شرح آليه نسخ الصفقات

ما هي خدمه
كوبي برو ؟
خدمه كوبي برو هي ربط حساب التداول
الحقيقي كمستثمر مع متـــداول أخـر من
أحد مـــزودي الصفقات على منصة كاڤيو
والصفقات التي ينفـذها مزود الصفقات
على حسابه يتم نسخها مباشرة في
حساب المستثمر

عمالء كاڤيو
هذه الخدمة مقدمه حصريا لعمالء كاڤيو الذي
يملكون حسابات حقيقيه لدي الشركة ،إذا كنت
ال تملك حساب حقيقي حتى االن اليك الخطوات
المطلوبة
أوال :الذهاب الي صفحه تسجيل حساب جديد
وتعبئه البــيــانات المطــلــوبة

https://caveo.com.kw/open-real-account/
ثانيا :ارسال األوراق الثبوتية الى فريق الدعم
اﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻳﻤﻴﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ :

wecare@caveo.com.kw
ثالثا :يجب أن يكون حسابك بمبلغ  $250أو أكثر
لالشتراك في الخدمة
رابعا :تعرف على المتداولين المؤهلين حاليا
للمتا بعة

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

خامسا :اختر مزود الصفقات المناسب لك

كيفية اشتـراك
العمــالء الجــدد
والقدامى في
خــدمـه النـــسخ
التلقائي

فتح حساب تداول

تمويل حساب

إختيار مزود الصفقات
المناسب لخطتك
االستثمارية

تجني األرباح مع كل
صفقة رابحة من المزود

مشاركة النسبة
مع مزود الصفقات

خطوات االشتراك في
خدمه النسخ التلقائي

أوال :الذهاب الى الصفحة العامة لمزودين
:الصفقات وذلك على الرابط التالي

https://ratings.caveo.com.kw/accounts
واختيار مزود الصفقات المناسب لك
من خالل زر INVEST

ثانيا :سوف تظهر لك صفحه بها
العديد من البيانات وشرحها كاالتي
Provider ID :1

ادخل رقم المعرف الخاص بمزود الصفقات من
صفحة أداء المتداولين

Join Password :2

في حاله كان مزود الصفقات يرغب في مشاركة
صفقاته لمستثمرين بعينهم يرجى طلب كلمة
المرور عبر التواصل معه

Max.Loss Type :3

تحديد الحــد األقصى للمخـاطرة ويوجد لها ثالثة
اختيارات

 No Max.Lossعدم تحديد الحد األقصى للخسارة

 Moneyتحديد الحد األقصى للخسارة بمبلغ محدد ثابت
 Percentتحديد الحد األقصى للخسارة بنسبه مئوية من
الحساب الكلي

Subscriber MT5 Login :4

ادخل رقم حسابك الحقيقي لدي كاڤيو

Subscriber MT5 Password :5

ادخل كلــمه المـرور لحســابك الحقيقي

Next :6

االنتقال للصفحة القادمة

Reverse :7

اختيار عاكس الصفقات ,مثل الهيدج

Sharing Type :8

تحـــديــد كيفيه اداره وتنفيذ الصفقــات على حســـابك
الخاص وهي لها اربع اختيارات
Autoscale Equity

تحـــديد حجم الصفقة بناءا على الرصيد الحــالي في حسابك الحقيقي

Autoscale Free Margin

تحـــديد حجم الصفقة بنــــاءا على الــرصيد المتبقي في حســـابك
الحقيقي بعد الصفقات المفتوحة

Sharing Full

تحـــديد حجم الصفقة مثل حــــجم الصفقة لــــدي مـــزود الصفقات

Sharing Fixed

.تحديد حجم الصفقة بعقد ثابت محدد ال يتغير

Multiplicator :9

تستطيع مضـــاعفه عدد العـــــقود على حسابك بشكل
طـــردي مع حساب مزود الصفقات

Max Deviation:10

تحـــديد الحــد األقصى من النقــــاط المسموح بها للتنفيذ
على حســـابك في حــــاله تحرك السوق سريعا  ،اذا تخطي
هذا الرقم من النقاط لن يتم تنفيذ الصفقة على حسابك

Subscribe :11

تـأكيد االشـتــراك في خـــدمه نسخ الصفقات مــع مــــــزود
الصفقات المختار

تواصل

مـعـنــا

www.caveo.com.kw

