
الشروط و األحكام



 يرجى قراءة أحكام وشروط هذه االتفاقية بعناية قبل متابعة استخدام خدمة                    ،
 إذا واصلت تصفح هذا الموقع واستخدامه، فإنك توافق على االمتثال لشروط وأحكام

 االستخدام التالية وااللتزام بها وفي كل مرة تستخدم فيها موقع الويب، سيتم تطبيق
اإلصدار الحالي من الشروط واألحكام

خدمة كوبي برو

 خدمة                        عبارة عن منصة الكترونيه عبر برنامج الويب مقدمة من شركة كاڤيو
 للوساطة لعمالئها فقط وذلك لنسخ التداوالت من حساب إلى آخر بناًء على إعدادات

العميل
 يشير مصطلح                     أو »نحن« إلى مالك الموقع. يشير مصطلح »أنت« أو »العميل«

إلى مستخدم أو عارض موقعنا. يخضع استخدام هذا الموقع لشروط االستخدام التالية
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 عناوين األقسام الواردة في هذه االتفاقية هي ألغراض مرجعية فقط وال تؤثر على معنى
أو تفسير هذه االتفاقية

 أداء المتداولين لفترة سابقة ال يعتبر هو الهدف للفترة القادمة ولكنه مؤشر عما قد
 يمكن تحقيقه وال يعتبر مزود الصفقات أو كوبي برو مسئولين عن تحقيق نفس النتائج أو

 التعويض عن أي خسائر ألن االستثمار بشكل عام يحتوي على مخاطرة ومقابل ذلك يتم
 تحقيق األرباح وبدون المخاطرة ال يمكن تحقيق أي أهداف استثمارية، وال يحصل أي من

 مزودي الصفقات على أي مبالغ سوى نسبة مشاركة األرباح لذلك فإن الهدف المشترك
 لمزود الصفقات والعميل هو دائما تحقيق الربح بغض النظر عن النتيجة النهائية

 كوبي برو ال تتدخل اطالقا في نتائج الصفقات وهذه النتائج هي األرقام الفعلية التي
 حققها مزود الصفقات وبالتالي عليك التأكد من مطالعة نسب الخسائر المتوقعة قبل

 األرباح المتوقعة والقبول بالمخاطرة بنسب تلك الخسائر لتحقيق هذه األرباح

تمهيد

*
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 ال يهدف أي جانب من جوانب الموقع إلى تقديم، أو يجب تفسيره على أنه يوفر، أي استثمار
 أو الضرائب أو أي مشورة مالية أخرى من أي نوع. يجب أال تعتبر أي محتوى على الموقع بدياًل

 عن المشورة المالية المهنية. في حين أن المشاركين الفرديين قد يقدمون نصائح أو آراء
 استثمارية و / أو تنفيذ معاملة قد يتم نسخها الحًقا من قبل تاجر آخر، فإن هذه المشورة
 أو اآلراء أو الصفقات ال تساوي أكثر من التبادل بين األشخاص الذين قد يكونون مجهولي

             الهوية أو غير معروفين أو ببساطة تنفيذ التجارة من قبل هؤالء التجار. ال تقدم
 نصائح استثمارية بشكل مباشر أو غير مباشر أو ضمنًيا أو بأي شكل من األشكال من خالل
 إتاحة هذه المعلومات و / أو الميزات لك. يجب عليك استخدام أي معلومات تم جمعها من

 هنا و / أو االستفادة من ميزات                     فقط كنقطة انطالق للبحث المستقل الخاص
بك

 يتم توفير ميزات الموقع والخدمات والتداول التلقائي بواسطة                   ألغراض إعالمية
 فقط. إن                    و / أو أي نيابة عنها، بما في ذلك الشركات التابعة لها وموظفيها

 ووكالئها ليسوا مستشارين استثماريين أو ماليين. أي قرارات استثمارية قد تتخذها فيما
     يتعلق بالمعلومات التي تكون متاحة على موقعنا أو نتيجة الستخدام ميزات التداول في

 ،                    تقع على مسؤوليتك الخاصة وتداولك التجاري، وشركاؤها، والمنتسبين،
 والموظفين  التابعين عن أي خسائر قد تستمر فيها. أنت مسؤول وحدك عن المسؤولية عن

 تحديد ما إذا كان أي استثمار أو استراتيجية أو أي منتج أو خدمة أخرى مناسًبا أو مناسًبا لك
استناًدا إلى أهدافك االستثمارية وحالتك الشخصية والمالية

 ال يخلو التداول من المخاطر على اإلطالق، ونحثك على قراءة ما يلي
بعناية والنظر فيه قبل االستفادة من أي من خدماتنا أو جميعها
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 يمكنك تحقيق نتيجة مختلفة جوهرًيا عن نظام                     الذي اتبعته، خاصة إذا قمت
بوضع تداوالت إضافية في حسابك أو قمت بتعديل أو إلغاء طلب تم إنشاؤه بواسطة نظام

