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   ابدأ مع استراتيجيات التداول 
  

الحصول على إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة المميزة في أربعة خطوات بسيطة:  

اجتياز  مالئمة َقِيم االستراتيجيات
MiFID اختبار  

تعيين حجم 
ودرع االستثمار

مراقبة استثمارك

المعلومات حول الخطوة الرابعة متوفرة تحت االستراتيجية.  اضغط باألسفل على دليل. لمزيد 
من المعلومات حول الخطوات الثالثة المطلوبة للبدا الرجاء الضغط باألسفل على دليل:

 > SaxoSelect ابدأ العمل مع 

http://ae.saxobank.com/ar/trading-strategies
mailto:me-private%40saxobank.com?subject=
http://ae.saxobank.com/ar/
https://ae.saxobank.com/ar/open-account/
https://ae.saxobank.com/ar/demo-account/
http://ae.saxobank.com/ar/
http://ae.saxobank.com/education/video/managing-your-saxoselect-investment
https://s3.amazonaws.com/storage.saxobank.com/ceemt/SaxoSelect/Getting-Started-with-SaxoSelect_AR.pdf
https://s3.amazonaws.com/storage.saxobank.com/ceemt/SaxoSelect/Getting-Started-with-SaxoSelect_AR.pdf
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مراقبة أداء المحفظة االستثمارية

 ،SaxoSelect بمجرد االنتهاء من تخصيص األموال الالزمة الستراتيجيات
يمكنك مراجعة استثماراتك في قسم “Portfolios” من منصة التداول. 

يقدم هذا القسم استعراض شامل لحالة استثماراتك، بما في ذلك العائد اإلجمالي، 
وقيمة الحساب ومستويات درع االستثمار لكل استراتيجية على حدة. تظهر كل إستراتيجية 

جديدة في هذا القسم ويمكن إدارتها بشكل منفرد وفق التقدير الخاص للعميل.

.SaxoSelect سوف نستعرض اآلن الطريقة التي يمكنك من خاللها رصد ومراقبة استثماراتك في
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مراقبة أداء المحفظة االستثمارية

يمكن أيضًا تتبع األداء 
التاريخي في الحسابات 
الفردية من خالل قائمة 

 ”Account Overview“
تحت عالمة التبويب 

.”Account“

يوفر هذا القسم ملخص 
تفصيلي للتغيرات في قيمة 

الحساب والنسبة المئوية 
للعائد في كل حساب فرعي، 

ما يسمح للمستخدمين 
برصد أداء استثماراتهم بمرور 

الوقت.
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إدارة استثمارك

إذا كنت ترغب في تغيير المبلغ الُمسَتثَمّر في استراتيجية معينة، 
انقر على زر “Manage” الستدعاء نافذة إدارة االستثمار. 
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إدارة استثمارك

يمكنك هنا زيادة أو تقليل المبلغ الذي تستثمره في 
استراتيجية معينة أو تعديل قيمة درع االستثمار.

 
يجدر مالحظة أنه عند إيداع وسحب األموال من إستراتيجية 

نشطة فان ذلك سيؤدي إلى إعادة موازنة المحفظة وتنفيذ 
تداوالت إضافية.
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إدارة استثمارك

يمكنك اختيار الحساب الفرعي المستهدف الذي سيتم إيداع أو سحب األموال منه في خانة 
“Account”. إذا كانت عملة الحساب المستهدف تختلف عن العملة المستخدمة في االستراتيجية 

فسيتم إجراء تحويل بين العمالت. 
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إدارة استثمارك

وفي حالة وصول قيمة الحساب إلى مستوى درع االستثمار، 
فسيتم كسر الرابط بين الحساب واالستراتيجية وإغالق جميع 
الصفقات عند سعر السوق. تم تصميم هذه الوظيفة بشكل 

رئيسي لتعمل كأداة إضافية إلدارة المخاطرة بما يسمح لجميع 
المستثمرين بالحد من خسائرهم المحتملة. 

7

ينبغي أيضًا مالحظة أن هذه القيمة تختلف من إستراتيجية إلى أخرى كما ال 
تؤثر على االستثمارات الموجودة في حسابات فرعية أخرى. 

يمكنك تعديل قيمة درع االستثمار في أي وقت. 6
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إدارة استثمارك

يمتلك العمالء في جميع األوقات السيطرة الكاملة على 
استثماراتهم في SaxoSelect. إذا كنت ترغب في إيقاف 

استثمار معين، انقر على زر “Stop”. وعند تأكيد رغبتك في 
إيقاف االستثمار وإغالق جميع مراكز التداول، سيتم كسر 

الرابط بين حسابك واالستراتيجية وستكون قادرًا على سحب 
األموال إلى حسابك الرئيسي.  

