K2, First Floor, Forni Complex, Valletta Waterfront
Floriana FRN 1913, Malta (Europe)
P: (+356) 2013-3933 | F: (+356) 2138-3307

Funds Redemption Form
أستماره سحب الودائع
To redeem funds currently held at FXDD Malta Limited, please fill out this form in its entirety, have all authorized persons sign below, and
return via email to sales@fxdd.com.mt or via fax to +356 2138 3307. By signing this form, the customer acknowledges that upon receipt,
FXDD Malta reserves the right to request the Customer to close out existing positions and/or will liquidate all open positions on behalf of
the customer. Customer also acknowledges that FXDD Malta is not responsible for delays caused by unclear fields or errors in any of the
entered information. FXDD MALTA LTD is prohibited from accepting funds from or wiring funds to accounts whose owner names do
not appear on the Customer Account application. All redemption requests will be returned the way they will be received or by bank
wire to the bank account holders stated on application.
حتي يتثني لك سحب المال من شركه اف أكس دي دي (فرع مالطه) فرجاء أن تقوم بملئ األستماره بالكامل مع توقيع صاحب الحساب في أسفل األستماره و أرسالها لنا عبر األيميل التالي
 توقيع األستماره من طرف العميل يعطي شركه أف أكس دي دي الحق في مطالبه العميل بغلق عقوده المفتوحه أو أن.+35621383307  أو عن طريق الفاكس التاليsales@fxdd.com.mt
 كما يدل توقيع العميل علي معرفته بأن شركه أف أكس دي دي (فرع مالطه) غير مسؤله عن أي تأخير في السحب ناتج عن عدم.تقوم الشركه نفسها بغلق العقود بالنيابه عن العميل ألتمام عمليه السحب
.وضوح أي معلومات في األستماره أو أي أخطاء في المعلومات المذكوره في األستماره من طرف العميل
.شركه أف أكس دي دي مالطه غير مصرح لها قانونيا قبل أي أيداعات أو أرسال أي سحوبات الي أي حساب ال يتطابق أسم صاحبه مع أسم صاحب الحساب المسجل أسمه لدينا في طلب فتح الحساب
.سوف يتم أرجاع المال بنفس طريقه األيداع أو عن طريق التحويل البنكي المباشر المذكور في طلب فتح الحساب

أسم صاحب الحساب

Account Holder Name:

رقم حساب العميل مع أف أكس دي دي

Account #:

المبلغ

Amount:

Method of Withdrawal Requested: (please select one)

)طريق السحب المطلوبه (رجاء األختيار

Please note FXDD reserves the right to return funds in the same manner they were received.
الرجاء األخذ بنظر االعتبار إن شركة أف اكس دي دي تحتفظ بحقها في إعادة المال بنفس الطريقة التي تم االيداع بها
Bank Wire - no withdrawal fees*
•

* ال توجد رسوم سحب- التحويل البنكي المباشر
Wired funds will be sent as per the customer’s instructions. This process can take 1-2 business day(s).

•

. هذه العملية قد تأخذ من يوم الى يومين عمل. سوف يتم إرسال المال طبقا للمعلومات المذكورة من قبل العميل في استمارة سحب المال
FXDD encourages clients to request payment via bank wire transfer to ensure timely receipt.

•

ف أكس دي دي تشجع العمالء على طلب السحب عن طريق التحويل البنكي المباشر لضمان إرجاع المال في وقت مناسب
•
Please note: a $50 USD transfer charge will be applied when sending funds to another Forex broker, which will be deducted from*
.the amount being transferred
. دوالر امريكي سوف يتم خصمها من الحساب في حاله ارسال المال الي شركه فوركس أخري50 *رجاء الوضع في االعتبار ان هناك رسوم تحويل قدرها

Bank Account Holder Name

Bank Name

Comments, if any

إسم العميل كما يظهر في حسابه البنكي

إسم البنك

ABA # or Swift Code

Bank Account #

الراوتر نمبر أو السويفت كود

رقم الحساب البنكي

إن كان هناك أي تعليق فالرجاء كتابته
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Credit / Debit Card - only for accounts funded via credit / debit card - no withdrawal fees
•

) للحسابات التي تم األيداع فيها عن طريق بطاقات االئتامن (كريدت و ديبت كارد-  ال توجد رسوم سحب- )بطاقات االئتمان (كريدت و ديبت كارد
Funds redeemed by credit card may not exceed the total deposit amount for that account. If a client’s redemption amount is greater
than the total credit card deposit, please provide full banking information above and FXDD will wire transfer the excess funds.

 إن أراد العميل سحب مبلغ أكبر مما تم إيداعه في االساس فالرجاء إرسال معلومات التحويل البنكي.ال يمكن سحب مبلغ مالي أكبر مما تم إيداعه عن طريق بطاقات االئتمان في الحساب

•

المباشر إلرسال المال الذي يزيد عن حجم اإليداع األصلي
•

Funds redeemed by Credit or Debit card will be returned to the card used for the initial deposit.
سوف يتم إرجاع المال المسحوب عن طريق البطاقة الى نفس بطاقة االئتمان التي تم اإليداع بها في األساس

•

•

Funds are deposited into your credit account once your credit card merchant has debited the funds from our account. This process
may take at least 5 business days to reflect on your credit card account balance. If you do not have online access to your credit
card, it should appear in the next billing statement(s), dependent upon your card’s billing cycle.

 أيام عمل5  هذه العملية قد تستغرق على األقل.سوف يتم إرجاع المال في حساب بطاقة االئتمان الخاصة بك بعد ان يتم قبول االمر من طرف الشركة او البنك مصدر البطاقة في بلدك

•

 إن لم يكن لديك قدرة التواصل على حسابك عن طريق النت فسوف يظهر المال في الحساب عندما تصلك فاتورة الشهر التالي إعتمادا على تاريخ. حتى تظهر االموال في حساب البطاقة
. الفاتورة الشهرية
Clickandbuy - no withdrawal fees
•

 ال توجد رسوم سحب- Clickandbuy
Only accounts funded through Clickandbuy may be redeemed through Clickandbuy.
• الحسابات التي تم اإليداع فيها عن طريق الكليك أند باي سوف يتم السحب فيها بنفس الطريقة

Skrill - fees may apply*
 *قد ينطبق رسوم على السحبFunds redeemed by Skrill may not exceed the total deposit amount for that account. If a client’s redemption amount is greater than the total
.credit card deposit, please provide full banking information above and FXDD will wire transfer the excess funds
 اذا كان المبلغ المراد سحبه أكبر من مبلغ االيداع الذي تم في الحساب يرجى تزويدنا ببيانات حسابك البنكي حتى.ال يمكن سحب مبلغ أكبر من مبلغ االيداع في الحساب عن طريق سكريل

•

.نقوم بارسال المبلغ الزائد عن طريق حوالة بنكية
This process can take 1-2 business days
.قد تأخذ عملية السحب من يوم الى يومي عمل

Primary Account Signature

Print Name

Date (DD/MM/YYYY)	

توقع صاحب الحساب الرئيسي

إنسخ إسمك كامال

)س س س س/ش ش/التاريخ (ي ي

Joint Account Signature

Print Name

Date (DD/MM/YYYY)

•

توقيع صاحب الحساب المشترك

الماك كمسإ خسنإ

)س س س س/ش ش/التاريخ (ي ي
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