
SuperForex Ltd ال اتفاقية إيداع منحة 

 

 الحصول على مكافأة عدم اإليداع على حساب التداول الحقيقي الخاص به مع SuperForex يحق لكل عميل من عمالء .1

SuperForex مرة واحدة فقط. 

 

 :التفرد والتوافق .2 

 

٪ ، ومكافأة 60٪ منحة الترحيب + ، ومكافأة الطاقة بنسبة 40 ال يمكن دمج مكافأة عدم اإليداع مع أي مكافآت أخرى ، بما في ذلك

٪ منحة المكافآت المجانية120اإليداع السهل ، ومكافأة التسويق ، و  . 

 

ال يمكن إيداع مكافأة عدم اإليداع إال في الحسابات التي تم التحقق منها. يجب التحقق من المعلومات التالية من خالل نسخة من  .3

الوطنية: االسم الكامل وعنوان صاحب البريد اإللكتروني وعنوانه وثيقة الهوية . 

 

 .ال يمكن سحب مكافأة عدم اإليداع. يمكن سحب الربح على المكافأة .4

 

 :السحب وإلغاء المكافآت .5

 

للسحب إلى حسابات ال يمكن سحب الربح من مكافأة عدم اإليداع إال بعد االنتهاء من جميع عمليات الشراء أو البيع. الربح مسموح 

 .تم التحقق منها بالكامل فقط

 

 .يمكن سحب األرباح المتأتية من مكافأة عدم اإليداع .6

        

دوالًرا. إللغاء قفل المبلغ القابل للسحب ، يجب أن تكون قد  50دوالرات ، والحد األقصى هو  10الحد األدنى للمبلغ هو  .6.1

عقود على  10دوالرات يجب أن يكون لديك تداول  10وت على سبيل المثال لسحب ل 1=  1تداولت في حجم معين ، حيث $ 

 .األقل

 

 .يمكن للعميل إجراء السحب مرة واحدة فقط. بعد االنسحاب ، سيتم إلغاء المكافأة والربح .6.2

 

من تاريخ تداول العميل. قد ( أيام عمل من تاريخ تقديم طلب السحب. تأكيد المعاملة بعد التحقق 5يتم السحب خالل خمسة ) .6.3

مراجعات إيجابية ، والتي يجب أن تحتوي بالتأكيد على المعلومات التالية 3تطلب الشركة نشر  : 

 ، أسباب اختيار شركتنا ، تجربة التداول مع شركتنا

 .نتائج تداولك على صناديق المكافآت ، انطباعك عن العمل مع شركتنا

االتصال بها مع قسم العمالء لدينا عبر البريد اإللكتروني قائمة مصادر المراجعات التي يمكنك  - 

support@superforex.com أو الدردشة المباشرة على my.superforex.com و superforex.com 

٪  50لوت. مستوى الوقف هو  0.5يبلغ الحد األقصى لحجم الصفقات عند استخدام مكافأة عدم اإليداع  -شروط التداول  .7

داء الهامش هوومستوى ن  80 ٪. 

 .200 :1 الحد األقصى للرافعة المالية للعمالء الذين حصلوا على مكافأة عدم اإليداع هو .8

في نشاط احتيال ينطوي على المكافأة ، يمكن اإلعالن عن هذا األخير  SuperForex يوافق العميل على أنه في حالة اشتباه .9

 .باطالً ويمكن إلغاء نتائج التداول

 ."استخدام تقنيات التحوط التجارية محظور تماًما باستخدام "مكافأة عدم اإليداع .10

بالحق في عدم تقديم أو إلغاء مكافأة عدم اإليداع دون أي إشعار مسبق لعمالئها. لذلك نوصي بشدة أال  SuperForex تحتفظ .11

الخاصة بهميستخدم العمالء أموال المكافأة في حساب الربح في استراتيجية التداول  . 

دوالر / مكافئ.  0.05دوالر و +  0.05 -تحتفظ الشركة بالحق في عدم النظر في كمية العقود المتداولة بنتيجة المعاملة بين  .12

ثل هذه المعامالت ، تحتفظ الشركة بالحق في إعادة حساب كمية العقود المتداولة وضبط مبلغ السحب وفقًا لشروط في حالة اكتشاف م

وال )حصة واحدة يتم تداولها = دوالر واحد / مكافئ(. يعود المبلغ الذي تم حظره إلى حساب تداول العميلسحب األم . 

13. SuperForex ليست مسؤولة عن أي عواقب قد تنشأ نتيجة إللغاء المكافأة ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر Stop 

Out ، ألن المكافأة هي ملكية SuperForex. 

تفظ الشركة بالحق في تعديل أو تعديل شروط اتفاقية المكافآت دون إشعار مسبقتح .14 . 



 .من خالل التقدم للحصول على مكافأة عدم اإليداع ، فإنك تقر بأنك قد قرأت وقبلت شروط وأحكام هذه االتفاقية .15

 


