
 
 
 

 سترالياإلى أ مغطاة التكاليف إيزي فوركس تطلق منافسة المليون دوالر أمريكي مع رحلتين
 

إيزي فوركس، إحدى الشركات الرائدة القوية العاملة في مجال تأمين خدمات الفوركس لتجار التجزئة، تطلق أكبر حملة تنافسية 
، إلى أستراليا ذات رفاهية عاليةن على جائزة العمر بدءا برحلة متاجران اثنا سيحصل. لفوركس على اإلطالقتشهدها صناعة ا

 . مليون دوالر أمريكي نقداالربح لمشاركة بركلة وأحدهما سوف يحصل على فرصة ل
 

ذه الجائزة الدخول في المنافسة سهل وبسيط، سواء أكنت متاجرا جديدا أو ذو خبرة سابقة فإن لكليكما فرصة متساوية للمنافسة على ه
كما وسوف يأخذ بعين االعتبار توازن األداء للحسابات، وذلك بإعطاء . والوصول إلى أفضل مراتب المتاجرة وربح جائزة المليون

 .المتاجرين الجدد ذات الفرصة للربح تماما كما هي الفرصة للمحترفين
 

اة النهائية لفريق الركبي الوطني كانتربوري بولدوغز متاجران سوف يربحان رحلة مدفوعة المصاريف إلى أستراليا لحضور المبار
الحشود الغفيرة سوف يحصل أفضل  وهذا ليس كل شيء، فخالل استراحة منتصف المباراة وأمام. والتي ستقام في مدينة سيدني

ألولى عالميا والتي وهذه هي المرة ا. رابح معنا في المرتبة األولى على فرصة الركل لربح جائزة المليون دوالر أمريكيمتاجر 
 .تشارك بها شركة فوركس مثل إيزي فوركس من خالل رعاية وتدشين هذه الحملة للفريق الوطني الكانتربوري بولدوغز

 
نريد أن نحقق منافسة مثيرة وممتعة تزرع في كافة المتاجرين روح التحدي والمنافسة (: "CMO)وقد صّرح السيد هيليك نيساني 

يجب أن تنطبق هذه المنافسة على جميع المتاجرين لدينا، بكل فئاتهم في كافة الدول، كما وإنه . اق الفوركسخالل المتاجرة في أسو
لقد أطلقنا هذه الحملة منذ أيام قليلة . لفخر كبير لنا بأن نرعى حدثا ضخما عالميا من هذا النوع لفريق الركبي الوطني البولدوغز

ع المتاجرين لدينا، حتى في األماكن التي ال تحظى فيها لعبة الركبي بشعبية كبيرة أو غير ونحن نتلقى تجاوبا كبيرا وجيدا من جمي
 ". إن منافسة المليون دوالر أمريكي هي خطوة أولى من بين سلسلة من الخطوات والمفاجئات التي نخبئها للمتاجرين معنا. معروفة

 
فتح حساب متاجرة لدى شركة إيزي فوركس، كل ما عليك فعله هو  المنافسة مفتوحة لجميع من يرغب بالدخول بها وذلك من خالل
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 انتهى
 

 :لمزيد من المعلومات
 

 الورا سالفيتا
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 انضموا إلينا عبر صفحة الفايسبوك 
 

 :مالحظات إلى المدققين
 

م ، حيث أحدثت منذ ذلك التاريخ ثورة في عالم  2007نترنت تم تأسيسها في العام إيزي فوركس هي شركة متاجرة عبر اال
من خالل حساب متاجرة واحد مع شركة إيزي فوركس، أصبح بإمكان . دولة حول العالم 610المتاجرة االلكترونية في أكثر من 

 .نصات الويب، الديسك توب أو أجهزة الهواتف الذكيةالمتداولين المتاجرة بالعمالت، السلع، عقود الخيارات والمؤشرات، باستخدام م
 

هي شركة مرخصة ومشّرعة في كل من أوروبا وأستراليا، وهي ملزمة بالحفاظ على الشفافية وحماية أموال  شركة إيزي فوركس
 .  العمالء
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هي منتجات تخضع لمبدأ الرافعة المالية وهي تحمل في طياتها مخاطر ( OTCمتاجرة )لخيارات، السلع، والعقود مقابل الفروقات الفوركس، ا: المخاطرةتحذير 

 الرجاء التأكد من فهمك لجميع المخاطر المحيطة قبل دخولك بهذا. حقيقية قد تؤدي على خسارة جزء أو كل رأس المال المستثمر، وهذا قد ال يتناسب مع الجميع

 .ال تعتبر محتويات هذه الرسالة بأي شكل من األشكال توصية للدخول في متاجرة حقيقية. النشاط، وال تستثمر أمواال ال يمكنك تحمل خسارتها
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