
 به نام خدا

 برای ثبت نام در کارگزاری فیبوگروپ در ابتدا میبایست وارد سایت این کارگزاری شوید

https://farsi.fibo-forex.org/?ref=IB_Pforexorg 

 پس از ورود به سایت برروی گزینه ی افتتاح حساب معامالتی کلیک کنید

و در صفحه ی که برای شما باز خواهد شد در قسمت اول نام و در قسمت دوم نام خانوادگی خودرا یادداشت کنید و در قسمت 
 دسوم شماره تلفن خودرا یادداشت کنید و سپس برروی گزینه ی افتتاح حساب معامالتی کلیک کنی

 
 پس از انجام این موارد شما با موفقیت در این کارگزاری ثبت نام کرده اید

ل اول در ان اطالعات مربوط به حساب مانند ایمیل از طرف کارگزاری برای شما به ایمیلتان ارسال خواهد شد ایمی2در این لحظه 
 نام کاربری و رمزعبور شما در ان ذکر شده است که میتوانید با این موارد وارد حساب یا کابین خود شوید
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 وم مربوط به انجام تایید ایمیل میباشد سما با بازکردن این ایمیل میتوانید ایمیل خودرا تایید کنید و ایمیل د

 
 پس از انجام این موارد برای احراز هویت میبایست اطالعات پروفایل خودرا تکمیل کنید

 

برای اینکار میتوانید بروی تکمیل اطالعات حساب کلیک کنید و به سواالت پاسخ دهید در این بخش میبایست تاریخ تولد خود 
 ، تابعیت خود را یادداشت کنید



ب کنید و کد انرا بنویسید مانند پاسپورت و در بخش شماره مدرک هویتی شماره در قسمت سند یک مدرک شناسایی را انتخا
 پاسپورت خودرا بنویسید

 . در قسمت اخر استان ، شهر و ادرس و کدپستی خودرا بنویسید

 
 

پس از تنجام این مراحل در صفحه ی بعدی باید اطالعاتی مانند وضعیت شغلی و درامد سالیانه خودرا بنویسید و برروی گزینه 
 ی ادامه کلیک کنید

 پس از انجام این موارد حال شما میتوانید در این کارگزاری احراز هویت کنید

 



برای تایید هویت برروی گزینه ی تایید هویت کلیک کنید و یکی از مدارک مانند پاسپورت ، کارت ملی ، گواهینامه و یا شناسنامه 
 و یا حتی کارت پایان خدمت را برای کارگزاری ارسال کنید

 
و برای تایید ادرس محل سکونت میتوانید از یکی از قبوض اب برق گاز تلفن ، اجاره نامه و یا برگه صورتحساب بانکی استفاده 

 ماه باشد 3کنید ولی باید توجه کنید که تاریخ صدور مدرک حداکثر 

 
 

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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