
 به نام خدا

در ارائه خدمات معامالتی به  FXTM با توجه به تغییر سیاست بروکرهای فارکس تایم
امکان ترید برای معامله گران ساکن ایران مقدور نمی  مشتریان ایرانی ) ساکن ایران(

صورتی که اقامت کشوری به غیر از ایران را دارید و اعتبار اقامت شما بیش ولی در ،باشد
 ماه می باشد میتوانید در این کارگزاری ثبت نام کنید 6ماه تا  3از 

 در ابتدا با استفاده از لینکی که در زیر مشاهده میکنید 

https://www.irfxtm.com/fa?partner_id=4900647/ 

بعداز ورود به سایت با صفحه ی زیر روبرو میشوید برای ثبت نام در کارگزاری فارکس 
( برروی گزینه ی بازکردن حساب کلیک کنیدFXTMتایم )
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پس از باز شدن صفحه جدید همانند تصویر مراحل ثبت نام را پیش ببرید و پس از 
تکمیل این قسمت ها برروی ارسال پین کلیک  کنید، رمانی که شما برروی گزینه ی 
 ارسال پین کلیک کنید کدی از طرف کارگزاری برای شما در ایمیل ارسال خواهد شد

 

 
و یا  Spamمشاهده نکردید قسمت  inboxدر صورتی که این ایمیل را در قسمت 

 هرزنامه را چک کنید 

در این ایمیل کد تاییدی برای ما ارسال شده است که انرا در قسمت ثبت نام همانند 
 تصویر وارد کنید



 

 
 

 و پس از وارد کردن پین کد ارسال شده در قسمت ثبت نام ، بر روی گزینه ی 
Register Now کلیک کنید 

 Forex Time (FXTM در این مرحله ثبت نام اولیه و افتتاح کابین شخصی در کارگزاری 
 ( با موفقیت انجام شده است 

 



 Complete در مرحله دوم ثبت نام میبایست در قسمت داشبورد برروی گزینه ی 
Registration کلیک کنید تا مرحله دوم و تکمیلی ثببت نام خود را انجام دهید 

 
 

دی روبرو با صفحه ی جدی Complete Registration پس از کلیک برروی گزینه ی 
 خواهید شد که می باسیت در این صفحه اطالعات تکمیلی مورد نظر را وارد کنید 

 و پس از تکمیل این موارد برروی گزینه ی ارسال کلیک کنید 

و پس از ارسال این موارد پروفایل و پنل کاربری شما تکمیل شده است

 

 
 پس از تکمیل پروفایل شخصی برای احراز هویت میبایست 

 کارت ملی ( و یا گواهینامه رانندگی را ارسال کنید-در قسمت اول یکی از مدارک)گذرنامه



قبض  -گواهی آدرس میبایست یکی از مدارک مانند صورت حساب بانکی و در قسمت 
ارسال کنید و همانند  مراحل احراز هویت اقامت و یا اجاره نامه را آب برق گاز و یا گواهی 

ساعت پس از ارسال ایمیل تاییدیه از طرف کارگزاری به ایمیل شما ارسال  24در حدود 
 خواهد شد

 
 
 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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