 إذا اخترت نسخ متداولين و / أو تداوالت محددة و / أو الدخول في معامالت بناًء على
 المحتوى الموجود على الموقع، فإن هذا القرار والمعامالت وأي عواقب تؤثر في حسابك –

فهي مسؤوليتك وحدك

 ال يشير أي أداء سابق تمت اإلشارة إليه في هذا الموقع إلى النتائج المستقبلية. يجب أن
 يكون أي شخص يستثمر قادًرا ومستعًدا لتحمل خسارة استثماره بالكامل. أنت مسؤول

 تماًما عن أي خسائر قد تتكبدها نتيجة للتنفيذ التلقائي للتعليمات التي تم إنشاؤها نتيجة
 الستخدام أي من ميزات التداول
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 أنت تقر بوجود خطر من أن الموقع قد يحتوي عن قصد على معلومات غير كاملة أو غير
صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة و / أو خاطئة

 محتوى صفحات الموقع هو لمعلوماتك العامة فقط دون أي مسؤولية أو مسؤولية فيما
يتعلق بهذه المعلومات أو الناتجة عنها. المحتوى هو عرضة للتغيير دون إشعار

 ال نقدم نحن وال أي طرف ثالث أي ضمان أو ضمان فيما يتعلق بالمعلومات الموجودة على
 الموقع، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، دقة المعلومات والمواد التي يتم

 العثور عليها أو عرضها على الموقع اإللكتروني أو توفيرها في الوقت المناسب أو أدائها
 أو اكتمالها أو مالءمتها ألي غرض. أنت تقر بأن هذه المعلومات والمواد قد تحتوي على

 معلومات غير دقيقة أو أخطاء، ونحن نستبعد صراحة المسؤولية عن أي من هذه األخطاء أو
األخطاء إلى أقصى حد يسمح به القانون

 يكون استخدامك ألي معلومات أو مواد على موقع الويب على مسؤوليتك الخاصة بالكامل،
 ولن نكون مسؤولين عنها. تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن أي منتجات أو خدمات أو

معلومات متوفرة من خالل الموقع تلبي متطلباتك الخاصة
 يحتوي هذا الموقع على مواد مملوكة لنا أو مرخصة لنا. تتضمن هذه المواد، على سبيل

 المثال ال الحصر، التصميم والتخطيط والشكل والمظهر والرسومات وأي معلومات أو مواد،
 ولكنها تشمل على سبيل المثال ال الحصر أي معلومات أو مواد تقدمها. نحن أحرار في

 استخدام، ألي غرض، أي وجميع األفكار والمفاهيم والدراية والتقنيات أو المعلومات األخرى
التي تقدمها إلى الموقع. االستنساخ ممنوع بالقانون
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 لكل مزود صفقات الحق في اختيار نسبة أرباح من نتائج العمليات التي يشاركها مع
المستثمرين وهي تتراوح بين * 0% الي %35

 أنت توافق وتفهم أنك مسؤول عن الحفاظ على سرية كلمة المرور الخاصة بك والتي تسمح
لك، إلى جانب عنوان البريد اإللكتروني لتسجيل الدخول، بالوصول إلى أجزاء معينة من الموقع

 تزويدنا بعنوان بريدك اإللكتروني، فإنك توافق على تلقي جميع اإلشعارات المطلوبة إلكترونًيا
 إلى عنوان البريد اإللكتروني هذا. تقع على عاتقك مسؤولية تحديث هذا العنوان أو تغييره،

حسب االقتضاء
 تتنازل بموجب هذه االتفاقية عن أي حقوق أو متطلبات بموجب قوانين أو لوائح أي والية

 قضائية تتطلب توقيًعا أو تسليًما غير إلكترونًيا أو االحتفاظ بالسجالت غير اإللكترونية، إلى الحد
الذي يسمح به القانون اإللزامي المعمول به

 سوف يتم مشاركة بيانات حسابك مع شركة كافيو للوساطة وموظفيها بصفقتها المالك
 للنظام و مزود خدمة وساطة التداول باألسواق العالمية، ويجب عليك اختيار المعرف الخاص

 بك للخدمة بعناية ألن ما يظهر في صفحة المتداولين في حالة تسجيلك كمزود للصفقات أو
كمستثمر

الرسوم

 سرية تداول المعلومات
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 يجب أن يكون عمرك 18 عاًما أو أكثر الستخدام الموقع. أنت تقر وتتعهد بأنك تبلغ من العمر
 18 عاًما أو أكثر وأنك قادر تماًما وكفء على إبرام العقد الذي تم إنشاؤه بموجب الشروط

واألحكام وااللتزام به
 أنت تقر بأنه يتم استخدام رأس المال الخاص بك فقط لتمويل حسابك. إذا لم يكن األمر كذلك،

