
 به نام خدا

در حال حاظر این کارگزاری به ساکنین ایران خدماتی ارائه نمیکند ولی اگر شما ساکن کشوری غیر از ایران هستید و دارای اقامت 
 هستید میتوانید در این کارگزاری ثبت نام کنیدو از خدمات ان بهره مند شویدماه  6تا  3قانونی با حداقل اعتبار 

 ( شوید olymptradeدر ابتدا با استفاده از لینک زیر وارد سایت کارگزاری الیمپ ترید ) 

=01en/affiliate?affiliate_id=83675&subid1-03-ptrade.com/l/LPL09https://olym 

 کلیک کنید  Joinپس از ورود به صفحه ی اصلی سایت برروی گزینه ی 

 
که به ان دسترسی کامل دارید را وارد کنید و در مرحله بعد رمزعبور خودرا یادداشت کنید سپس  سپس در بخش جدید ایمیلی

 کلیک کنید  Registerمیبایست ارز پایه حساب خود دالر یا یورو را انتخاب کنید و سپس بروی گزینه ی 
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 پس از انجام این موارد موفق میشوید که در کارگزاری الیمپ ترید ثبت نام کنید

 برای احراز هویت در این کارگزاری میبایست همانند تصویر وارد پروفایل خود در کابین خود شوید 

 
 رو انتخاب کنید  Settingsو سپس گزینه ی 



 
 کلیک کنید Account verificationسپس برروی گزینه ی 

 
 

در بخش بعدی میباست کشور صادرکننده مدرک شناسایی خودرا انتخاب کنید و  سپس مدرک شناسایی که قصد ارسال دارید 
را انتخاب کنید برای مدرک شناسایی میتوانید از پاسپورت کارت شناسایی و گواهینامه استفاده کنید و سپس برروی گزینه ی 

Next کلیک کنید 



 
 در این بخش باید مدرک شناسایی خودرا ارسال کنید

 
 پس از ارسال مدرک شناسایی میبایست در بخش بعدی با استفاده از وب کم کامپیوتر و یا گوشی همراه خود 

 عکسی برای کارگزاری ارسال کنید 



 
 و پس از انجام این مرحله میتوانید اقدام به تایید ادرس خودکنید 

 3در این کارگزاری میتوانید با استفاده ازفیش بانکی  قبوض اب ،برق، گاز ،اینترنت و حتی قبض تلویزیون که انقضا ان کمتر از 
 کارگزاری قبض تلفن و بیمه را تایید نمیکند  ماه باشد اقدام به تایید ادرس کنید ولی توجه داشته باشید که این

 
 

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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