8

توفر هذه الوظائف للعمالء درجة غير مسبوقة من القدرة 
على التحكم في استثماراتهم. ونتيجة لذلك، يكون لدى 

كل مستثمر في SaxoSelect حرية كاملة في تحديد وقت 
وحجم استثماراته وتخصيصها عبر مختلف االستراتيجيات 

بحسب متطلباته وتفضيالته الشخصية.
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معلومات اضافية

 الم واد  التعليمية من ساكسو بنك 
  

يقدم ساكسو بنك مجموعة من المواد التعليمية بهدف مساعدتك على بدء العمل وتطوير مهاراتك 
كمتداول. اختر المواد المناسبة ألسلوبك الشخصي في التعلم. 

األكاديمية

حماية أموال العمالء
TradingFloor.com اقرأ المزيد عن

األحداث مواد مرئية مواد مقروءة
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معلومات اضافية

األسهم
 +19,000 أداة 

خيارات الفوركس
45 زوج

العقود مقابل 
الفروقات

 +9,000 عقد

العقود المستقبلية
200 عقد

ETFs/ETCs
 +2,500 أداة

خيارات األسهم
200 خيار

السندات
 +6,000 أداة

خيارات العقد
70 عقد

الفوركس
 +180 زوج

هل تبحث عن المزيد من المنتجات؟

السرعة. التنفيذ. مجموعة أدوات التداول. 
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معلومات اضافية

أخضر المنتجات 
االستثمارية, حيث 
يعتبر خطر خسارة 

الوديعة صغير جدًا. 
ليس من الصعب 

فهم هذا المنتج

السندات سندات الحكومة الدنمركية الصادرة بالكرونة الدنمركية واليورو
السندات الحكومية الصادرة عن دول االتحاد األوروبي باليورو أو الكرونة الدنمركية

السندات الصادرة عن صندوق ائتمان السفن أو الدنمرك و السندات الصادرة عن مؤسسات تمويل السفن
Ko    mmuneKredit) السندات الصادرة عن مؤسسة االئتمان الدنمركية للسلطات المحلية

سندات الرهن العقاري الصادرة عن مؤسسة االئتمان العقاري الدنمركية
السندات المغطاة  )SDO(  الصادرة عن المؤسسات الدنمركية المالية  أو مؤسسات ائتمان الرهن العقاري

سندات الرهن العقاري المغطاة )SDRO(  الصادرة عن مؤسسات ائتمان الرهن العقاري الدنمركية
السندات المغطاة الصغيرة وأدوات الدين الكبيرة الصادرة عن المؤسسات المالية الدنمركية أو مؤسسات ائتمان الرهن العقاري 

S D   O ةاطغملا يراقعلا نهرلا تادنسو S     DRO لتمويل المستوى 2 من رأس المال )رأس المال التكميلي(  لتغطية السندات المغطاة

أصفر منتجات االستثمار, 
حيث يكون خطر 

خسارة الوديعة جزئيا 
أوكليا..

ليس من الصعب 
فهم هذا المنتج.

السندات سندات الشركات المتداولة في سوق منظم
السندات الحكومية الصادرة بعمالت أخرى غير اليورو و الكرونة الدنمركية

سندات الرهن العقارية غير الدنمركية
السندات المهيكلة سيكون واجب استرداد كامل لرأس المال

األسهم األسهم المتداولة في سوق منظم
شهادات الضمان غير متوفر

الشهادات شهادات بحد اقصى للخسارة يعادل الوديعة
شهادات صناديق االستثمار   UCITS المنتجات المهيكلة وفق توجيهات

جمعيات ألغراض خاصة المنتجات المختلفة عن توجيهات 

يرجى مالحظة أن معدالت الهامش وشروط التداول تخضع إلجراء تغييرات. 
www.saxobank.com لالطالع على معدالت الهامش الصحيحة يرجى دائمًا زيارة
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SaxoSelect اختبر حساب تجريبي مجاني أّواًل <افتح حساب اليوم < إدارة استثمارك في شاهد الفيديو بدال من ذلك

معلومات اضافية

مخاطر المنتج: وفقًا لألمر التنفيذي الخاص بتصنيف مخاطر المنتجات االستثمارية، تشترط التشريعات المالية في الدنمارك تصنيف المنتجات  االستثمارية المقدمة لعمالء التجزئة تحت فئة األخضر، أو األصفر أو األحمر. 
يتم تحديد التصنيف وفق التدريج الذي تعده  هيئة الرقابة المالية الدنماركية والذي يعكس مخاطر خسارة اإليداع. ٌيَبِيّن الجدول المنتجات المتاحة للتداول في ساكسو  بنك جروب عبر منصة التداول أو عبر الهاتف. 

