
االسئله الشائعه



ما هي خدمه كوبي برو ؟

من هو مزود الصفقات؟
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 خدمه كوبي برو هي ربط حساب التداول الحقيقي كمستثمر مع متداول أخر
 من أحد مزودي الصفقات على منصة كافيو والصفقات التي ينفذها مزود

الصفقات على حسابه يتم نسخها مباشرة في حساب المستثمر

 مزود الصفقات هو متداول لديه حساب حقيقي لدي كاڤيو ويريد ان يشارك
 صفقاته مع باقي العمالء بغرض الحصول على نسبة من األرباح الناتجة عن

مشاركة تداوالته

تظهر نتائج الحساب الخاص به لكل العمالء بكل شفافية مع الحفاظ على سري
 بياناته ويمكنه االطالع على المشتركين تحت الحساب الخاص به ويظهر به

 العديد من المعلومات الهامة التي سوف تساعده في احتساب العائد الربحي
من نتائج التداول



ما هي الشروط لالشتراك في الخدمة؟

كيف اختار مزود الصفقات الناجح؟
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حسابات يملكون  الذين  كاڤيو  شركه  عمالء  لكل  مقدمه  الخدمة   هذه 
250 الحساب  لفتح  األدنى  الحد  وبها  حقيقيه 

 تنصح شــركه كـــاڤيو عمالئها بتحري الـدقة في اختيار مزود الصفقات وذلك من
 خـــالل الصفحة العـــامة لمزودين الصفقات والتي يظهر بها العــديد من البيانات
 الهـــامة مثل : اسم مـــزود التوصيات، العـــائد العام لالستثمار، العائد الشهري،
 الحـــد األقصى للخســـارة، الحـــد األقــصى لألرباح، المتـــوســـط اليومي لألرباح،

المتوسط اليومي للخسائر، التقييم العام

$



كيف أستطيع متابعه األداء العام لمزود الصفقات؟

ليس لدي حساب حقيقي وأريد ان اشترك بخدمه النسخ؟
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يمكنك االطالع على الصفحة العامة وذلك من خالل الرابط التالي

لتقديم طلب حساب حقيقي يمكنك الذهاب الى الرابط التالي
https://caveo.com.kw/open-real-account/

 والتي يــوجد بها آداء كل مـــزودين الصفقات، عند االستقرار على مزود صفقات
 منـــاسب لــك يمكنك الضغط على المــعــــرف الخاص به سيظهر لك كل البيانات

 واألداء العام بالتفصيل

https://ratings.caveo.com.kw/accounts

 يسعدنا تلبيه طلبك بالتــأكيد، كل ما هو مطلوب هو تقــديم طلب فتح حساب
 حــقيقي وتــوقيع المستندات المطلوبة ثم ســوف يتم ارســـال رقــم الحساب
 وكلمه المـــرور لتمــويل حســـابك. وبهـــذا تـــكون قـــد اشتــــركت في الخـــــدمة
 تلقــــائيا وعليك اختيار مــــزود الصفقات المناسب لك، مع العلم ان الحد األدنى

$لالشتراك في الخدمة هو 250



لدي حساب حقيقي قديم ولم استخدمه من فتره، هل أستطيع االشتراك؟

لدي حساب تجريبي وأريد ان أكون مزود صفقات؟
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بالطبع، كل ما عليك هو ارسال بياناتك لفريق الدعم الفني

 للتأكيد على صالحيه حسابك ووجود الحد األدنى لالستثمار وهو 250 $ وسوف
 يفعلون الحساب لك للتمتع بخدمه النسخ

لألسف، يجب ان يكون لديك حساب حقيقي لدينا حتى تتمكن من تقديم خدمه 
النسخ للعمالء، لذلك إذا كان لديك الرغبة في االستفادة من الخدمة يرجي 

تقديم طلب فتح حساب حقيقي وايداع الحد األدنى لالستثمار وهو  $1000 

kareemhassan
Cross-Out



لدي حساب حقيقي فعال ورصيد كافي، كيف اشترك بالخدمة؟ :9
 إذا كـــان لــديك حســـاب حقيقي ورصيــد ال يقل عن 250$ يمكنك التمتع بخــدمه

النسخ وذلك باتباع الخطوات التالية
الذهاب الي الصفحة العامة ألداء مزودين الصفقات من خالل الرابط التالي

