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 دليل منتجات أكسي تريدر

 

 مالحظة هامة

وهو يحدد متطلبات كامال.  در( جزءا من اتفاقية العميل ويجب قراءتهتري الصادر عن أكسيكورب ليميتد )أكسي اتالمنتج يشكل جدول

فيما يتعلق أرصدة حسابك والتكاليف  تتلقها أوها تدفعلتعامل في منتجاتنا، الفائدة التي قد التي سوف يتكبدها العمالء عند ا الهامش والرسوم

 األخرى التي سوف تتكبدها.

للهوامش المتعلقة بالعمالت األجنبية وعقود الفروقات التي نطرحها.ان جدول المنتجات يصف المتطلبات المختلفة   

 

للحساب: التصفية الماليةمستوى   

تصفية أو أن يكون رصيد يكون رصيد حسابك تحت مستوى ال جوز لنا وضع أمر تصفية لموقفك المفتوح )أو المراكز المفتوحة( عندماي

 الحساب صفر أيهما أكبر.

.يتم التغير من قبلنا كتابيا٪ ما لم 20مستوى التصفية هو   

 ٪ متطلبات 20> األرباح غير المحققة - /رصيد الحساب + =  للحساب ةالقيمة المالي

 قيمة الهامش

 

:عموالتال  

 حسابات برو
 

لعموالت المستحقة على التداول بالعمالت االجنبية والمعادن الثمينة لحسابات البرو للمراكز المغلقة .ويبين الجدول أدناه ا  

تي تم شراؤها أو بيعها في كل عملية تداول.القياسية العلى عدد العقود  عملة الحساب وتستند إلى بنفس   العموالت يتم أخد  

يتم أخد العمولة على أساس تناسبي. عندما يتم التعامل مع جزء من عقد قياسي  

  

 عملة الحساب القيمة لكل عقد قياسي 
 الدوالر األسترالي $7.00

 الدوالر الكندي  $9.00

 الفرنك السويسري  7.25

 اليورو €4.50

 الجنيه االسترليني £6.50

 الين  ¥850

 الدوالر النيوزلندي  $11.00

 الدوالر السنغافوري $10.00

 الدوالر االمريكي  $7.00
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 الحساب القياسي:

 

في عرض السعر لكل  تم تضمين رسوم المعامالت لديناي القياسية. على المعامالت المنفذة من خالل الحساباتأي عموالت  ال يتم أخد

 وربما السوق  قد ال تكون هي نفسها تلك الموجودة في األسعار التي نقدمها رئيسي، سؤولألننا نتعامل كم أكسي كورب(.منتج )سعر 

 على نطاق أوسع.

 بما في ذلك حجم الصفقة، مدة المنتج، العالقة معكم، وأسعار السوق الكامنة السائدة السعر المعروض لك قد يعتمد على عدد من العوامل

للعمالت المعنية بالتداول في صفقة معينة. ةوالتدوير  على أسعار الفائدة المختلف تالتبييوفي حالة   

:الرسوم والخصومات  

 رسوم التبييت:

.العائد على الصكوك األساسيةرسم المبادلة هو تعديل يعكس الفرق النسبي في أسعار الفائدة أو    

البيع  على المراكز ة ودفع رسوم التدويرطويل مفتوحة لمدةالفرض رسوم التدوير على مراكز شراء بدر تري تقوم أكسي عادة، سوف

كسي تريدر  من العمالء دفع رسوم التدوير بدل تلقيها. للسوق قد تطلب أ معينة في حاالتالمفتوحة لمدة   قصيرة. ومع ذلك،   

نهاية كل يوم عمل  في سيتم ايداع أو خصم رسوم التدوير على  المراكز المفتوحة   

.حسابات العمالء عند إغالق الصفقةمن   تدفع أو تخصم الموقف ال يزال مفتوحا و أنحالة رسوم التدوير تتراكم في    

 

، رموز المنتج، وقائمة المواصفات.لكل أداة تحت ماركت واتش  التداول رسوم المبادلة قابلة للتغيير وهي متوفرة ضمن منصة  

 

:ية من الفوائد ورسوم التدوير لحسابات الخالا  

   ال تخضع حسابات سواب فري لرسوم السواب على FX Minors, FX Majors   المعادن الثمينة. رموزو 

 ".    EURUSD.swf على سبيل المثال      swf”  خالل رمز الرموز منيمكن تحديد هذه  

أيام أو أكثر 7لمدة وبدال من ذلك يتحملون رسوما إدارية  إذا كانت المراكز مفتوحة   

في عملة الحساب الفوائد  

 يتم إجراء الفوائد فيما يتعلق بالعملة المقابلة وتحويلها إلى عملة الحساب وتطبيقها.