تنويه عام عن المخاطر:   ال تمثل أي من المعلومات الواردة هنا بأي شكل من  األشكال عرض )أو التماس لعرض( لشراء أو بيع أي عملة،  أو منتج، أو أداة مالية، أو للقيام بأي استثمار، أو لالنخراط  في استراتيجية تداول 
معينة.    تم إنتاج هذه المادة بهدف التسويق و / أو أغراض إعالمية  فقط وال يقدم ساكسو بنك ايه/اس ومالكيه، شركاته التابعة  ومنتسبيه سواء بشكل مباشر أو عبر مكاتبه الفرعية   )»«ساكسو بنك««( أي إقرار أو ضمانة، 

كما ال يتحمل أي  مسئولية، عن دقة أو اكتمال المعلومات المقدمة هنا. لم يأخذ  ساكسو بنك في االعتبار عند تقديم هذه المواد أي غايات  استثمارية معينة، أهداف استثمارية خاصة، الوضع المالي،  أو االحتياجات 
والمتطلبات الخاصة بمتلقي هذه المواد كما ال  يقصد بأي معلومات واردة هنا أن تقدم كتوصية ألي متلقي  لالستثمار أو سحب االستثمار بطريقة معينة وال يتحمل  ساكسو بنك أي التزام عن تكبد أي متلقي خسارة من 

التداول  وفقا ألي توصية متصورة.  تنطوي جميع أشكال االستثمار على مخاطر وقد تؤدي إلى  تحقيق أرباح أو تكبد خسائر. وعلى وجه الخصوص، فإن  االستثمارات في المنتجات بالرافعة المالية، مثل، ولكن دون  أن تقتصر 
عليها، تبادل العمالت األجنبية، المشتقات والسلع  قد تتسم بطبيعة مضاربية للغاية وقد تتذبذب األرباح  والخسائر بوتيرة عنيفة وسريعة على حد سواء.  التداوالت بغرض المضاربة قد ال تكون مناسبة لجميع  المستثمرين 

ويتعين على كافة المنخرطين في تعامالتها  مراعاة وضعهم المالي بكل عناية والتشاور مع مستشار   )مستشارين( مالي من أجل تفهم المخاطر التي تنطوي عليها  وضمان مالءمة أوضاعهم قبل القيام بأي استثمار، أو 
سحب  االستثمارات أو الدخول في أي معاملة. أي ذكر يرد هنا  لكلمة المخاطرة، في حال وجوده، قد ال يكون، وينبغي أن ال  ُينظر إليه، باعتباره إفصاح كامل عن المخاطر أو وصف  شامل لهذه المخاطر. أي آراء واردة هنا قد 

تكون شخصية  للمؤلف وقد ال تعكس رأي ساكسو بنك كما يمكن أن تخضع  كافة أشكال التعبير عن الرأي للتغيير دون إشعار )ال سابق  وال الحق(.       يخضع هذا التنويه لإلخالء الكامل لمسئولية ساكسو بنك  والمتاح على 
   www.saxobank.com/disclaimer 

أحمر منتجات االستثمار, 
حيث يكون هناك 

خطر لخسارة أكبر من 
الوديعة, أو أن المنتج 

من الصعب فهمه.

األسهم األسهم غير المتداولة في سوق منظم أو يتم تداولها في مكان للتداول متعدد األطراف أو مكان بديل للسوق
السندات سندات الشركات غير المتداولة في سوق منظم, أو يتم تداولها في مكان للتداول متعدد األطراف او مكان بديل للسوق.

السندات المهيكلة
الشهادات شهادات تسمح بخسارة أكبر بكثير من الوديعة.

