مع االستعداد للدخول فى الربع االخير من عام  ، 2019من ثم دخول عقد جديد بداية من  ، 2020فان اضعاف تعمل من
 2006ولدينا فى قسم امثلة وانجازات اكثر من  1000مثال  ،لكن نضع بعض االمثلة الحديثة لشھر سبتمبر واغسطس ويوليو
 .2019امثلة على اسھم وفوركس وامثلة على سحب العمالء من شركاتھم.

ما يميز اضعاف ليست قوة الربح فھذا رزق من ﷲ تعالى  ،ولكن يميزھا ان كل عميل حسابه معه  ،يودع ويسحب منه
بنفسه  ،ال تستطيع اضعاف السحب من حساب العميل  ،ھو فتحه بنفسه واودع فيه ويسحب دورياً منه بنفسه .بالتالي
ھي أمان  .%100اما الربح  ،فالحمد Oبعض العمالء الجدد ضاعفوا نقودھم عدة مرات فى االسابيع القليلة الماضية.

نموذج برأس مال صغير على االسھم  450 ..دوالر اصبحت  972ب فى شھر بالضبط مع العلم بان ھذا العميل كان فى يوليو
رأس ماله  180دوالر فقط اي ضاعف نقوده  4مرات واكثر فى  3اشھر او اقل .لو تحقق نفس الشيء فى ال 3اشھر االخيرة
من  2019سوف يدخل  2020ولديه حوالي  5000دوالر من استثمار  180دوالر !

نفس السھم ونفس الفترة لعميل اكبر فى رأس ماله  ،ايضاً بدايته لم تكن  6722دوالر ولكن ھذا ما وصل اليه بعد عدة
اسابيع من التداول  ،ثم فى اخر شھر تضاعف ليكون اكثر من  13000دوالر  ،استمرار نفس الربح االشھر القادمة سوف
يجعله ضمن عمالء ال 100.000دوالر حتى لو سحب بعض االرباح فى خالل اشھر قليلة.

نموذج على الفوركس  ،ال نشتغل على العمالت ولكن على المؤشرات فقط حيث يتحقق ارباح بالمئات
كشف الحساب الصغير ادناه فترة اسبوع فقط من  30اغسطس الى  6سبتمبر
تحقق للعميل أكثر من رأس ماله االساسي

وحيث ان البعض لن يھتم بمجرد ارقام مذكورة وحسابات وصلت من  100دوالر الى  100.000دوالر دون الشعور باالرباح ،
وألن اغلب العمالء يترك اغلب ربحه يزداد مع رأس المال  ،لكن البعض يسحب بشراھة  ،ھذا نموذج لعميل يسحب الكثير

خالل شھر ونصف  3مرات سحب اي بمعدل كل اسبوعين سحب  300و  320و  500دوالر  ..تاركا ً فى حسابه اكثر من رأس
ماله االصلي اساساً.