 

ئد عقود الفروقات المستقبلية فوا  

سعر العقد الحالي الى سعر عقد هناك تكلفة تتكبدها عند تداول العقود اآلجلة التكلفة تساوي الفرق بين أسعار البيع والشراء عند انتقال 

 الشهر القادم للعقود اآلجلة.
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اشتقاق السعر من العقد  وتبدأ الشركةعلى وشك االنتهاء  الخاص بالشركةللمنتج  تكون األداة األساسية عندمااآلجلة  للعقود ينشأ التمديد

د االجل المنتهية صالحيته فان اعادة التسعير ستسبب في ربح ى من سعر العقبما ان العقد القادم سيتداول اما على سعر أقل أو أعل القادم.

بين العقود في عين االعتبار الفارق في السعر  تأخذان رسوم السواب المفروضة من قبل اكسي تريدر  أو خسارة في حساب المتداول.

ولكي نتجنب التطاير السعري الشديد عند اليوم األخير من العقد ,    وتعدله لكن العقود تتحمل الفارق بين سعر البيع والشراء.      نقوم 

عندما تكون السيولة  عقد   الفترة الحالية إلى عقد الفترة القادمة في اليوم الذي يسبق  انتهاء تاريخ الصالحية مباشرة استخداممن  باالنتقال

  محدودة

 فوائد العمالت والمعادن الثمينة

 ان منتجات اكسي تريدر ال تخلق أي حق أو التزام باستالم    ثانية.الفوركس يعكس قيمة لعملة واحدة معبر عنها بعملة سعر عقد  نا

. اسواق الصرف االجنبي تقوم بتعديل المراكز المفتوحة لتعكس أسعار الفائدة المختلفة على العمالت.التي تم شراؤهالعملة ا  

قيمة فانه سيتم تعديل العائد لصالحك لتعكس الفرق بين أسعار الفائدة على العملتينمركز شراء لعملة ذات عائد مرتفع ال  ادا كنت حامل  

ذات عائد منخفض القيمة فانه سيتم تعديل العائد ضدك لتعكس الفرق بين أسعار الفائدة على العملتيندا كنت حامل مركز شراء لعملة ا  

.لكل يوم يكون لديك فيه عقد مفتوح بك من الحساب الخاص للفوائد أو الخصم طريق االضافة م هذا التعديل إما عنيت  

بتوقيت المنصة )اغالق نيورك(. 923:59:5 - 23:59:30بين تقوم الشركة بإضافة الفوائد بشكل يومي على منصة التداول عادة   -  

الفوائد تضاف بنفس عملة حساب التداول.تضاف فوائد ثالثية يومي األربعاء والخميس. أزواج العمالت لبعض  ةبالنسب  

 

 الرسوم البنكية:

 االيداعات 

حساب التداول الخاص بكم يرجى الدخول الى بوابة العمالء من على الموقع.في  لإليداع  

 .  AxiTrader   اسم صاحب حسابب يجب تحويل  األموال من بطاقة أو حساب مصرفي  

Axitrader    األموال إذا لم يتم استالمها من حساب بنكي بنفس االسم كحساب بالحق في إعادة Axitrader تحتفظ       

 البطاقات:

 النوع العملة حد التحويل الرسوم
 معامالت بطاقة الخصم المباشر

الحد ,  £20 -الحد االدنى ال توجد رسوم 
£,00050 –االقىص   

 من بريطانيا £

الحد ,  £20 -الحد االدنى ال توجد رسوم
£,00050 –االقىص   

 مصادر أخرى عمالت أخرى

 معامالت بطاقة االئتمان
الحد ,  £20 -الحد االدنى ال توجد رسوم 

£,00050 –االقىص   
 من بريطانيا £

الحد ,  £20 -الحد االدنى ال توجد رسوم
£,00050 –االقىص   

 مصادر أخرى عمالت أخرى
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التحويالت الى الشركة كسلفة نقدية و قد تحصلون على فاتورة وفقا لذلك يعرض بكم قديرجى العلم بأن مزود بطاقة االئتمان الخاص   

    

 نتلر و سكريل 

 النوع الرسوم من بريطانيا الرسوم الدولية 
 سكريل ال توجد رسوم  ال توجد رسوم

 نتلر ال توجد رسوم ال توجد رسوم 
                                                                                                                                                       

الشركة.طريق نتلر تغطى من قبل  والسحب عنرسوم اإليداع **   

 

 التحويالت البنكية 

ي يمكن تحويلها اىل أكسي  £10,000التحويالت اليومية لغاية 
نفس اليوم عن طريق خدمة الدفع الرسي    ع و المتوفرة فقط داخل  تريدر ف 

 بريطانيا . 

