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 FinmaxBO راھنمای افتتاح حساب بروکر

 

 .دینک یدام بھ افتتاح حساب معامالتقا یشکن ترلیف ایان و  یپ یو چیو بدون ھ دیشکن خود را خاموش کن لتریابتدا ف نیلطفا در ھم

 :دیمنتقل شو Finmaxر تا بھ صفحھ بروک دیکن کیکل ریز نکیل یوربر لطفا

http://www.wow-partners.com/click.php?ctag=a1168-b108-p 

 

 .باشد ریبھ شکل ز ھیکھ شب دیصفحھ را چک کن ی: آدرس باال 1 شکل

 
 

د، آنھا باش یبا شما م یتماس تلفن ایثبت شما در خبرنامھ و  یدارد و برا یغاتیکھ جنبھ تبل دیبود ری: چنانچھ شاھد موارد ز 3و  2 شکل
 .دیرا ببند

 
 

  دی(ثبت نام) را انتخاب کن SIGN UP صفحھ ی: در گوشھ سمت راست، باال 4 شکل

 
 

ان  یپ یمشکل و نیرفع ا ی. براستیباشد کھ ثبت نام در کشور شما مجاز ن یم یمعن نیبھ ا دیرا مشاھده کرد غامیپ نی: چنانچھ ا 5 شکل
 .دیثبت نام آغاز کن نکیل یبرو کیشکن خود را قطع و ثبت نام را از ابتدا با کل لتریف ای
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 افتتاح حساب بروکر ییراھنما لیفا ایصفحھ و  نیا نکیبا ارسال ل د،یبود غامیپ نیکھ شاھد ا دیاقامت دار یدر کشور چنانچھ
Finmaxbo   ام شما انج یبرا ،ثبت نام حلامررا، طبق تا فقط فرم ثبت نام  دیاز او درخواست کن گر،یاز دوستان در کشور د یکیبھ

 .دیثبت نام را ادامھ دھ یباق دیتوان یشما م د،ییتا نکیاز ارسال ل بعد .دھد

 

 در فرم ثبت نام زای: اطالعات مورد ن 6 شکل

 Last Name یخانوادگ نامو  Name نام •
 Country کشور •
 Phone لیموبا •
 Email لیمیا •
 Password عبور رمز •
 Re-Password رمز عبور تکرار •
• Currency حالت است نیبھترآمریکا افتتاح حساب کھ دالر  )ھیپا رز(ا 
• Account Type )حساب نوع( حتما Real واقع)انتخاب شودی ( 
 .دیکن کیکل )ثبت نام( Register یبرو سپس •

 
 

 است شما ارسال شده لیمیبھ ا یفعال ساز نکی: ل 7 شکل

 
 

 

 



 .دیکن کیحساب من) کل دیی(تا Confirm my account یرو ،Finmax از طرف لیمیا افتی: بعد از در 8 شکل

 
 

 .دیحساب) را انتخاب کن ماتی(تنظ  Account Settingباال سمت راست،  ی: در منو 9 شکل

 
 

 .میکن ی(اطالعات حساب) را انتخاب م Account information صفحھ و بخش نی: در ا 10 شکل

 
 



 .دیاطالعات را وارد کن یاز اطالعات وارد شده و مابق یالبتھ در فرم ثبت نام قسمت. دیکن لی: اطالعات خود را تکم 11 شکل

 شماره شناسنامھ ایو  نامھیشماره گواھ شماره پاسپورت،) National IDی (کد مل ای شماره •
 Date of Birth تولد خیتار •
 Address آدرس •
 City شھر •
 Zip Code یپست کد •

 .دیکن رهیدر آخر اطالعات را ذخ و

 
 

، )Verification( حساب یفایور یو طبق مدارک درخواست دی) را انتخاب کنلی(آپلود فا Upload files : قسمت 13و  12 شکل
 .دیبخش آپلود کن نیخود را در ا ییمدرک شناسا حتما .دیمدارک را آپلود کن

 
 

 

 



و  دیخواھد تا اطالعات تماس را چک کن یشود و از شما م یصفحھ باز م نی: اگر اطالعات تماس شما غلط وارد شده باشد، ا 14 شکل
 .دیاطالعات تماس را بھ روز کن ح،یپس از وارد کردن شماره صح

 
 

 شیمبالغ از پ(وب مانی)  WebMoney و با انتخاب دیپول) را انتخاب کن فی(ک Wallet : از منو باال سمت راست، قسمت 15 شکل
 .دیشده را مشاھده کن نییتع

 
 

دالر بھ  2000 یزیشود و در وار یشروع م %30بونوس ھا از  نیو ا دیاز بونوس بھره مند شو دیتوان یدالر م 250حداقل  زیوار با
 .کند یم دایپ شیافزا %75از  شیب

 

وب  زیحساب بھ ھمراه روش وار )Verification( کردن یفایو آموزش ور FinmaxBO ثبت نام و افتتاح حساب بروکر آموزش
ھره از خدمات گسترده ما ب دیتا بتوان دیریتماس بگ ذکر شده یارتباط یراھھا قیداده شد. بعد از افتتاح حساب، با ما از طر حیتوض یمان

 .دیمند شو

 یفارکس حرفھ ا اریدست شنیکیاپل VIP تیماه عضو 2دھند،  ی، ثبت نام خود را انجام مو لینک ما راھنما لیفا قیکھ از طر یافراد بھ
 شود. یم میتقد

 

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