الخيارت, العقود 
المستقبلية و  

الصفقات اآلجلة
الفوركس | األسهم | السندات | الفوائد | المؤشر |  السلع 

التداول اآلني على 
الفوركس أزواج العمالت

المقايضات الفوائد | األسهم | مؤشر األسهم
عقود الفروقات السهم الواحد | مؤشر األسهم | السلع 

يرجى مالحظة أن معدالت الهامش وشروط التداول تخضع إلجراء تغييرات. 
www.saxobank.com لالطالع على معدالت الهامش الصحيحة يرجى دائمًا زيارة
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 SAXOSELECT تحذير

ال يقدم ساكسو بنك ايه/اس )يشار إليه فيما بعد »ساكسو بنك«( أي إقرار أو ضمانة بخصوص األداء الفعلي للصفقات  المنفذة نيابة عن المستثمر من خالل SaxoSelect. يقوم ساكسو بنك تلقائيًا بتنفيذ 
صفقات نيابة عن المستثمر والتي تتوافق  مع الصفقات التي يتم إجراؤها وفق قواعد االستراتيجية المعنية. تعمل بعض االستراتيجيات باستخدام رافعة مالية  نتيجة استخدام منتجات الهامش ودرجة عالية من 
التقدير الشخصي واالنكشاف على أوراق مالية أو فئات أصول  منفردة، وبالتالي قد تنطوي SaxoSelect على مخاطر جسيمة. تم تصميم درع الهامش المدمج بهدف الحد من الخسائر  المحتملة، ولكنه ال يشكل 

ضمانة بأن تقتصر خسائر المستثمر على المبلغ الذي قام بتحديده سلفًا. ينطبق درع االستثمار  فقط على منتجات الهامش وليس المنتجات النقدية مثل األسهم، والسندات وصناديق االستثمار المتداولة. 

تنطوي جميع االستثمارات على مخاطرة ويمكن أن تؤدي إلى تحقيق أرباح وخسائر. وعلى وجه الخصوص، يمكن  أن تتسم االستثمارات في المنتجات المتداولة باستخدام الرافعة المالية مثل المشتقات  والسلع، 
على سبيل المثال ال الحصر، بطبيعة مضاربية للغاية ولهذا قد تتذبذب كاًل من األرباح والخسائر بشكل عنيف وسريع. قد ال تكون التداوالت  المستندة إلى المضاربة مناسبة لجميع المستثمرين ويجب على جميع 
المشتركين التفكير بعناية في وضعهم المالي وأخذ  المشورة من مستشار )مستشارين( مالي لفهم المخاطر التي تنطوي عليها والتأكد من مدى مالئمة وضعهم قبل القيام  بأي استثمار، أو سحب استثمار أو 

الدخول في أي صفقة. 

ال يمثل األداء في الماضي دليل على األداء في المستقبل، وال يجب أن يكون هو العامل الوحيد الذي يدخل في االعتبار  عند اختيار االستثمار في محفظة أو صندوق استثماري متداول. يمكن أن يتحرك سعر 
االستثمارات صعودًا أو هبوطًا  وقد ال يتمكن المستثمر من استعادة المبالغ المستثمرة. يجب أن تكون على دراية بأنك لن تحظى بدخل ثابت حيث سيكون عرضة للتذبذب. يمكن أن  تتأثر قيمة االستثمارات التي 

تتضمن انكشاف على العمالت األجنبية بتحركات أسعار الصرف. ونود تذكيرك بأن  مستويات وقواعد، واإلعفاءات من، الضرائب يمكن أن تكون عرضة للتغير. 

لن يتحمل ساكسو بنك أي مسئولية عن ) i ( أي خسارة يمكن أن تلحق بالمستثمر نتيجة التداوالت والمعامالت التي  يجريها ساكسو بنك وفقًا للتفويض وشروط وأحكام SaxoSelect )»الشروط«(؛ ) ii ( أي خسارة 
يتكبدها أو يعاني منها  المستثمر ناتجة عن أو ذات صلة بتقديم ساكسو بنك لـ SaxoSelect وفقًا لشروط الخدمة، ما لم تكن وإلى الحد الذي يكون فيه تكبد أو المعاناة من تلك الخسارة ناتج عن اإلهمال الجسيم 

أو سوء السلوك المتعمد من ساكسو بنك؛ ) iii ( أي خسارة  ناتجة عن إجراءات يتخذها ساكسو بنك وفقًا لحقوقه المحددة وفق الشروط؛ ) iv ( أي خسارة مترتبة أو غير مباشرة   )بما في ذلك خسارة الربح واإلساءة 
للسمعة( يعاني منها المستثمر سواء كانت ناتجة عن إهمال ساكسو بنك أو غير  ذلك؛ أو ) v ( أي خسارة تتجاوز إيرادات ساكسو بنك من حساب )حسابات( االستثمار الخاصة بالمستثمر خالل  فترة الـ 12 شهر السابقة 

على رفع المستثمر دعواه ضد ساكسو بنك. 

www.tradingfloor.com/about/risk-warning وتحذير المخاطر  بصيغته الكاملة على www.saxobank.com/disclaimer يخضع هذا التنويه إلى تنويه المخاطر الكامل من ساكسو بنك والمتاح على - 
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