يمكن استخدام خدمة      جنيه استرليني  100،000جنيه استرليني وأقل من  10،000من أجل إجراء تحويل مصرفي بدون رسوم فوق 

 BACSالمتوفرة فقط داخل بريطانيا 

 

  في نفس اليوم  £ 10،000من  أكثرتكون من أجل التحويالت التي 

CHAPS. معظم بنوك التجزئة البريطانية توفر هده الخدمة. يرجى العلم ان البنوك تأخذ رسوما لتوفير الخدمة     يتم تقديم خدمة 

 

 النوع العملة حد التحويل  الرسوم
£10,000 ال يوجد رسوم  الدفع السريع £ 

رسومال يوجد   100,000£  £ BACS 
 CHAPS £ ال يوجد ال يوجد
 التحويل الدولي  عمالت أخرى ال يوجد ال يوجد

 

البنك  يمكن أن تضمن استالم الحواالت النقدية خالل نفس اليوم. تخضع معالجة الحواالت ألوقات در اليرجى العلم بان شركة أكسي تري

لتصلنا.تستغرق من ثالثة لخمسة أيام عمل  قد  BACS  وحواالتالحواالت الدولية  للحوالة.المستلم  

 السحوبات

ألن الحواالت لطرف ثالث عند معالجة طلب السحب قد تطلب أكسي تريدر معلومات إضافية لتثبت أن حساب المستفيد هو تحت اسمك 

 غير مسموحة.

لسحب تخضع لتوافر السيولة في الحساب ميع عمليات اج  

بتوقيت لندن  مساء 3صباحا و 9 حب من االثنين إلى الجمعة بينتتم معالجة جميع طلبات الس  
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في يوم العمل التالي. سيتم معالجة جميع الطلبات الواردة خارج هذه الساعات  

 البطاقات

 يوما من اإليداع، سيتم إعادتها إلى البطاقة 90في غضون  السحب وقدمت طلبقد أودعت بواسطة الخصم / بطاقة االئتمان، كنت  إذا  

 التي استخدمت لإليداع.

السحوبات التي تفوق  وفي حالةفان اكسي تريدر سترد قيمة المبلغ المودع الى البطاقة  إذا كان اإليداع األصلي من قبل بطاقات االئتمان

القيمة الزائدة سيتم تحويلها الى حساب بنكي باسم العميل.المودعة فان    

قادرة على دفع األموال مرة أخرى إلى حسابك ا من اإليداع، سوف تكون أكسي تريدر يوم 90قدم بعد أكثر من إذا كان طلب السحب 

بناء على طلبك. المصرفي  

من تاريخ المعالجة لتظهر في كشف حساب البطاقة )تقدير  أيام عمل 5 - 3أن يستغرق ما بين  سحوبات بطاقات الخصم/االئتمان يمكن

 فقط(

 النوع العملة حد التحويل الرسوم
 معامالت بطاقة الخصم المباشر

الحد ,  £20 -الحد االدنى ال توجد رسوم 
£50,000 –االقىص   

 من بريطانيا £

الحد ,  £20 -الحد االدنى ال توجد رسوم
£50,000 –االقىص   

 مصادر أخرى عمالت أخرى

 معامالت بطاقة االئتمان
الحد ,  £20 -الحد االدنى ال توجد رسوم 

£50,000 –االقىص   
 من بريطانيا £

الحد ,  £20 -الحد االدنى ال توجد رسوم
£50,000 –االقىص   

 مصادر أخرى عمالت أخرى

 

 

 نتلر و سكريل

 النوع الرسوم من بريطانيا الرسوم الدولية 

 سكريل ال توجد رسوم  ال توجد رسوم

 نتلر ال توجد رسوم ال توجد رسوم 

ارجاع السحوبات المودعة عن طريق سكريل . كل السحوبات سيتم تحويلها عن طريق حواالت بنكية محلية  ا** يرجى العلم بانه ال يمكنن

