
 

Forex Capital Markets 
03/12/2007 

Interest-Free Commission Request & Application 
ب خالي من الفوائداإستمارة طلب حس  

In connection with my foreign exchange trading account carried by Forex Capital Markets, LLC (“FXCM”), the undersigned Account Holder hereby requests that 
he/she be charged a commission in lieu of paying/receiving interest for positions held open past the close of business day (“rollover”). 

ذا      ،Forex Capital Markets, LLC (“FXCM”)فيما يتعلق بحسابي الخاص بالنقد األجنبي الذي تقوم به  اه بموجب ه ع أدن  يقر ويعتمد صاحب الحساب الموق
 ").متجدد قصير األجل(" التي تظل مفتوحة قبل انتهاء يوم العمل العمليات استالم فائدة عن/ أنه قد وافق على احتساب عمولة عوضًا عن دفععلى

Account Number (Reference “Temporary ID” for New Accounts)                     

 )اب جديد، إذا آان حس"الرقم المؤقت"أذآر(الحساب رقم 
 

E-MAIL Address (Required)                                               البريد اإللكتروني
 

Additional FXCM Account Number Additional FXCM Account Number Additional FXCM Account Number 

Primary Account Holder                                                                                      إسم صاحب الحساب األساسي 

Last Name )ئلة العاسما(   First Name )سم األولاال(     Middle Name  )سم المتوسطالا(  
 

Home Telephone #       رقم هاتف المنزل 
 

Fax #      اآسرقم الف  Mobile Phone #     رقم الهاتف الجوال 
 

To be eligible for an Interest Free account a reason for the request must be submitted and approved by FXCM (Additional documents may be required). 
  ) إضافيةقد يتم طلب وثائق ( من قبل إف إآس سي إم هلكي يتم مراجعته وقبول ب لهذا الطل قبول طلبك لحساب خال من الفوائد، يجب أن تذآر السبب إعتبارلكي يتم

I hereby provide the following reason for my request:  
 :  بب التالي لمطلبي الّسقدمأبهذا أنا 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
The commission will be charged to the account per round-turn lot, regardless of whether the position would have been subject to rollover fees.  In addition, please 
be advised that any and all accounts in the name of, or associated with, the account holder(s), will be subject to this agreement. Any abuse of this form shall 
render it void, and the said account(s) will become subject to being charged the greater of commissions charged for all lots traded, or interest fees that would have 
been charged to the account. Commission fees on all account types are subject to change at any time. FXCM reserves the right to change the commission charge 
or to revoke the interest-free option on the account in its sole discretion at any time. Certain currency pairs and/or trading styles may be subject to higher 
commissions and may be charged these commissions retroactively.  Corporate accounts are not eligible for the interest free option. 

آل الحسابات الموجودة باإلضافة، الرجاء أن تعلم أن أى أ. سيتم إضافة العمولة إلى حسابك على آل عقد، بغض النظر إذا آانت العملية معرضة ألتعاب الفوائد
أي إسائة في إستخدام هذه الوثيقة سيبطل صالحيتها ويصبح الحساب أو الحسابات المذآورة معرضة . باسمك أوالمرتبطة بك، ستكون معرضة لبنود هذه اإلتفاقية

رسوم العمولة في آل أنواع الحسابات .  إضافتها إلى الحسابضلماهو أآثرمن رسوم  العمولة لكل العقود الذي تم متاجرتها أو رسوم الفوائد الذي آان من المفرو
بعض أزواج .  وقتأيإف إآس سي إم تحفظ حق تغيير العمولة أو إلغاء إختيارالتعامل بدون الفوائد من الحساب بغير قيد وب. هي معرضة للتغييرفي أي وقت

 .  اليسمح لحساب الشرآات بالحصول على حساب خالي من الفوائد. رجعي  العمولة على نحومة المتاجرة قد تعرض لعمولة أآثر وقد تضاف هذهظ أو أنتالالعم
Since the risk factor is high in the foreign exchange market trading, only genuine “risk” funds should be used in such trading.  If Account Holder does not have the 
extra capital he can afford to lose, he should not trade in the foreign exchange market. There are no guarantees to the limit or to the extent of losses.  In cases 
where Account Holder receives trading advice from a reseller or introducing broker, the undersigned understands that it is his/her responsibility to closely scrutinize 
all advice before placing a trade. 

لم يوجد لدى صاحب الحساب أموال إضافية يستطيع  إذا. أن المخاطرفي تجارة العمالت األجنبية عالية، يجب إستخدام األموال الخالية من المخاطر في المتاجرة بما
في حالة أن صاحب الحساب .  الخسارة أومدى  إلى حدودضماناتي ليس هناك أ.  عنها في حالة وجود خسارة، يجب أن اليتاجر في العمالت األجنبيةاإلستغناء

  .  آل النصائح قبل المتاجرة عن مراجعةل ومسؤه يحصل على نصائح من التاجر أو الوسيط، يقرالموقع أدناه أن
THE UNDERSIGNED ACKNOWLEDGES HAVING RECEIVED, READ AND UNDERSTOOD THE FOREGOING COMMISSION 
ACKNOWLEDGEMENT AND REQUEST FOR INTEREST-FREE APPLICATION. 

  .   قد إستلم، قرء وفهم إستمارة طلب حساب خالي من الفوائديقر الموقع أدناه أنه
 

Primary Account Holder Signature: :توقيع صاحب الحساب األساسي  

 

Print Account Holder Name: :أآتب اسم صاحب الحساب األساسي  

 

Date:التاريخ  
 

 

Joint Account Holder Signature: :  توقيع الشريك في الحساب  

 

Print Account Holder Name:   أآتب اسم الشريك في الحساب 

 

Date:التاريخ  
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