
 

 

 Blends  
 

مزیج التكنولوجیا األمریكیة عبارة عن سلة من األسھم المختارة من قطاع التكنولوجیا. یتم تحدید وزن كل سھم (تخصیص النسبة  
التكنولوجیا  المئویة) للمزیج بناًء على القیمة السوقیة. یمكن للعمالء تداول أسھم التكنولوجیا كمنتج واحد لعقود الفروقات مع مزیج 

 (بتوقیت جرینتش).   00: 20-20: 13األمریكي بین االثنین والجمعة:  
 :یتكون ھذا المزیج من مجموعة من األسھم على النحو التالي 

 

 
 

مزیج الوسائط االجتماعیة عبارة عن سلة من األسھم المختارة ، من قطاع وسائل التواصل االجتماعي. یتم تحدید وزن كل سھم  
 CFD (تخصیص النسبة المئویة) للمزیج بناًء على القیمة السوقیة. یمكن للعمالء تداول أسھم وسائل التواصل االجتماعي كمنتج

یتكون ھذا المزیج من   (بتوقیت جرینتش).  00: 20- 20: 13االثنین والجمعة:  بین Social Media Blend واحد مع 
 :مجموعة من األسھم على النحو التالي

 

 
 

مزیج التجارة اإللكترونیة عبارة عن سلة من األسھم المختارة من قطاع التجارة اإللكترونیة. یتم تحدید وزن كل سھم (تخصیص  
واحد مع   CFDالنسبة المئویة) للمزیج بناًء على القیمة السوقیة. یمكن للعمالء تداول أسھم شركات التجارة اإللكترونیة كمنتج 

یتكون ھذا المزیج من مجموعة من   (بتوقیت جرینتش). 00: 20-31: 13بین االثنین والجمعة: مزیج التجارة اإللكترونیة 
 األسھم على النحو التالي: 

 

 أوزان المزج  مكونات المزج  اسم المزج 

 
 

US Technology Blend 

APPLE 35% 
GOOGLE 28% 

IBM 6% 
INTEL 7% 

MICROSOFT 24% 

 أوزان المزج  مكونات المزج  اسم المزج 

 
 

Social Media Blend 

FACEBOOK 45% 
Snap 5% 

TWITTER 10% 
WEIBO 30% 

Yelp 10% 

 أوزان المزج  مكونات المزج  اسم المزج 
 
 

E-Commerce Blend 

ALIBABA 41% 
AMZN 43% 

BestBuy 2% 
EBAY 4% 

Etsy 10% 



 

 

 
UK High Street Blend  

عبارة عن سلة من األسھم المختارة من قطاع البیع بالتجزئة في المملكة المتحدة. یتم تحدید وزن كل سھم (تخصیص النسبة  
 High Streetواحد مع مزیج  CFDالمئویة) للمزیج بناًء على القیمة السوقیة. یمكن للعمالء تداول ھذه األسھم كمنتج 

Blend  یتكون ھذا المزیج من مجموعة من   (بتوقیت جرینتش).  20: 15-05: 07المتحدة من االثنین إلى الجمعة: في المملكة
 األسھم على النحو التالي: 

 

 
 

Trade War Losers Blend 
عبارة عن سلة من األسھم المختارة للشركات التي قد تتأثر سلبًا بالحرب التجاریة بین الوالیات المتحدة والصین. یتم تحدید وزن  

للعمالء تداول أسھم تلك الشركات كمنتج واحد لعقود  كل سھم (تخصیص النسبة المئویة) للمزیج بناًء على القیمة السوقیة. یمكن 
یتكون ھذا المزیج  (بتوقیت جرینتش). 00: 20-31: 13الجمعة:  -الفروقات مع مزیج الخاسرین في الحرب التجاریة بین االثنین

 :من مجموعة من األسھم على النحو التالي
 

 
  

 أوزان المزج  مكونات المزج  اسم المزج 
 
 

UK High Street Blend 

DixonsCarphn 10% 
Dunelm 6% 

MarksSpencer 24% 
Next 38% 

SportsDirect 10% 
WHSmith 12% 

 أوزان المزج  مكونات المزج  اسم المزج 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trade War Losers Blend 

MMM 8% 
UnitedTech 8% 

Deere 3% 
BOEING 10% 

CAT 3% 
Nike 14% 

SkySolutions 6% 
MICRON 15% 
TexasInst 1% 

Intel 4% 
WynnResorts 11% 

MGM 1% 
Agilent 7% 

PerkinElmer 1% 
NVIDIA 7% 

AppliedMat 1% 



 

 

 
Trade War Winners Blend  

عبارة عن سلة من األسھم المختارة للشركات التي قد تتأثر بشكل إیجابي بنھایة الحرب التجاریة بین الوالیات المتحدة والصین.  
یتم تحدید وزن كل سھم (تخصیص النسبة المئویة) للمزیج بناًء على القیمة السوقیة. یمكن للعمالء تداول أسھم تلك الشركات  