 وخارجية. سيتم طلب كشف حساب بنكي من الزبائن ال تقل مدته عن ثالثة أشهر لتخليص عملية السحب 
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                                   التحويالت البنكية 

 النوع العملة حد التحويل  الرسوم

£10,000 ال يوجد رسوم  الدفع السريع £ 

£100,000 ال يوجد رسوم  £ BACS 

 CHAPS £ ال يوجد ال يوجد

 التحويل الدولي  عمالت أخرى ال يوجد ال يوجد

 

    

خمسة أيام عملأوقات معالجة السحوبات وااليداعات قد تختلف وخارج سيطرة شركة أكسي تريدر. استالم الحواالت قد يستغرق حتى   

إثبات الهوية وإثبات مصدر األموال قبل المعالجة. درتري لجميع التحويالت المصرفية الدولية سوف تتطلب أكسي: ملحوظة  

لصاحب حساب أكسي تريدر االسم بنفسب أن يكون الحساب المصرفي يج  

. شركة أكسي تريدر ليست مسؤولة عن هذه الرسوم ألي دفع دولي قد يفرض عليك رسوم االستالم يرجى العلم بأن البنك الخاص بك .

من قبلكها تكبد وسيتم   

 

 

 رسوم ادارية 

 

لكل كشف    كشف بينات مكرر £2.00

 النصوص الهاتفية عند الطلب
 

 شهادات التدقيق عند الطلب
 

£25.00االتصال االول   تحصيل الديون 
£50.00االتصال الثاني    

£150.00التحويل لوكالة   
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:مواصفات العقد  

3استنادا الى توقيت جرينتش +   MT4   هي على حسب ساعات زمن خادمه السوق أدنا األوقات: ساعات   

نيويورك وهي صحيحة في تاريخ النشر لهدا الدليل عند مراقبة التوقيت الصيفي لمدينة   

+ بتوقيت 03:00عندما تراقب نيويورك التوقيت القياسي الشرقي ويتم تغييرها الى  2يتم تعيين وقت الخادم في توقيت جرينتش + 

 جرينتش عندما تنتقل  نيويورك الى التوقيت الصيفي 

 مواصفات العقد، فروق األسعار و الهوامش:

فات، الهوامش المنشورة في منصة التداول تحل محل جدول المنتجمواص النشر. جميعلمراجع في الجداول أدناه صحيحة في وقت ا  

  الشروط في األداة األساسية.سوف تعكس  واألسعار الفعليةتعتبر اسعارا دالة السعار الموجودة هنا ا

 

ةعقود الفوركس الهامشي  

بتوقيت المنصة  23:58و يغلق يوم الجمعة الساعة  00:00يفتح سوق التداول ابوابه يوم االثنين الساعة ساعات التداول :   

   

• MT 4م بتوقيت خاد 17:00الى  09:00من االثنين الى الجمعة من    EURRUB & USDRU   يتداول 

ساو باولوبتوقيت  18.45إلى  09.01الثنين إلى الجمعة من ا   USDBRL يتداول 

بتوقيت سانتياغو 14:00إلى  09.01من االثنين إلى الجمعة يتداول   USDCLP 

بتوقيت بكين 04:45إلى  09:31يتداول االثنين إلى الجمعة   USDCNY 

بتوقيت بوغوتا 15:45إلى  7.010يتداول من االثنين إلى الجمعة   USDCOP 

بتوقيت جاكرتا 5:403إلى  3107.يتداول من االثنين إلى الجمعة   USDIDR 

يت مومباي بتوق 502:1إلى  16.00يتداول من االثنين إلى الجمعة  USDINR 

يت سيئول بتوق 505:4إلى  0190.يتداول من االثنين إلى الجمعة  USDKRW 

يت كوااللمبور        بتوق 4504:إلى  18.00يتداول من االثنين إلى الجمعة  USDMYR 

 USDPHP                يت مانبالبتوق 04:45إلى  1.308يتداول من االثنين إلى الجمعة 

 USDTWD              هتايبيبتوقيت  04:45إلى  08.31يتداول من االثنين إلى الجمعة 
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 حجم العقود

 الحد االقصى للصفقة 
 )لوت(

 الحد االدنى للصفقة
 )لوت(

 القيمة االسمية قيمة المؤشر 

 (ةالعملةاألساسي)

