
 به نام خدا

به این نکته توجه داشته باشید در حال حاظر این کارگزاری به ساکنین ایران خدمات ارائه نمیکند ولی اگر ساکن کشوری غیر از 
ماه میباشید میتوانید در این کارگزاری ثبت نام کنید و از امکانات آن  6تا  3حداقل اعتبار ایران هستید و دارای اقامت قانونی با 

 استفاده کنید

 اف بی اس میتوانید با استفاده از لینک زیر وارد سایت این کارگزاری شوید  FBSبرای ثبت نام در کارگزاری 

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

 در سمت چپ باالی صفحه کلیک کنید Open Accountپس از ورود به سایت کارگزاری برای ثبت نام ، برروی گزینه ی 

 
 ی جدیدی خواهید شد  پس از انجام این مورد ، وارد صفحه

در این صفحه میبایست در قسمت اول ایمیل خود که به ان دسترسی دارید را وارد کنید و در قسمت دوم نام و نام خانوادگی 
 کلیک کنید  Register As Traderخودرا به طور دقیق ، کامل و درست یادداشت کنید و سپس برروی گزینه ی 
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 کلیک کنید Proceedدر صفحه ی جدیدی که باز خواهد شد برروی گزینه ی 

 
پس از انجام این مورد شما میبایست حساب معامالتی را بسازید و به این نکته توجه داشته باشید شما پس از تکمیل مراحل 

 ثبت نام نیز میتوانید حساب معامالتی افتتاح کنید



 
 کلیک کنید Open Accountیک حساب معامالتی به دلخواه خود بسازید و برروی گزینه ی 

در صفحه ی جدیدی که باز خواهد شد شما میتوانید اطالعات مربوط به کابین خود و حساب معامالتی که افتتاح کرده اید را 
 مشاهده کنید

 
در سمت  Confirm Phoneبرای احراز هویت میبایست شماره تلفن خودرا تایید کنید برای اینکار میبایست برروی گزینه ی 

 کلیک کنید Dashboardرراست صفحه در 



 
 

 در صفحه ی که باز خواهد شد شماره تلقن خودرا وارد کنید 

 
 منتظر کد تاییدی که برای شما ارسال خواهد شد بمانید پس از دریافت کد، کد را در کادر مربوطه وارد کنید



 
 مراحل شما موفق خواهید شد که شماره تلفن همراه خودرا تایید کنید با انجام این

در سمت راست باالی صفحه   verify identityپس از انجام این موارد ، وارد داشبورد یا کابین خود شوید و برروی گزینه ی  
 کلیک کنید

مدرک شناسایی که قصدارسال آنرا دارید در صفحه ی جدیدی که باز خواهد شد در قسمت دوم میبایست شماره پاسپورت و با 
 وارد کنید 

و در قسمت بعد تاریخ تولد خودرا بنویسید پس از انجام این مراحل عکس مدرک شناسایی خودرا که حتما به کیفیت آن توجه 
 کرده اید ارسال کنید

طریق ایمیل و کابین برای شما قابل پس از ارسال مدرک شناسایی بین چند دقیقه تا یک یا دوروزه کاری جواب تاییدیه از 
 مشاهده خواهد بود



 

 
 

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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