  (بتوقیت جرینتش).  00: 20-31: 13الجمعة:  -مع مزیج الفائزین في الحرب التجاریة بین االثنین كمنتج واحد لعقود الفروقات 
 یتكون ھذا المزیج من مجموعة من األسھم على النحو التالي: 

 

 
 

صناعة الماریجوانا الطبیة. یتم تحدید وزن كل سھم  مزیج القنب ھو سلة من األسھم المختارة من الشركات التي تعمل في  
(تخصیص النسبة المئویة) للمزیج بناًء على القیمة السوقیة. یمكن للعمالء تداول أسھم الشركات في السوق المحددة كمنتج واحد  

زیج من مجموعة من  (بتوقیت جرینتش). یتكون ھذا الم 00: 20-31: 13الجمعة: -لعقود الفروقات مع مزیج القنب بین االثنین
 األسھم على النحو التالي: 

 

  

 أوزان المزج  مكونات المزج  اسم المزج 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trade War Winners Blend 

Verizon 6% 
ATnT 7% 

NextEra 2% 
DukeEnergy 2% 
SouthernCo 2% 

Dominion 1% 
Exelon 1% 

Alibaba 12% 
Starbucks 2% 

McDonalds 3% 
AMZN 26% 

GOOGLE 23% 
Salesforce 3% 

Target 1% 
CharlesSchwab 2% 

WellsFargo 7% 

 أوزان المزج  مكونات المزج  اسم المزج 
 
 

Cannabis Blend 

Cronos 6% 
Tilray 40% 

CanopyGrowthCorp 33% 
GWPharma 15% 

Cara 3% 
CompassDiv 3% 



 

 

 
Guru-Buffet Blend  

. یتم تحدید وزن كل سھم (تخصیص  Warren Buffettعبارة عن سلة من األسھم المختارة التي قد یتم تضمینھا في محفظة 
 واحد مع CFDالنسبة المئویة) للمزیج بناًء على القیمة السوقیة. یمكن للعمالء تداول أسھم ھذه الشركات كمنتج 

 Guru-Buffet Blend  :(بتوقیت جرینتش).   00: 20-20: 13بین االثنین والجمعة 
 یتكون ھذا المزیج من مجموعة من األسھم على النحو التالي:  
 

 
 

BillAckman Blend 
. یتم تحدید وزن كل سھم (تخصیص النسبة  Bill Ackmanعبارة عن سلة من األسھم المختارة التي قد یتم تضمینھا في محفظة 

المئویة) للمزیج بناًء على القیمة السوقیة. یمكن للعمالء تداول أسھم ھذه الشركات كمنتج واحد لعقود الفروقات مع مزیج  
BillAckman (بتوقیت جرینتش).   00: 20-31: 13الجمعة: -بین االثنین 

 یتكون ھذا المزیج من مجموعة من األسھم على النحو التالي: 
 

 أوزان المزج  مكونات المزج  اسم المزج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guru-Buffett Blend 

APPLE 30% 
AMEX 9% 

BANKOFAM 15% 
BNYMellon 2% 

CharterComm 1% 
DeltaAir 2% 
DaVita 1% 

GM 1% 
GoldmanS 1% 
KraftHeinz 4% 

COCACOLA 10% 
SouthwestAir 2% 

Moodys 3% 
JPMorgan 4% 

Ucontinental 1% 
USBancorp 4% 
Mastercard 1% 

Visa 1% 
VeriSign 1% 

WellsFargo 7% 

 أوزان المزج  مكونات المزج  اسم المزج 
 
 
 

BillAckman Blend 

Agilent 4% 
Chipotle 22% 

HowardHughes 4% 
Lowes 16% 
Hilton 18% 

Starbucks 7% 
RestaurantInt 15% 

Berkshire Hathaway B 14% 



 

 

 
مزیج األزیاء ھو سلة من األسھم المختارة من الشركات تعمل في صناعة األزیاء. یتم تحدید وزن كل سھم (تخصیص النسبة  

 Fashion Blendواحد مع   CFDالمئویة) للمزیج بناًء على القیمة السوقیة. یمكن للعمالء تداول أسھم ھذه الشركات كمنتج 
 یتكون ھذا المزیج من مجموعة من األسھم على النحو التالي:  بتوقیت جرینتش). ( 20: 15-05: 07من االثنین إلى الجمعة: 

 

 
 

Dogs Of The Dow Blend 
عبارة عن سلة من األسھم المختارة التي تتكون من أسھم العشرة األوائل العائد في متوسط داو جونز الصناعي والتي تتم إعادة   

