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 ) http://farsi2.fibogroup.com/?ref=IB_Pforexorg ( فیبَگرٍپثبت نام در سایت 

 :صفحِ زیر صفحِ اصلی سایت فیبَگرٍپ هی باشذ کِ از طریق ایي لیٌک هی تَاًیذ ٍارد سایت شَیذ

http://farsi2.fibogroup.com/?ref=IB_Pforexorg

 :هراحل ثبت ًام در سایت

  ابتذا در هٌَ باال سوت چپ زباى سایت را تغییر دّیذ(ٌِبر رٍی گسیIRکلیک کٌیذ )
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   ٌِرا کلیک کٌیذ افتتاح حساب معامالتی واقعیحاال زباى سایت تغییر هی کٌذ ٍ از هٌَی باال سوت راست سایت گسی. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الساهی هی باشذستارُ دارپر کردى فیلذّای . بعذ ٍارد صفحِ ثبت ًام شذُ ٍ ّوِ فیلذ ّا را با تَجِ بِ ًکات زیر تکویل هی کٌین . 

  تواهی فیلذ ّا را با دقت تکویل کٌیذهشخصات پاسپَرتلطفا در قسوت . 

  (پیامک یا ایمیلی حاوی کد فعال سازی ثبت نام برایتان فرستاده می شود).  را حقیقی ٍ ٍارد کٌیذایویل ٍ شوارُ تلفي ّوراُلطفا 

  را تغیر ًذّیذًَعلطفا در قسوت هشخصات حساب فیلذ .(MT 4 Fixed)  

  اًتخاب کٌیذ دالر آهریکالطفا فیلذ ارز را .(USD)  

  (200).  را بیشترین زریب انتخاب کنیدلوریجلطفا فیلذ 

  کاراکتر اًتخاب ًواییذ12 تا 6 را با استفادُ از حرٍف التیي ٍ عذد از کذ تلفٌیلطفا فیلذ . 

  را تیک بسًیذ  *آشنا شدم ریسکها اطالعیه با   -  *را قبول دارم مشتری قرارداد شرایط  -  *اطالعات ذکر شده را تأیید می کنم  گسی3ٌِلطفا. 

 را با دقت پر کٌیذکذ تاییذشگاى ٍا . 

  ٌِرا کلیک کٌیذدریافت دسترسیبعذ از تکویل ٍ چک دٍبارُ گسی . 
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 ثبت ًام شوا با هَفقیت بِ پایاى رسیذ ایویلی حاٍی هشخصات شوا برایتاى ارسال هی شَد. 

 

 

 

: زیر کلیک کٌیذ ٍ هذارک هَرد ًیاز خَد را ارسال کٌیذلیٌکلطفا برای اکتیَ کردى حساب خَد رٍی   

 هذارک افتتاح حساب در برٍکرّا
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