
ج الحساب اإلضافيذنمو
.ھذا الطلب لحساب إضافي على نفس المنصة كرقم الحساب المقدم

رقم الحساب

اسم المستخدم

اسم العمیل

)یجب أن تطابق بیانات الحساب الموجود(:بیانات العمیل

رقم الھاتفدیةعنوان المراسلة البری

الدولةالمقاطعة/الوالیةالمدینة

عنوان البرید اإللكترونيالرمز البریدي

.الملف كامًال وأن تكون كل البیانات مطابقة لما سبقبیانات الحساب الموجودة في الملف، شریطة أن یكون 

)فقطGTSحسابات (:ُیرجى تحدید خیار
.یرتبط ھذا الحساب الجدید بالحساب الموجود المذكور أعاله

)كلمة المرور الموجودین/یمكن الوصول إلیھ باستخدام اسم المستخدم(
.مستخدم وكلمة مرور جدیدانسیكون لھذا الحساب الجدید اسم 

)مطلوب*(:سبب إنشاء الحساب اإلضافي

MetaTraderحسابات GTSحسابات 
الجدیدة یتم إنشاؤھا بحجم لوط افتراضي یبلغ GTSجمیع حسابات 

كنیم. 100:1ورفع افتراضي بقیمة ") حساب مصغر("وحدة 10000
.GTSمنصة عبروالرفعاللوطحجمتخصیص

GTS Pro: إدارة قواعد الحساب>قواعد الحسابانتقل إلى
GTS Web: إدارة قواعد الحساب>أدوات التداولانتقل إلى

افتراضي الجدیدة یتم إنشاؤھا بحجم لوط MetaTraderجمیع حسابات 
.100:1ورفع افتراضي بقیمة ") حساب قیاسي("وحدة 100000یبلغ 

.یمكن تخصیص حجم اللوط عند إجراء طلب
تغییر رفع لتغییر حجم الرفع الخاص بك، ُیرجى استخدام نموذج 

FLEXI.

.من أجل معالجة ھذا التغییربالكاملیجب استیفاء البیانات المذكورة أعاله 

FX SOLUTIONSنخطر شركة /أننا سوف أخطر/نؤكد أنني/كما أؤكد. جانبنا صحیحة وحقیقیة/المقدمة من جانبينؤكد بموجب ھذا المستند على أن البیانات/أؤكد AUSTRALIA بأي
FX SOLUTIONSوتحتفظ شركة .تغییرات مادیة تطرأ وذلك في صیغة كتابیة AUSTRALIA بالحق في، إال أنھا غیر ملزمة بذلك، التأكد من دقة البیانات المقدمة واالتصال بالعدید

FX SOLUTIONSنقّر بأن نموذج الحساب اإلضافي الخاص بشركة /وأقّر.ن المصادر حسبما تراه ضروریًام AUSTRALIAلقد .یمثل اتفاقیة تعاقدیة ملزمة من الناحیة القانونیة
. نوافق على االلتزام بكل بنودھا وشروطھا/قرئنا بعنایة نسخة حدیثة من ھذه االتفاقیة، وأوافق/قرأت

نفھم أن أي حركة بسیطة نسبًیا في السوق یكون لھا أثر كبیر على األموال التي /أفھم.أن تفكر في المخاطر المرتبطة بزیادة الرافعة الخاصة بكFX Solutionsتطلب منك *
نحتاج إلى إیداع المزید /امش المبدئي تمامًا وقد أحتاجنتعرض إلى خسارة الھ/قد أتعرض.مصلحتنا أو ضدھا/سنقوم بإیداعھا؛ وھذا قد یكون في مصلحتي/أودعناھا أو التي سأقوم/أودعتھا

.من األموال لتغطیة المركز قصیر الھامش

التاریختوقیع العمیل المشتركالتاریختوقیع العمیل األساسي

اسم العمیل المشترك مطبوعًااسم العمیل األساسي مطبوعًا

001-201-345-2520 فاكس: ھاتف:001-201-345-2210

وأصرح لك بموجب ھذا المستند بالقیام بذلك، باستخدام  فتح حساب إضافي لـ (االسم المحدد أعاله) FX Solutions أطلب من

Level 15 Chifley Tower 
2 Chifley Square, Sydney NSW 2000

تم التعدیل بتاریخ 6/23/2010

ArabicSupport@fxsol.com.au :برید إلكتروني


