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التداول صك رمز لحجم العقد قصىاأل الحد * لحجم العقد األدنى الحد  ( 3+  غرينيتش)  التداول ساعات   

FRA40.cfd 1 2000 09:00-23:00 
UK100.cfd 1 2000 09:00-23:00 

US30.cfd 1 2000 
 01:00 إلى 00:00 من و 23:30 لىإ 23:15 من إستراحة مع ساعة 24

  23:15 الساعة تغلق الجمعة 01:00 الساعة تفتح اإلثنين و

NGAS.cfd 1 2000 
  تفتح اإلثنين و 01:00 الساعة إلى 0000: الساعة من إستراحة مع ساعة 24

23:45 الساعة تغلق الجمعة 01:00 الساعة  

AUS200.cfd 1 2000 
  اإلثنين 08:10 الساعة إلى 7:30 الساعة من إستراحة ساعة مع ساعة 24

23:00 الساعة تغلق جمعةال 00:50 الساعة تفتح  
ESP35.cfd 1 2000 10:00-18:30 

USOil.cfd 1 2000 
 01:00 الساعة إلى 00:00 الساعة من يومية إستراحة ساعة مع ساعة 24

  23:45 الساعة تغلق الجمعة 01:00 الساعة تفتح اإلثنين" 
JPN225.cfd 1 2000 02:00-23:15 

UKOil.cfd 1 2000 
 01:00 الساعة إلى 00:00 الساعة من يومية إستراحة ساعة مع ساعة 24

  23:45 الساعة تغلق الجمعة 01:00 الساعة تفتح اإلثنين" 
EU50.cfd 1 2000 09:00-23:00 

Copper.cfd 1 2000 
 01:00 الساعة إلى 00:00 الساعة من يومية إستراحة ساعة مع ساعة 24

  23:45 الساعة تغلق الجمعة 01:00 الساعة تفتح اإلثنين" 
DE30.cfd 1 2000 09:00-23:00 

US500.cfd 1 2000 
 01:00 إلى 00:00 من و 23:30 لىإ 23:15 من إستراحة مع ساعة 24

  23:15 الساعة تغلق الجمعة 01:00 الساعة تفتح اإلثنين و

UT100.cfd 1 2000 
 01:00 إلى 00:00 من و 23:30 لىإ 23:15 من إستراحة مع ساعة 24

  23:15 الساعة تغلق الجمعة 01:00 الساعة تفتح اإلثنين و
HK50.cfd 1 2000  07:00 إلى الساعة 06:00 مع إستراحة من الساعة 3:15 - 10:15  
CH20.cfd 1 2000 09:00-18:25 

 

  0.1*  السوق في  CFD ال قيمة=   CFD 1 عقد كل *

 

 

 

 

 

 

 المخاطر  تحذير
 

ينما الرفع المستثمرين. ب ا النحو قد ال تكون مناسبة لجميعتجارة منتجات الرفع المالي مثل العمالت األجنبية والعقود مقابل الفروقات يحمل درجة كبيرة من الخطورة، على هذ

 اشلة. وهذا يعني أنه من الممكن الحفاظ على خسائر كبيرة، وربماالمالي تمكن المتداولين تعظيم أرباحهم على الصفقات الناجحة، فإنه يضخم أيضا الخسائر على الصفقات الف

من  فقا ألهداف االستثمار ومستوىحتى المبلغ كامل من رأس المال الخاص المستثمر. على هذا النحو، فإننا نحث جميع العمالء على تبني استراتيجية حكيمة إلدارة المخاطر و

 .عن المخاطر و البنود والشروط بالكامل خبرة التداول. يرجى التأكد من قراءة الكشف
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