
 به نام خدا

تا به امروز را به خود  2009ثبت و تاسیس شد و توانسته جوایز متعددی از سال  2009یا اف بی اس در سال  FBSکارگزاری 
 اختصاص دهد 

ارائه نمیکند ولی اگر شما ساکن کشوری غیراز ولی باید به این نکته توجه داشته باشید این کارگزاری به ساکنین ایران خدمات 
ماه میباشید میتوانید با استفاده از لینک زیر وارد سایت کارگزاری  6تا  3ایران هستید و دارای اقامت قانونی با حداقل اعتبار 

FBS  شوید و در این کارگزاری ثبت نام کنید و از خدمات این کارگزاری بهره مند شوید 

https://fbs.com/?ppu=250829 

 
 

 کشور دنیا خدمات ارائه میکند  150تریدر در بیش از  17000000در حال حاظر این کارگزاری به بیش از 

 میباشد IFSCاین کارگزاری دارای رگولیشن 

 بزرگ و موفقی مانند تیم فوتبال بارسلونا اسپانیا و منچسترسیتی انگلیس میباشداین کارگزاری اسپانسر تیم های 

این کارگزاری بسته به سلیقه معامله گران حساب های معامالتی متنوعی را ارائه  میکنداین کارگزاری در حال حاظر این کارگزاری 
 رتند از نوع حساب عبا 6نوع حساب معامالتی به معامله گران ارائه میکند این  6

 CENT ACCOUNT حساب سنت – MICRO ACCOUNT حساب میکرو– STANDARD ACCOUNT  حساب استاندارد– 
ZERO SPREAD ACCOUNT حساب اسپرد صفر– ECN ACCOUNT – CRYPTO ACCOUNT حساب رمز ارز     

 از تفاوت اصلی این حساب ها میتوان به حداقل مبلغ واریز برای افتتاح حساب اشاره کرد
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 500در حساب زیرو اسپرد  –دالر  100در حساب استاندارد  –دالر  5در حساب میکرو  –ن مبلغ در حساب سنت یک دالر ای
 دالر و در حساب کریپتو نیز یک دالر میباشد ECN 1000در حساب  –دالر 

 این حساب ها در میزان اسپرد و کمیسیون نیز با یکدیگر تفاوت هایی را دارند

 
 

وب بیس یا تحت  –اندروید  –ای او اس  –بروی ویندور  5و  4این کارگزاری به معامله گران خود پلتفرم های معامالتی متاتریدر 
 وب و برای مک بوک ارائه میکند

 



سلیقه معامله گران متفاوت میباشد معامله گران میتوانند با استفاده از  روش های واریز و برداشت در این کارگزاری نیز بسته به
 روش هایی مانند ویزا کارت ، نتلر ، اسکریل و پرفکت مانی اقدام به شارژ حساب خود کنند 

 
 

ام ، اوراق قرضه و ارز دیجیتال به معامله گران سه –انرژی  –شاخص  –فلزات گران بها  –این کارگزاری در حوزه های فارکس 
 خدمات ارائه میکند

 

 
 



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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