
برنامج الوالء »الدوالرات الذكية«

أطلقت فوركس مارت برنامج الوالء للمتداولين المسمى "الدوالرات الذكية"، والذي يسمح لك في نفس
الوقت بزيادة حجم األرباح من التداول اليومي والحصول على دخل إضافي لعدد معين من اللوتات

المتداولة.

سيتمكن المشاركون في العرض الترويجي من تلقي أموال إضافية )الدوالرات الذكية( من الوسيط لعدد
محدد من اللوتات المتداولة، وذلك بناًء على حالة العميل. يتم تحديد الحالة من خالل العدد اإلجمالي

للوتات ويمكن زيادتها نتيجة لزيادة حجم التداول.*

ال تفوت فرصة ترقية مهاراتك في التداول والوصول إلى مستوى جديد تماًما!

* برنامج "الدوالرات الذكية" متاح فقط للحسابات الحقيقية.

األحكام والشروط

 المقدمة.1

فوركس مارت )المشار إليها فيما يلي باسم "فوركس مارت" أو "الشركة" أو "نحن"( هي شركة
استثمارية تعمل في جميع أنحاء العالم.

اتفاقية برنامج الوالء "الدوالرات الذكية" هذه ملزمة بين العميل والشركة.
تحكم اتفاقية برنامج الوالء "الدوالرات الذكية" العالقة بين العميل والشركة فيما يتعلق بهذا العرض

الترويجي المحدد. إنها تزود العميل بجميع المعلومات الضرورية قبل اتخاذ أي إجراء في إطار فعالية العرض
الترويجي.

يقر العميل بموجبها بأنه قد قرأ وفهم وقبل اتفاقية برنامج الوالء "الدوالرات الذكية" بصيغتها المعدلة من
وقت آلخر وفًقا لتقدير الشركة وحدها.

تفسير الشروط. 2

ما لم ُينص صراحًة على خالف ذلك، يتم تعريف المصطلحات التالية في "اتفاقية برنامج الوالء الدوالرات
الذكية" على النحو التالي.

● "الدوالرات الذكية" تعني أموال الشركة المقيدة في حساب العميل على النحو المنصوص عليه في
هذه االتفاقية

● "العميل" يعني أي فرد قام بفتح حساب )حسابات( لدى الشركة الخاضعة التفاقية العميل
● "اتفاقية العميل" تعني الوثائق الرسمية للشركة التي تشير إلى الشروط واألحكام واالتفاقية بين

العميل والشركة والتي يقبلها العميل عند فتح حساب لدينا.
● "البرنامج" يعني برنامج الوالء "الدوالرات الذكية"

شروط برنامج الوالء. 3

هذا البرنامج متاح فقط للحسابات الحقيقية
يمكن تنشيط البرنامج في حالة اكتمال جميع المعامالت )الشراء والبيع(. يجب أال يقل الحجم اإلجمالي

 لوت. بعد استيفاء متطلبات الحجم، يصبح البرنامج متاًحا للعميل.2لهذه المعامالت عن 
يتم تقييم "الدوالرات الذكية" تلقائيًا وفًقا لحجم صفقة العميل.

عندما ينقر العميل على زر "النقد"، فإن مبلغ الدوالرات الذكية المعروض على الشاشة سُيضاف تلقائيًا



 دوالر. وستبدأ عملية الحساب مرة0إلى حساب العميل. يتم إعادة تعيين المبلغ داخل مربع "النقد" إلى 
أخرى.

تلقي األموال. 4

يتوفر مبلغ "الدوالرات الذكية" للسحب في أي وقت بعد أن يتلقى العميل هذا المبلغ في حساب التداول
الخاص به.

يحق للشركة أن تطلب من العميل الوفاء بمتطلبات عقود أو لوتات التداول. يتم حساب متطلبات اللوت
.10بالمعادلة التالية: عدد اللوتات = المبلغ بالدوالر األمريكي / 

كل عميل لديه حالة حالية بناًء على إجمالي أحجام الصفقة )عادي، محترف، خبير، في آي بي(. لترقية
الحالة الحالية إلى المستوى التالي، يجب على العميل تداول العدد المطلوب من اللوتات. التفاصيل

موجودة في الرسم البياني.
تحتفظ الشركة بالحق في تغيير مقدار المكافأة وحدود تغيير الحاالت.

 نقطة لكل لوت0.05• حالة العادي: 
 نقطة لكل لوت0.06• حالة المحترف: 

 نقطة لكل لوت0.08• حالة الخبير: 
 نقطة لكل لوت0.1• حالة في آي بي: 

اإللغاءات والتصحيحات. 5

يجب على العميل تلبية متطلبات اللوت في غضون شهر واحد من تاريخ الطلب وإال فإن الشركة تضع
الحالة في عمود المحاسبة باعتبارها "منتهية الصالحية" وال تسمح للعميل بسحب الدوالرات الذكية.

يقر العميل بحق الشركة في استبعاد العميل من البرنامج في حالة عدم امتثاله لقواعد االتفاقية الحالية
أو في حالة االشتباه في وجود عملية احتيال.


