسجلة باسم  FX Solutions Australiaإن  .منتجاتنا أو ستواصل االحتفاظ بھا

)ARBN 141 774 727( رقم ترخيص ،AFS 345646. 
 

 .جميع الحقوق محفوظة .FX Solutionsمحفوظة لشركة  2010©حقوق النشر 
 

ترجمت شروط وھذا العرض للغة اخرى غير اللغة االنكليزية عندھا تبقى النسخة االنكليزية ھي السائدة والمعتمدة في حال عدم تطابق اذا 
 .لمعنىا


