
 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 

الیمپ ترید یک بروکر باینری اپشن میباشد که به معامله گران اجازه میدهد تا با استفاده از پلتفرم تحت وب یا وب بیس اقدام 
 استشروع به فعالیت کرده  2014به معامله در این کارگزاری کنند این کارگزاری در سال 

 
 معامله کردن در این بروکر به دلیل تکنولوژی های استفاده شده برای معامله گران هیجان انگیز و راحت میباشد 

$ گارانتی و ضمانت 20000میباشد که هر معامله را تا سقف   International financial commissionاین کارگزاری عضو 
 میکند
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 میلیون دالر به معامله گران پرداخت میکند  8این کارگزاری در هر ماه بیش از 

میلیون کاربر در این کارگزاری ثبت نام کرده اند ، حجم معامالت معامله گران در این بروکر در هر ماه  25و در حال حاظر بیش از 
 اشدمیلیون دالر میب 150بیش از 

 
 نوع حساب میباشد 3این کارگزاری دارای 

 متخصص ( ( Expert و حساب   Advance)پیشرفته (  ، حساب دوم  Starterحساب اول  ) مبتدی ( 

نند از این حساب به و همچنین این کارگزاری دارای حساب دمو یا آزمایشی رایگان میباشد که تمامی افراد عالقه مند میتوا
 سادگی استفاده کنند و با فضای این کارگزاری بیشتر آشنا شوند 



این حساب ها با یکدیگر تفاوت هایی دارند که میتوان به مقدار سود در معامالت اشاره کرد به طور مثال در حساب مبتدی این 
 % میباشد 92% و برای حساب 85در حساب پیشرفته این عدد  -% 82عدد 

 
روش های واریز و برداشت در این کارگزاری بسته به سلیقه معامله گران متفاوت است معامله گران می توانند با استفاده از روش 

کوین و های مانند ویزا و مستر کارت ، وب مانی ، پرفکت مانی و همچنین میتوان  با استفاده از ارزهای دیجیتال مانند بیت 
 معامله گران میتوانند از یک دالر اقدام به شارژ حساب خود کنند  Tاتریوم ...  اقدام به شارژ حساب کرد

 ( را به معامله گران خود ارائه میکندIOS این کارگزاری پلتفرم های معامالتی تحت وب ، اندروید و ای او اس )

 
 



 

 

 
 

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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