 ستظهر لك صفحه يوجد بها شروط االشتراك مع مزود الصفقات -نسبه اإلدارة،
الحد األدنى لالشتراك

 ادخل رقم حسابك وكلمه المرور
 حدد طريقه االستثمار المناسبة لك

 اضغط على زر االشتراك

http://socials.caveo.com.kw/#/investor/login

 بعد تطبيق الخـــطوات الســـابقة بنجاح يمكنك التوجه الى صفحه اداره حسابك
للتعديل أو اضافه مزودين صفقات آخرين

وذلك من خالل اللينك التالي

Invest الضغط على زر
تحديد مزود الصفقات المناسب لك

https://ratings.caveo.com.kw/accounts



أريد ان اشترك مع العديد من مزودي الصفقات لتنويع اداره الحساب فهل يمكنني ذلك؟ :10
 نعم بالتــأكيد، يمكنك اختيـــار أي عدد من مــــزودي الصفقات بعد ان رأيـت األداء

العام لهم وذلك من داخل صفحه اداره حسابك

http://socials.caveo.com.kw/#/investor/loginادخل على الرابط التالي

اختار كيفية اداره حسابك وتحديد حجم المخاطرة المسموح به من راس المال

 حفظ االعدادات

 نحن ننصح بانه في حاله اختيار العديد من مزودين الصفقات يجب ان يكون لديك
رصيد كافي في حسابك

*

 اختـــار اضـــافه مـــزود الصفقات الذي تريد متابعته -يمكنك الحصول على معرف
مزود الصفقات من الصفحة العامة

ادخل رقم حسابك الحقيقي وكلمه المرور



أريد تعديل أو الغاء االشتراك مع مزود الصفقات؟

كيف أكون مزود صفقات لدي كاڤيو؟

 يمكنك التعـــديل او الغاء االشتـــراك مع مــزود الصفقات وذلك من خالل صفحه
 اداره الحســـــاب

http://socials.caveo.com.kw/#/investor/loginادخل على الرابط التالي

اختار مزود الصفقات، في نهاية الصفحة هناك اختيارين -تعديل أو الغاء المتابعة
ادخل رقم حسابك الحقيقي وكلمه المرور

https://socials.caveo.com.kw/#/manager/register
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 يسعدنا انضمامك بالتأكيد، أي عميل لديه حساب حقيقي لدينا يمكنه أي يكون

 مزود صفقات
كل ما عليك هو الدخول الي الرابط التالي

 ثم ادخال بيانات الحساب الخاص بك لدي كاڤيو وتسجيل كافة البيانات المطلوبة
  ألداره الصفقات



ما هي آليه عموله النسخ من حسابي؟

 يتم تـوزيع األرباح بعد اغالق كل صفقه                                 للحـــرص على حــصول
 مدير الصفقات على أرباحه بشكل مستمر ، وسوف يتم تطبيق نظام           على

آليه توزيع االرباح للحفاظ علي رأس مال العميل من التالعب

 هي أعلى قمة وصــل إليها حســـابك استـثمـــاري من األربــاح، يضمن هذا النظام
 عـــدم حصــول مــدير الصفقات على مبالغ كبيرة مقابل أداء ضعيف. إذا خسر مدير
 الصفقات األمـــوال على مــدى فترة قصيره، فيجب عليه التعويض والحصول على
أربـــــاح اعلي من القمة األخيرة التي وصل اليها حسابك قبل تلقي نسبه عمولته

تعريف نظام

 مثال: إذا كان حسابك 10000 $ وحقق مزود الصفقات ربح 1000 $ سيتم خصم
 نسبه اإلدارة من األربـــاح )وليكن 200$( ويتبقى الرصيد اإلجمــالي بعد الخصم
 10800$، هذا هو الــــرقم الجــــديد الذي سوف يتم االعتمــــاد عليه في المــرة
 القـــادمة كأســــاس راس مال، إذا حقق مزود الصفقات أرباح اعلي من $10800
 سيستحق نسبه عمـــوله عن المبلغ الجـديد أما إذا ال قدر الله حصل خسائر فلن
 يستحق له نسب عمـــوله طالما ان الحساب تحت رقم 10800 $ وهكذا بالنسبة

للصفقات القادمة

HWM
Trade By Trade

High Water Mark
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