توازنھا في بدایة كل عام. یتم تحدید وزن كل سھم (تخصیص النسبة المئویة) للمزیج بناًء على القیمة السوقیة. یمكن للعمالء  
 من االثنین إلى الجمعة:  Dogs Of The Dow Blendواحد مع  CFDھذه الشركات كمنتج  تداول أسھم

 یتكون ھذا المزیج من مجموعة من األسھم على النحو التالي:  (بتوقیت جرینتش).  00: 31-20: 13
 

 
  

 أوزان المزج  مكونات المزج  اسم المزج 
 
 
 

Fashion Blend 

Hermes 11% 
LVMH 28% 

Dior 12% 
Loreal 22% 
Inditex 16% 

HugoBoss 2% 
Adidas 8% 

Sferragamo 1% 

 أوزان المزج  مكونات المزج  اسم المزج 
 
 
 
 

Dogs Of The Dow Blend 

Verizon 11% 
IBM 6% 

PFIZER 12% 
EXXON 17% 

Chevron 11% 
MerckCo 9% 

COCACOLA 9% 
CISCO 10% 
Procter 10% 

GE 5% 



 

 

 
Gerstner Blend 

(المؤسس والرئیس التنفیذي براد   Altimeter Capitalعبارة عن سلة من األسھم المختارة التي قد یتم تضمینھا في محفظة 
Gerstner  یتم تحدید وزن كل سھم (تخصیص النسبة المئویة) للمزیج بناًء على القیمة السوقیة. یمكن للعمالء تداول أسھم .(

یتكون   (بتوقیت جرینتش).  00: 20-20: 13بین االثنین والجمعة:  Gerstner Blendواحد مع  CFDھذه الشركات كمنتج 
 من مجموعة من األسھم على النحو التالي:  ھذا المزیج

 

 
 

ICAHN Blend 
. یتم تحدید وزن كل سھم (تخصیص النسبة  Carl Icahnعبارة عن سلة من األسھم المختارة التي یمكن تضمینھا في محفظة 

بین  ICAHNواحد مع مزیج  CFDالمئویة) للمزیج بناًء على القیمة السوقیة. یمكن للعمالء تداول أسھم ھذه الشركات كمنتج 
 یتكون ھذا المزیج من مجموعة من األسھم على النحو التالي:  جرینتش). (بتوقیت  00: 20-31: 13االثنین والجمعة: 

 

 
  

 أوزان المزج  مكونات المزج  اسم المزج 
 
 
 
 

Gerstner Blend 

ALIBABA 2% 
Booking 7% 
Expedia 9% 

FACEBOOK 18% 
MICROSOFT 2% 

Uber 14% 
Pinduoduo 8% 
Salesforce 16% 

Ucontinental 24% 

 أوزان المزج  مكونات المزج  اسم المزج 
 
 
 
 
 

ICAHN Blend 

CVREnergy 11% 
CheniereEner 5% 

HP 6% 
Occidental Petroleum 4% 

Herbalife 7% 
HertzGlobal 3% 
Ienterprises 49% 

Navistar 2% 
Newell Rubbermaid 3% 

Cloudera 3% 
Caesars 7% 



 

 

 
Einhorn Blend 

. یتم تحدید وزن كل سھم (تخصیص  David Einhornعبارة عن سلة من األسھم المختارة التي یمكن تضمینھا في محفظة 
الشركات كمنتج واحد لعقود الفروقات مع مزیج  النسبة المئویة) للمزیج بناًء على القیمة السوقیة. یمكن للعمالء تداول أسھم ھذه 

(بتوقیت جرینتش). یتكون ھذا المزیج من مجموعة من األسھم على النحو    00: 20-31: 13آینھورن من االثنین إلى الجمعة: 
 التالي:

 

 
  

 أوزان المزج  مكونات المزج  اسم المزج 
 
 
 
 
 

Einhorn Blend 

Adient 4% 
AerCap 15% 

Altice 5% 
BrighthouseFin 11% 
CNXResources 4% 

CONSOLCoal 4% 
Echostar 3% 

ScientificGames 3% 
GM 17% 

GreenBrick 21% 
TempurSealy 3% 

Chemours Company 10% 



 

 

 
Brexit Winners  

 مزیج
. یتم تحدید وزن كل سھم  Brexitھو سلة من األسھم المختارة للشركات التي من المرجح أن تتأثر بشكل إیجابي من حدث 

(تخصیص النسبة المئویة) للمزیج بناًء على القیمة السوقیة. یمكن للعمالء تداول أسھم ھذه الشركات كمنتج واحد لعقود الفروقات  
یتكون ھذا المزیج من مجموعة من   (بتوقیت جرینتش).  20: 15-05: 07نین والجمعة: بین االث  Brexitمع مزیج الفائزین 

 األسھم على النحو التالي: 
 

 
  

