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 XMی افتتاح حساب بروکر نماراھ

 بروی لینک زیر کلیک کنیددر ابتدا فیلتر شکن خود را قطع کنید و سپس 

http://clicks.pipaffiliates.com/c?m=8823&c=6509 

 : بروی افتتاح حساب در باال یا وسط صفحھ کلیک کنید 1شکل 

 
 (ھمھ موارد را بھ انگلیسی پر کنید)  وارد کنید XMرا در فرم ثبت نام  : موارد درخواستی 2شکل 

 نام : نام کامل طبق شناسنامھ •
 نام خانوداگی : دقیقا مانند کار شناسایی •
 کشور محل سکونت : ایران و یا ھر کشور دیگری کھ در آن اقامت دارید. •
 استفاده کنید. با آن زبان ترجیحی : زبانی کھ کابین کاربری را می خواھید •
 شماره تماس : شماره خود را بھ صورت دقیق وارد کنید. •
 پست الکترونیک : آدرس ایمیل •
 MT4یا  4نوع پلتفرم معامالتی : متاتریدر •
 نوع حساب : استاندارد یا میکرو •
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 : در ادامھ اطالعات مورد نیاز، اطالعات سرمایھ گذار را مانند زیر انتخاب کنید 3شکل 

 ھزار دالر 20تا  5گذاری : مبلغ سرمایھ  •
 100000مجموع درآمد کلی : بیشتر از  •
 100000مجموع دارایی خالص : بیشتر از  •
 سطح تحصیالت : مدرک کارشناسی •
 ھدف مورد نظر و ماھیت تراکنش : سفتھ بازانھ •
 وضعیت اشتغال : خود اشتغال •
 ماھیت کسب و کار : کامپیوتر، لوازم جانبی و خدمات •
 توضیحاترمز عبور : طبق  •
 تایید رمز عبور : تکرار رمز عبور •

 
 

 فعال سازی ارسال شده. بروی "تایید پست الکترونیک" کلیک کنید. لینک : بھ ایمیل شما، 4شکل 

 روز فرصت دارید تا از این لینک استفاده کنید. 1نکتھ : نھایتا 



 
 

 بروی "وارد بخش کاربران بشوید" : ایمیل دیگری برای شما ارسال شده و حساب شما ارسال گردیده. 5شکل 

 
 

وارد شدید، شناسھ یا شماره ای کھ برای شما ارسال شده، بھ ھمراه رمز عبور انتخابی در فرم ثبت نام ایکس ام،  XM: در سایت  6شکل 
 وارد شوید

 
 



 : بروی "اکنون حساب خود را تایید کنید" کلیک کنید. 7شکل 

 
 

 انتخاب کنید و سپس "ارسال" را کلیک کنید: در این قسمت خیر را  8شکل 

 
 

اھراز ھوویت شخصی را آپلود  کو با توجھ بھ شکل، یکی از مدار XM: طبق توضیحات داده شده  برای اھراز ھویت شخصی  9شکل 
 کنید.

 
 



 و عکس موجود، یکی از مدارک را آپلود کنید. XM: طبق توضیحات داده شده برای گواھی آدرس برای  10شکل 

 
 

 

در سایت موجود است کھ اطالعات کامل و خواندنی را گردآوری کرده و می توانید اطالعات کامل در مورد،   XMمعرفی بروکر ایکس ام 
 مدارک اھراز ھویت شخصی و گواھی آدرس را مطالعھ کنید.

بھ پایان رسید، تا تایید شدن مدارک صبر کنید و بعد از دریافت ایمیل از بروکر ایکس ام، می توانید معامالت را  XMافتتاح حساب بروکر 
 شروع کنید.

فارسی  بخشتماس بگیرید و یا بھ  رفھ ایتلگرام فارکس حبرای کسب اطالعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان در تلگرام، می توانید با 
 مراجعھ کنید. فارکس حرفھ ای
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