 

 العقد

50 0.01 0.01xميني 1,000 عدد العقود 

50 0.01 .001 xمايكرو 10,000 عدد العقود 

50 0.01 0.001 xقياسي  100,000 عدد العقود 

20 0.01 350x350,000 عدد العقود PLN/HUF 
Contract 

20 0.01 50.00x500,000 عدد العقود NOK/SEK 
Contract 

 

 متطلبات الهامش

متطلبات الهامش تعتبر صحيحة بحسب تاريخ النشر وهي خاضعة للتغير وفقا التفاقية العميل    

1: 100في تاريخ النشر، ينطبق الهامش المبين في الجدول أدناه على الرافعة المالية   

بعض الظروف، مثلدائما إلى تقديم إشعار بالتغيرات في متطلبات الهامش ولكن يرجى العلم بأنه في تسعى أكسي تريدر   

 حدث غير متوقع في السوق، قد ال يكون ممكنا اعطاء إشعار مسبق.

الهامش*عدد العقود*القيمة  الحسبة: نسبة
   االسمية 

 متطلبات الهامش  أزواج العمالت / االداة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مثال:
EUR/USD Quotation: 1.2800/01 

عقود مايكرو 5شراء    
@ 1.280 

نسبة الهامش   = 
1% x (5 عقود x €1, 000) = €50.00 

 

USDCOP, USDCLP %10  

USDMYR, USDIDR, USDKRW, USDPHP, USDTWD, 
USDBRL 

%4  

EURCZK GBPCZK, USDCZK 
USDINR, USDTHB, XAGUSD, XPDUSD, XPTUSD 

%3  

AUDNOK, AUDPLN, AUDSEK, AUDSGD, CADSGD 

CHFSEK, CHFSGD, EURHKD, EURHUF, EURNOK, 
EURPLN, EURRON, EURSEK, EURSGD, EURTRY, 
GBPHUF, GBPMXN, GBPNOK, GBPPLN, GBPSEK, 
GBPSGD, GBPTRY, MXNJPY, NOKJPY, NOKSEK 

PLNHUF, SGDJPY, TRYJPY, USDCNH, USDCNY, 
USDHKD, USDHUF, USDILS, USDMXN, USDNOK, 
USDPLN, USDRON, USDSEK, USDSGD, USDTRY 

 

