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برجاء تسجیل الدخول إلى منطقة األعضاء الخاصة بك واضغط على قائمة نسخ التداول.

الخطوة   األولي

في قائمة مدیر األموال اضغط على " كن مدیر أموال".
مالحظة: كل عمیل لھ الحق في أن یكون مدیر أموال ال توجد اشتراطات من الشركة من حیث الحد األدنى من الرصید والخبرة. علما بأن

یجب یكون لدي أي مدیر أموال 30 یوم من التداول ویجب أن یكون طلبھ وحسابھ موثق من خالل الشركة (إدارة المخاطر). قد تأخد
العملیة حوالي 48 ساعة.

الخطوة    الثانیة

سیتم تحویلك إلى صفحة حیث یمكنك إنشاء وتحدید استراتیجیتك كمدیر أموال.
حیث یمكنك تخصیص كل البیانات (اسم االستراتیجیة - حساب التداول – تحدید تاریخ االستخدام – الحد األدنى لالستثمار – رسوم األداء 

– مكافأة الوكیل – ووصف االستراتیجیة) للمتابعین المستقبلین ولتوضیح استراتیجیتك.
مالحظة: قبل تقدیم طلب لتصبح مدیر أموال برجاء التأكد من أن جمیع صفقات التداول على حساب التداول الخاص بك مغلقة. وأن یكون

دیك 30 یوم من التداول.

 إدارة المخاطر سوف تقوم بمراجعة طلبك خالل 48 ساعة عمل وسوف توافق على طلبك أو سیتم الرجوع إلیك بطلبات أخري.

الخطوة   الثالثة

بعد إكمال جمیع البیانات یجب علیك الضغط على "إنشاء استراتیجیة" وسوف تصل إلیك مباشرة رسالة التأكید.

ھذا إشعار یفید بأن أكسیم تراید غیر مسئولة عن أي خسائر قد یسببھا مدیر األموال على حساب المتابع نتیجة أداء التداول السيء أو 
مشاكل أخري مرتبطة بعملیة االستثمار.

لقد وافق مدیر األموال على التداول بأسالیب تحقق أقصي مكاسب محتملة على حساب المتابعین.
مالحظة: بالضغط على نعم موافق یعني أن مدیر األموال وافق على التداول بأسالیب تحقق أقصي مكاسب محتملة على حساب المتابعین

الخطوة   الرابعة

بمجرد إنشاء االستراتیجیة سیظھر مربع أخضر للتأكید أعلي الشاشة.
لقد تم استالم طلبك بنجاح علما بأنھ سیتم مراجعة وتوثیق حسابك عن طریق إدارة المخاطر بالشركة في خالل 48 ساعة، ومن ثم سوف 

نضیف حسابك إلى قائمة مدیري األموال.

الخطوة   الرابعة

بمجرد كونك مدیر أموال (استراتیجیتك وتاریخ التداول الخاص بك تمت مراجعتھ والموافقة علیك عن طریق إدارة المخاطر بالشركة)،
ثم سیظھر لك قائمة مدیر األموال داخل یسار منطقة األعضاء الخاصة بك.

وتحتوي قائمة مدیر األموال على معلومات حول االستراتیجیات النشطة واالختیار إلضافة استراتیجیة جدیدة.

الخطوة   السادسة

كیف تكون مدیر أموال؟


