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 Exness راھنمای افتتاح حساب بروکر

 بروی لینک زیر کلیک کنیدقبل از شروع بھ ثبت نام حتما فیلتر شکن را خاموش کنید و سپس 

https://www.exness.asia/a/t9hfl9hf 

 

 ا چک کنید کھ مطابق شکل زیر باشدلینک موجود در آدرس بار ر:  1شکل 

 
 

چنانچھ شما از فیلتر شکن استفاده کنید و یا در یک کشور اروپایی باشید، با این پیغام رو بھ رو می شوید. برای ادامھ  : (تکمیلی) 3و  2شکل 
 " کلیک کنید..… I am not aدادن بھ افتتاح حساب کافی است کھ بروی "من در کشور ..." و یا "
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را مشاھده کردید، بھ این معنا است کھ بھ سایت اکسنس اروپا منتقل شدید، کھ فقط و فقط  EXNESS.EU: (تکمیلی) اگر در آدرس  4شکل 
مخصوص مشتریان مقیم اروپا است و امکان ثبت نام برای مشتریان ایران و آسیایی نیست پس دوباره روی لینک ثبت نام کلیک کیند و ا ابتدا 

 شروع کنید.

 
 (افتتاح حساب) کلیک کنید. OPEN ACCOUNTروی یا در وسط صفحھ  ثبت نام) و( REGSITER: روی  6و  5شکل 

 
 

 
 ؛(ثبت نام) بھ ترتیب Register: در قسمت  7شکل 

 989121234567+شروع کنید مانند  98+یا  0098: شماره را با پیش شماره کشور ایران  Phone Numberشماره موبایل 

 : آدرس ایمیل کھ بھ آن دسترسی دارید، دقیقا در صفحھ بعد بھ ایمیل و شماره موبایل شما کد ارسال می شود. Emailایمیل 

 : پسورد کھ برای ورود بھ کابین استفاده می شود. Passwordرمز عبور 

 



یمیل ویا شماره موبایل خود را اشتباه وارد را وارد کنید. اگر ابھ ایمیل و شماره موبایل شما فرصت دارید تا کدھای ارسالی دقیقھ  1:  8شکل 
 کردید، دوباره بروی لینک کلیک کنید و از ابتدا شروع کنید.

 
این  کلیک کیند تا برای شما دوباره ارسال شود. RESENDدقیقھ برای شما کد ارسال نشد، می توانید بروی  1: (تکمیلی) اگر در  9شکل 

 قابلبت برای ارسال مجدد کد ایمیل و اس ام اس موجود است.

 
 

 : (تکمیلی) نمونھ کد ارسالی بروکر اکسنس بھ ایمیل. 10شکل 

 



 : افتتاح اولیھ بروکر اکسنس انجام شد و برای شما از طریق ایمیل ارسال شده. 11شکل 

 
 

 لیسی تایپ کنید:  در ادامھ ثبت نام، اطالعات شخصی زیر را بھ انگ 12شکل 

 استفاده کنید Mrsیک خانم از  یو برا  Mr: برای یک آقا از  Titleعنوان  •
 : نام یا اسم بھ صورت کامل طبق کارت شناسایی First Nameاسم  •
 :  این قسمت را خالی بگذارید، و اصال چیزی تایپ نکنید. Middle Nameنام میانی  •
 : نام خانوادگی کامل طبق کارت شناسایی Last Nameفامیلی  •
 : تاریخ تولد بھ میالدی Date of birthتاریخ تولد  •
 " را بزنید  … I declare and confirmتیک " •

 کلیک کنید. Nextسپس بروی 

 
 



و کدی کھ بھ موبایل شما ارسال می شود را وارد کنید. با توجھ بھ اینکھ بسیاری از  را انتخاب کنید ایمیلدر این قسمت گزینھ  : 13شکل 
 د.یل شما ارسال شود کھ حتما بتوانید دریافت کنیبھتر است کھ کدھای امنیتی بھ ایمکدھای امنیتی برای موبایل در ایران با مشکل بر می خرد، 

 
 

حرف یا عدد می باشد و در  10تا  6می بایست، یک کلمھ امنیتی انتخاب کنید کھ  بین : امنیت شما بروی ایمیل قرار گرفت. حال  14شکل 
 یادداشت کنید. یھنگام استفاده از پشتیبانی آنالین از شما پرسیده می شود. حتما در جای

 
 

 یر نیست، پس با دقت وارد کنید).: در ادامھ ثبت نام اکسنس، اطالعات زیر را بھ دقت وارد کنید( تغییر کشور در آینده امکان پذ 15شکل 

 : شماره کارت ملی، پاسپورت و یا کارت ملی ID numberشماره کارت شناسایی  •
 ایرانی Iranianکشوری کھ پاسپورت آن را دارید. :  Nationalityملیت  •
 : کشوری کھ در ان اقامت دارید Residential Addressآدرس محل اقامت  •
 کد پستی محلی کھ در آن اقامت دارید Postal Codeکد پستی  •
 Cityشھر  •
 Street Addressآدرس کامل  •

 را انتخاب کنید. Nextاطالعات را وارد کنید و سپسس 



 
 

 : (تکمیلی) شما می توانید زبان کابین شخصی بروکر اکسنس را بھ زبان فارسی تغییر دھید. 16شکل 

 
 

ید نھ "مدرک شناسایی تایتایید کنید. از باالی صفحھ، گزی کھ مدرک شناسایی خود را : برای وریفای کردن حساب خود کافی است 17شکل 
 نشد" را کلیک کنید.

 
 

: می توانید در این قسمت طبق توضیحات داده شده، عکس رنگی مدرک شناسایی ( گذرنامھ، شناسنامھ، کارت ملی و یا گواھینامھ  18شکل 
 رانندگی) را آپلود کنید.



 
 

راجعھ م معرفی بروکر اکسنسبھ پایان رسید، برای کسب اطالعات بیشتر در مورد بروکر اکسنس بھ صفحھ  Exnessب بروکر افتتاح حسا
 بگیرید. تلگرام فارکس حرفھ ای تماسکنید و برای کسب اطالعات بیشتر در مورد واریز و برداشت ریالی با 

می کنند، در لیست مشتریان فارکس حرفھ ای قرار می  Exnessمعاملھ گرانی کھ از طریق فارکس حرفھ ای اقدام بھ افتتاح حساب بروکر 
 بھره مند شوند. نرم افزار دستیار فارکس حرفھ ای VIPگیرند و بھ صورت پرموشن، می توانند از عضویت 

کنید تا  ارسال info@pforex.com. شماره تمای خود را بھ 4. ایمیل 3. شماره اکانت اکسنس 2. نام و نام خانوداگی 1بھ ھمین منظور، 
 از قرار گرفتن در لیست مستریان فارکس حرفھ ای اطمینان حاصل کنید، و ھم از خدمات گسترده ما بھره مند شوید.

 

 

 شرکت مراجعھ کنید. سایت وببھ  ایخدمات فارکس حرفھبرای کسب اطالعات بیشتر و استفاده از 
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