%2  

1% كل العمالت االخرى  
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ا                                                                                                                                                        

              لمعادن الثمينة 

 استراحة
 

أوقات التداول 
 على المنصة

الحد 
االقصى 

 للصفقة

الحد 
االدنى 
 للصفقة

السعر 
 ةبالنسب

للحساب 
 القياسي

قيمة 
 المؤشر

حجم 
 المؤشر

العقد 
 القياسي

 االداة العالمة

االغالق 
 الجمعة

الفتح 
 االثنين

00:00-01:00  24:00 01:00 10 0.01 0.5 1.00 0.01 100 

 أونصة

XAU 
USD 

Gold USD 

00:00-01:00  24:00 01:00 10 0.01 0.06 5.00 0.001 0005 
 أونصة

XAG 
USD 

Silver USD 

00:00-01:00 غير  0.01 10 01:00 24:00 
 ثابت

1.00 0.01 100 

 أونصة
XPT 
USD 

Platinum 

00:00-01:00 غير  0.01 10 01:00 24:00 
 ثابت

1.00 0.01 100 

 أونصة
XPD 
USD 

Palladium 

00:00-01:00 غير  0.01 10 01:00 24:00 
 ثابت

1.00 0.01 100 

 أونصة
XAU 
AUD 

Gold AUD 

00:00-01:00 غير  0.01 10 01:00 24:00 
 ثابت

1.00 0.01 100 

 أونصة
XAU 
CHF 

Gold CHF 

00:00-01:00 غير  0.01 10 01:00 24:00 
 ثابت

1.00 0.01 100 

 أونصة
XAU 
CNY 

Gold CNY 

00:00-01:00 غير  0.01 10 01:00 24:00 
 ثابت

1.00 0.01 100 

 أونصة
XAU 
EUR 

Gold EUR 

00:00-01:00 غير  0.01 10 01:00 24:00 
 ثابت

1.00 0.01 100 

 أونصة
XAU 
GBP 

Gold GBP 

00:00-01:00 غير  0.01 10 01:00 24:00 
 ثابت

100 1.00 100 

 أونصة
XAU 
JPY 

Gold JPY 

00:00-01:00 غير  0.01 10 01:00 24:00 
 ثابت

1.00 0.01 100 

 أونصة
XAU 
NZD 

Gold NZD 

00:00-01:00 غير  0.01 10 01:00 24:00 
 ثابت

1.00 0.01 100 

 أونصة
XAU 
SGD 

Gold SGD 

00:00-01:00 غير  0.01 10 01:00 24:00 
 ثابت

5.00 0.001 0050 

 أونصة
XAG 
AUD 

Silver AUD 

00:00-01:00 غير  0.01 10 01:00 24:00 
 ثابت

5.00 0.001 0050 

 أونصة
XAG 
CHF 

Silver CHF 

00:00-01:00 غير  0.01 10 01:00 24:00 
 ثابت

5.00 0.001 0050 

 أونصة
XAG 
CNY 

Silver CNY 

00:00-01:00 غير  0.01 10 01:00 24:00 
 ثابت

5.00 0.001 0050 

 أونصة
XAG 
EUR 

Silver EUR 

00:00-01:00 غير  0.01 10 01:00 24:00 
 ثابت

5.00 0.001 0050 

 أونصة
XAG 
GBP 

Silver GBP 
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00:00-01:00 غير  0.01 10 01:00 24:00 
 ثابت

005  0.1 0050 

 أونصة
XAG 
JPY 

Silver JPY 

00:00-01:00 غير  0.01 10 01:00 24:00 
 ثابت

5.00 0.001 0050 

 أونصة
XAG 
NZD 

Silver NZD 

00:00-01:00 غير  0.01 10 01:00 24:00 
 ثابت

5.00 0.001 0050 

 أونصة
XAG 
SGD 

Silver SGD 

 عقود السلع اآلجلة 

أوقات التداول على  استراحة
 المنصة

الحد 
االقصى 

 للصفقة

الحد 
االدنى 
 للصفقة

قيمة 
 المؤشر

حجم 
 المؤشر

العقد 
 القياسي

 االداة العالمة

االغالق  منطقة زمنية
 الجمعة

الفتح 
 االثنين

01:00-0023: لندن  22:59 01:00 10 0.01 10.00 0.01 1000 

 برميل

BRENT.fs خام برنت 

04:45-13:30 نيويورك طن  10 1.00 10.00 0.01 2 04:45 13:30 

 متري
COCOA.fs كاكاو 

04:15-13:30 نيويورك  13:30 04:15 5 0.01 18.75 0.05 37,500 

 رطال
COFFEE.fs قهوة 

0017:-16:00 شيكاغو  16:00 17:00 10 0.01 12.50 0.0005 25,000 

 رطال
COPPER.fs نحاس 

0017:-16:00 شيكاغو  16:00 17:00 5 0.01 10.00 0.001 10000 

مليون 
ةوحد  

NATGAS.fs غاز طبيعي 

008:3-07:45 شيكاغو  13:20 19:00 10 0.01 12.50 0.25 5،000 

 بوشل
SOYBEAN.fs فول الصويا 

0017:-16:00 شيكاغو  16:00 17:00 10 0.01 10.00 0.01 1000 

 برميل

WTI.fs  تكساس خام غرب
 الوسيط
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اآلجلةعقود المؤشرات   

 استراحة 

 

أوقات التداول 

 على المنصة
الحد 

االقصى 

 للصفقة

الحد 

االدنى 

 للصفقة

 القيمة
 للمؤشر

قيمة العقد  الهامش

مقابل 

 اللوت

قيمة 

النقطة 

مقابل 

 اللوت

 العالمة االداة

 منطقة زمنية
 

االغالق 

 الجمعة
الفتح 

 االثنين
 

 باريس
 

 

