
 آليه االشتراك كمزود صفقات 



 من هو مزود
الصفقات؟

 مزود الصفقات هو متداول لديه حساب حقيقي
 بالشـركة ويــريد ان يشـــارك صفقـــاته مع بــاقي
العــمالء بغرض الحصـــول على نسبة من أربـــاحه

 وتـظهر نــتـائج الحــساب الخــــاص به لكل العمالء
 بكــل شفـــافية مع الحــفاظ على ســـريه بـيـاناته
 ولديه إمكانية االطالع على العمالء المشتركين
 تحت الحــســاب الخــــاص به ويظهر به العديد من
 المعلومات اإلحصائية التي تساعد المستثمرين

في اتخاذ القرار



الذي كاڤيو  لعمالء  الخدمة مقدمه حصريا   هذه 
 يملكون حسابات حقيقيه لدي الشركة، إذا كنت
 ال تملك حساب حقيقي حتى االن اليك الخطوات

المطلوبة

جديد حساب  تسجيل  صفحه  الي  الذهاب   أوال: 
المطــلــوبة البــيــانات  وتعبئه 

الدعم الى فريق  الثبوتية  األوراق  ارسال  ثانيا: 
الفني على االيميل التالي

 ثالثا: يجب تمويل الحــســاب بالحد األدنى $1000
للتسجيل في الخدمة كمزود

المزودين من خالل بقائمة  إدراج حسابك   رابعا: 
التالي  الرابط 

عمالء كاڤيو

https://caveo.com.kw/open-real-account/

wecare@caveo.com.kw

https://socials.caveo.com.kw/#/manager/register

mailto:wecare@caveo.com.kw


 خطوات االشتراك في
خدمه مزود الصفقات

      أوال:  يمكنك تسجيل بياناتك في الرابط التالي
https://socials.caveo.com.kw/#/manager/register



كـــاڤيو لـدي  الحقيقي  حساب  رقم  ادخل 

المرور كلمه  ادخل 

 اختار المعرف المناسب لك لكي يظهر علي الصفحة
 العامة لمزودين الصفقات

 نبذه مختصره عن مـزود الصفقات

تحديد نسبة مشاركة األرباح

شرح استراتيجية الصفقات مثل التحليل الفني أو األساسي

نسخها المراد  الحسابات  لقبول  األدنى  الحد   تحديد 
من 250 يبدأ  ان  ويفضل 

 الذهاب الي الصفحة القادمة

 تــأكـيد التسجيل كـمزود صفـقـات
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ثانيا: سجل بياناتك الخاصة كاالتي

Provider MT5 Password

 $



 شرح الصفحة
 الخاصة بمزود

 الصفقات

 لالطـــالع على الصـــفــحـة
 الخـــاصة بمزود الصفقـات
 ومتــابعه عدد المشتركين
 في نسخ صفقاته يمكنك

اتباع الخطوات التالية

التالي الرابط  إدارة حسابك من خالل  الذهاب الي صفحه 
عليه التعديل  المراد  الحقيقي  لحسابك  المرور  وكلمه  رقم حسابك  ادخل 

اختار الصفقات  كمزود  بيانات حسابك  على   لالطالع 
اختار لديك  النسخ  المشتركين في خدمه  عدد   لالطالع على 
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https://socials.caveo.com.kw/#/manager/login

statistics
Subscriptions

 للتعديل على الصفحة الخاصة بك او حذف أي مشترك لديك يمكنك التواصل مع الدعم الفني 
wecare@caveo.com.kw

mailto:wecare@caveo.com.kw


تواصل
مـعـنــا

www.caveo.com.kw




