No Interest Profit or Loss Adjustment Form

أستمارة الحسابات األسالمية
The undersigned client hereby acknowledges and agrees that he/she will not be credited nor debited
any interest on any open position in his trading account with FXDD Trading past the closing of each
business day (5 PM EST). FXDD Trading will not charge any position maintenance fee to the account
either regardless of the period that the contract remains open for.
This type of account is strictly for Muslim religious compliance reasons and it is given at FXDD
Trading sole discretion. FXDD Trading also reserve the right to revoke this amendment and charge
the client retrospectively for any interest he/she owed to FXDD Trading if we believe that the client is
misusing this type of account to gain unlawful profit FXDD Trading will continue to monitor the client
trading style in insure that there is no abuse of this type of account.
CFDs , corporate events and crypto currencies charges and adjustments are not considered part of
the swap-free set up and may be charged by FXDD at any time at its sole discretion, rates for the
charges and adjustments are stated on our website and CFD guide.

يقر العميل الموقع أدناه أنه يوافق على عدم الحصول على فائدة مالية في حسابه التجاري مع شركه أف أكس دي دي سواءا كانت
 أيضا.(الفائدة بالسلب أو األيجاب بنھايه يوم التجارة األمريكي اليومي )الساعة الخامسه مساء بتوقيت الساحل الشرقي األمريكي
.شركة أف أكس دي دي لن تقوم بحساب أي رسوم صيانيه علي العميل مھما طالت مده فتح العقد
 ولدى الشركة مطلق الحرية.تقدم شركة أف أكس دي دي ھذ النوع من الحسابات األسالمية تلبية للمتطلبات الدينية للعمالء المسلمين
.في منح أو منع أي عميل من الحصول علي ھذا النوع من الحسابات
تحتفظ شركة أف أكس دي دي بحقھا الكامل في الغاء ھذا النوع من الحسابات ألي عميل و حساب الفائدة في حسابه أذا تبين للشركة
 نود ان ننوه ان المصاريف االضافيه المتعلقه بالعمالت الرقمية و السي.أن العميل يسي ء استخدام حسابه لتحقيق ربح غير مشروع
اف دي و توزيعات االرباح على المؤشرات او االسھم ال تدخل تحت غطاء الحسابات االسالمية و من حق شركه اف اكس دي دي
 يمكنك التعرف علي ھذة المصاريف من خالل زيارة موقع اف اكس دي دي و.خصم ھذه المصاريف من الحسابات في اي وقت
الكتيب االرشادي الخاص بالسي اف دي
.سوف تراقب الشركة الحسابات عن كثب حتى تتأكد انه ال يوجد أساءة استخدام للحسابات األسالمية
ACKNOWLEDGED AND AGREED TO THIS _________________ DAY OF ___________________, 201____
--------------------------------------------- التاريخ-----------------------------------------------

الموافقه و كتابه األسم باألكامل

(Customer Signature)
توقيع العميل
(Print Customer Name)
كتابه األسم بالكامل

Please fax a signed copy to: (+1) 212-720-7170, or sign and scan a copy to sales.ar@fxddtrading.com
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