22:00-:0008  :0022  :0008  10 0.01 0.5 %1 قيمة * 10€ 

 المؤشر

10€  CAC 40 CAC40.FS 

 16:40-15:55 شنغهاي

02:00-09:00 

:0002  :0009  10 0.01 1 %3  10*$ 

قيمة 
 المؤشر

10$  FTSE 

China A50 

China50.FS 

0022: 08:00-22:00 فرانكفورت  :0008  10 0.01 0.5 %.50 قيمة  *25€ 

 المؤشر

25€  DAX DAX30.FS 

  16:30-16:15 نيويورك

17:00-18:00 

:0017  :0018  10 0.01 1 %1 $* قيمة 5 

 المؤشر

5$  Dow E-

mini 

DJ30.FS 

0022: 07:50-22:00 فرانكفورت  007:5  10 0.01 1 %1 قيمة * 10€ 

 المؤشر

10€  Euro 

Stoxx 50 

EUSTX50.FS 

1% 0.5 0.01 10 09:00 03:00 1:00-21:00 لندن قيمة * 10£ 

 المؤشر

10£  FTSE 100 FT100.FS 

 13:00- 12:00 هونغ كونغ
16:15 -17:00  
23:45 -09:15 

24:00 01:00 10 0.01 1 %1  HKD50* 

قيمة 
 المؤشر

HKD50 Hang 

Seng 

HSI.FS 

 15:30-15:15 طوكيو

03:00-09:00  

 

24:00 01:00 10 0.01 5 %1  500¥ *

قيمة 
 المؤشر

500¥  Nikkei 

225 

JP225.FS 

 15:30-15:15 شيكاغو

16:00-17:00 

:0016  :0017  10 0.01 0.25 %1  20 *$

قيمة 
 المؤشر

20$  Nasdaq 

100   E-

mini 

NAS100.FS 

  16:30-16:15 نيويورك

17:00-18:00 

:0017  :0018  10 0.01 0.25 %1  50 *$

قيمة 
 المؤشر

50$  S&P 500 

E-mini 

S&P.FS 

  09:50-06:59 سيدني

16:29-07:10 

06:59 009:5  10 0.01 1 %1  A$25* 

قيمة 
 المؤشر

A$25 ASX SPI 

200 

SPI200.FS 
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ومع ذلك، فإنك لن تملك أو  .بات في سعر األصل المالي األساسييمكنك التكهن بالتذبذ عقد االختالف أو عقود الفروقات هو اتفاق بموجبه

ويستند سعر  خالل مزود عقود فروقات اخر. من مفتوح مركزإغالق لديك أي مصلحة أو حق في األصول المالية األساسية وال يمكن 

األسعار ألننا نتعامل كوكيل رئيسي فان  )الصك األساسي(. العقود اآلجلة العقد على سعر األصل المالي سواء كان ذلك مؤشر أو سلعة أو

على أساس مبنية على  لعقود الفروقات المستقبليةسعارنا النسبة أ نا ال تكون هي نفسها تلك الموجودة في السوق الكامنة. التي نقدمها قد

تمد سعرنا من خالل تطبيق تسعيرتنا على سعر نحن نس .السلع مؤشر األسهم أو وهو عقد مستقبلي يستند إلى السعر السائد لألداة المالية

في األداة األساسية. البيع وسعر الشراء  

 

المحوطة تالمعامال –متطلبات الهامش   

٪ من الهوامش األولية القياسية50 هي لتحوطمتطلبات هامش ا  

سيتم احتساب نصف متطلبات الهامشالبيع في نفس الصك و امتالك مراكز مفتوحة للشراءعند   

 

:تنبيه هام   

أي مسؤولية  شركة اكسي تريدر حملتتال وأن محتويات هذا المنتج تم ترجمتها إلى اللغة العربية على سبيل المجاملة، ب العلميرجى   

و تحديث األكثر دقة عن دقتها والنسخة اإلنجليزية المتاحة على موقعنا على االنترنت في المملكة المتحدة سوف تعتبر دائما النسخة  

 

 

ي فروق األسعار بسبب الخدمات المقدمة وتكاليف الطرف الثالث   
 
يجب أن يدرك العمالء أنه قد تكون هناك اختالفات إقليمية ف

ي الفارقاألخرى 
 
ي تلك المنطقة. أي زيادة ف

 
ي تلك المنطقة. جميع الهوامش ل  ليست ف

 
عميل محدد وتنطبق عىل جميع العمالء ف

ل. مرئية بوضوح للعمالء عىل منصة التداو   

 

 صحيحة في وقت النشر. جميع المواصفات والفروق والهامش الهامش: المراجع في الجداول أعالهمواصفات العقد، فروق األسعار و

MT4المنشورة في منصة التداول  تحل محل جدول المنتج. ينتشر هنا هي فروق مؤشر والفعلي سوف تعكس الظروف في األداة  

 األساسية.

 

 

. 

 

 

 