 أوزان المزج  مكونات المزج  اسم المزج 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brexit Winners Blend 

HSBC 25% 
BritishPetroleum 20% 

Lloyds 8% 
Barclays 6% 

NationalGrid 5% 
RBS 5% 

BTGroup 5% 
TESCO 4% 

BritishFoods 4% 
Aviva 3% 

LGEN 3% 
LSE 3% 
IAG 2% 

Hargreaves 2% 
Whitbread 2% 

StandardLife 1% 
MarksSpencer 1% 

EasyJet 1% 



 

 

 
Brexit Losers Blend 

. یتم تحدید وزن كل سھم  Brexitعبارة عن سلة من األسھم المختارة للشركات التي من المرجح أن تتأثر سلبًا من حدث 
مع   CFD(تخصیص النسبة المئویة) للمزیج بناًء على القیمة السوقیة. یمكن للعمالء تداول أسھم تلك الشركات كمنتج واحد لعقود 

یتكون ھذا المزیج من مجموعة من   (بتوقیت جرینتش). 20: 15-05: 07الجمعة: الخاسرین بین االثنین و Brexitمزیج 
 األسھم على النحو التالي: 

 

 
 

مزیج النفط والبترول عبارة عن سلة من األسھم المختارة من شركات النفط المدرجة في بورصة نیویورك. یتم تحدید وزن كل  
سھم (تخصیص النسبة المئویة) للمزیج بناًء على القیمة السوقیة. یمكن للعمالء تداول أسھم ھذه الشركات كمنتج واحد لعقود  

(بتوقیت جرینتش). یتكون ھذا المزیج من مجموعة    20:00 -  13:31الفروقات مع مزیج النفط والبترول بین االثنین والجمعة: 
 من األسھم على النحو التالي: 

 

 أوزان المزج  مكونات المزج  اسم المزج 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brexit Losers Blend 

Unilever 17% 
AstraZeneca 10% 

GSK 10% 
RioTinto 9% 
Diageo 9% 

BATobacco 9% 
ReckittBenck 6% 

Glencore 6% 
PrudentialUK 6% 

Compass 4% 
Schartered 3% 

Experian 3% 
Rolls-Royce 2% 

SNN 2% 
Wolseley 2% 

WPP 2% 

 أوزان المزج  مكونات المزج  اسم المزج 
 
 
 
 
 

Oil and Petroleum Blend 

Chevron 20% 
Exxon Mobil 26% 

BritishPetroleumNYSE 12% 
Sinopec 1% 

Occidental 3% 
Valero 4% 

Marathon Oil 1% 
Schlumberger 5% 

HollyFrontier Corporation 1% 
ConocoPhillips 6% 

PetroChina 8% 
TotalNYSE 13% 



مزیج بركھ االستثماري ھو سلة من األسھم المختارة من شركات من قطاعات مختلفة تتماشى مع المبادئ والتقالید المجتمعیھ 
لالستثمار.  تم تحدید وزن كل سھم (تخصیص النسبة المئویة) للمزیج بناًء على القیمة السوقیة. یمكن للعمالء تداول أسھم 

لشركات في السوق المحددة كمنتج واحد لعقود الفروقات مع مزیج بركھ االستثماري بین االثنین والجمعة:13:31  -  
20:00(بتوقیت  جرینتش) یتكون ھذا المزیج من مجموعة من األسھم على النحو التالي :

Corona Blend 
األدویة وشركات التكنولوجیا الحیویة التي تقدمت بخطط لتطویر اللقاحات أو  عبارة عن سلة من األسھم المختارة من صانعي 

). یتم تحدید وزن كل سھم (تخصیص النسبة  COVID-19العالجات التي تستھدف العدوى التي یسببھا الفیروس التاجي (
لمحددة كمنتج واحد لعقود الفروقات مع  المئویة) للمزیج بناًء على القیمة السوقیة. یمكن للعمالء تداول أسھم الشركات في السوق ا

(بتوقیت جرینتش). یتكون ھذا المزیج من مجموعة من األسھم على   20:00 -  13:31الجمعة: -بین االثنین Coronaمزیج 
 النحو التالي: 

اسم المزج  مكونات المزج  أوزان المزج 

Baraka Investing Blend 

TexasInst 11% 
Abbott 8% 

JnJ 12% 
Procter 10% 

EXXON 10% 
Intel 8% 

MerckCo 7% 
Chevron 7% 
PFIZER 7% 

Adobe 5% 
SALESFORCE 5% 

Medtronic 5% 
NIKE 5% 

اسم المزج  مكونات المزج  أوزان المزج 

Corona Blend 

JnJ 48% 
PFIZER 24% 
Gilead  12% 

SanofiUSA 7% 
Regeneron  7% 

Moderna  1% 
VirBiotechnology 1% 