 فأنت تقر بأنك مسجل أو مرخص بشكل صحيح في الوالية القضائية التي تتواجد فيها، أو أنك
 معفي من هذا التسجيل أو الترخيص. أنت توافق على إبالغنا على الفور في حال لم يعد

التمثيل السابق دقيًقا
 قد يؤدي االستخدام غير المصرح به لهذا الموقع اإللكتروني إلى المطالبة بتعويضات و / أو

يعتبر جريمة جنائية
         إذا علمت بأي استخدام غير مصرح به لمعلومات التسجيل الخاصة بك، فإنك توافق على

        إخطار                   على الفور
انت وحدك المسؤول عن أي ضرر لنظام الحاسوب الخاص بك مع استخدام الخدمة

 عند استخدام الموقع، يجب عليك االمتثال لجميع القوانين المعمول بها، أي هيئة تنظيمية
 أجنبية أو محلية سارية، أو بورصات األوراق المالية الوطنية أو غيرها، بما في ذلك القواعد ضد

.اإلدالء ببيانات كاذبة أو مضللة للتالعب في سعر العملة األجنبية أو أي ضمان

 تحتفظ                    بالحق في، ويجوز لها، إنهاء أو تعليق وصولك مؤقًتا إلى كل أو أي جزء
 من موقع الويب، دون سابق إنذار، بسبب السلوك الذي تعتقد                    أنه ينتهك هذه

 الشروط واألحكام أو أي من سياساتها أو إرشاداتها، أو ألي سبب آخر حسب تقديرها الخاص.
لن تتحمل                    أي مسؤولية أو التزام من هذا اإلجراء
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 إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن تكون                     بأي حال من األحـــوال،
 أو الشركات التابعة لها، أو مسؤوليها أو مديريها أو المساهمين أو الموظفين أو الــــوكالء
 مســـؤولين عن أي أضــــرار أو مسؤولية أو مطـــالبـــات أو نفـقــات أو تكاليف تتكبدها نتيجة
 الستخدامك للموقع أو المعلومات. على سبيل المثال ال الحصر ، لن يكونوا مسؤولين عن
 أي أرباح ضائعة أو مدخرات مفقودة أو أي أضرار تبعية أو عرضية أو مباشرة أو غير مبــــاشرة
 أو خـــاصة أو عقابية أو أيا كانت على اإلطـــالق ، بما في ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر
 ، األضـــرار النــــاجمة عن خسارة األرباح التجارية ، انقطاع األعمال ، فقدان معلومات النشاط
 التجاري ، والتكاليف المرتبطة بإعادة إنشاء البيانات المفقودة ، وتكلفة أي برنامج بديل أو

 خسارة مـــالية أخرى ، ناشئة عن هذه االتفاقية أو استخدام أو عـــــدم القدرة على استخدام
 الموقع أو المعلومات ، سواء كانت ناتجة عن ضعف أو ضياع البيانات ، أو أي سبب آخر ، حتى

إذا تم إبالغ                     بإمكانية حدوث مثل هذه األضرار

               أنت توافق على أن                   لم تقدم أي ضمانات صريحة فيما يتعلق بخدمة
 التي يتم تــوفيرها »كما هي« دون ضمـــان من أي نوع؛ تتنازل                   بموجب هذا عن
 جميع الضمــانات أو الشــروط أو اإلقرارات فيما يتعلق بـ                      سواء كانت صريحة أو
 ضمنية أو قانونية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أي ضمانات أو شروط للجودة

 أو األداء أو عدم االنتهاك أو التسويق أو المالءمة لغرض معين. ال يقر                   أو يضمن
 أن خـــدمته ستكون متـــــاحة دائًما ويمكن الوصـــول إليها، وأن تشغيله سيكون دون انقطاع،
 وفي الوقت المناسب، وآمن وخالي من األخطاء أو أن أي اتصال سيكون كاماًل ودقيًقا. وال

تضمن                     أي اتصال أو نقل للبيانات من اإلنترنت، يتم من خالل

تحديد المسؤولية

.ال ضمانات
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 هي عالمة تجارية لشركة                                   ، وهي شركة مسجلة في الكويت ، وبالتالي
 فإن دخولك إلى هذا المــوقع واستخــدامه ، وهذه الشــروط واألحــكام ، تخضع وتفسر وفًقا
 لقوانين دولة الكويت فقط ، دون تفعيل إلى أي قانون أو قاعدة من شـــأنها أن تتسبب في
 تطبيق قوانين أي والية قضائية بخالف الكويت. أي إجراء ينشأ عن هذه الشروط واألحكام أو
 هذا الموقع سيتم التقاضي فيه، وفي المحاكم الموجودة في الكويت فقط، وأنت توافق

على الخضوع للسلطة القضائية الحصرية لتلك المحاكم

االختصاص القضائي :7
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تواصل
مـعـنــا

www.caveo.com.kw


