
2016بهترین بروکر استرالیا در سال 

2017و2016و 2015بهترین بروکر آسیا در سالهای 

AFSL Number : 302792

نحوه افتتاح حساب معامالتی

Address: G03, 135 Macquarie Street, Sydney, NSW 2000, Australia International Phone: +61 2 9251 1395 Telegram ID : @USGFXiran , Email : Farsi@usgfx.com

انواع حساب ها 

:نکات

.نمائیدحسابافتتاحدالر250باتوانیدمیشماحاضرحالدرکه،باشدمیدالر50.000اولیهسپردهمیزانکمترین(VIP)ویژهحساب-

.است1:100تنهامینیهایحسابدراهرمیضریباسالمیحسابداشتنبرای-

Swap)شبانهبهرهنرخبدون،اسالمیحساب- Free)شودمیارائهمینیهایحسابرویبرفقطحاضرحالدر.



با توجه به نوع حساب معامالتی که تمایل دارید باز کنید بر روی یکی از لینک های موجود در جدول باال کلیک نمائید  

AFSL Number : 302792Telegram ID : @USGFXiran , Email : Farsi@usgfx.comInternational Phone: +61 2 9251 1395Address: G03, 135 Macquarie Street, Sydney, NSW 2000, Australia

وارد کردن اطالعات اولیه : مرحله اول 

. در این مرحله شما باید اطالعات اولیه خود را وارد نمائید 

Surname: نام خانوادگی First Name: نام 

Nationality: ملیت و یا کشور محل اقامت 

Email address: پست الکترونیکی 

Mobile phone number:   شماره تلفن همراه 
.وارد کرد+ و همچنین 00لطفا توجه شود که در این بخش کد کشور را باید بدون : نکته 
912XXXXXX-98: مثال 

Verification Code: کد امنیتی 

. کلیک کنید تا وارد مرحله بعدی شوید Nextبعد از پر کردن تمام اطالعات بر روی دکمه 

2016بهترین بروکر استرالیا در سال 

2017و2016و 2015بهترین بروکر آسیا در سالهای 



Address: G03, 135 Macquarie Street, Sydney, NSW 2000, Australia International Phone: +61 2 9251 1395 Telegram ID : @USGFXiran , Email : Farsi@usgfx.com AFSL Number : 302792

وارد کردن اطالعات نوع حساب : مرحله دوم 
.نمائیدواردرادیگرمشخصاتوحسابنوعبایدشماقسمتایندر

Account:میشوددادهنمایشکردیدواردقبلمرحلهدروکنیدحسابافتتاحخواهیدمیآنباشماکهایمیلیقسمتدراین.

Password:شویدخودتانشخصیکابینتواردتوانیدمیشماعبوررمزاینبا،کنیدانتخابخودبرایعبوریرمزباید.

Confirm Password:نمائیدوارددوبارهراکردیدانتخابکهعبوریرمز.

Choose an account type:توننظرموردحسابتاشودمراجعههاحسابنوعبه)کنیدانتخابراکنیدبازخواهیدمیکهحسابینوع
(.کنیدانتخابرو
individualحسابنوعانتخابپائینقسمتدر Accountشخصیحسابکهمیکنیدمشخصگزینهاینانتخاببا.نمائیدانتخابرا

.نیستگزاریسرمایهیاوشرکتیواست

Please choose the leverage rate:کنیدانتخابراخودتانحساباعتبارمقداربخشایندر.

Please select version of MetaTarder:کارگزاریUSGFXازهمو4متاتریدرازهممیتونیدشماومیدهدارائهمعامالتیپلتفرمدو
.کنیدانتخابراخودتانپلتفرمنوعتوانیدمیبخشایندر.کنیداستفاده5متاتریدرآنجدیدنسل
کنیدانتخابرایکیسرور2بینازمیتوانیدشما4متاتریدرانتخابصورتدر:نکته

Please choose the currency for your MetaTrader account:کنیدمشخصراخودتانحسابپایهارز.

I will use an EA:کنیداستفادهخواهیدمی(خودکارمعامالتهایسیستم)اکسپرتازآیا.
.بزنیدتیکراگزینهاینکنیداستفادهاکسپرتازخواهیدمیصورتیکهدر

I will authorize third party to manage my account:اگر،میکنیدمعاملهدیگریشخصایدکردهبازکهحساباینرویبرآیا
.بزنیدتیکیاستصحیح

.  کلیک کنید تا وارد مرحله بعدی شوید Nextبعد از پر کردن تمام اطالعات بر روی دکمه 

2016بهترین بروکر استرالیا در سال 

2017و2016و 2015بهترین بروکر آسیا در سالهای 



Address: G03, 135 Macquarie Street, Sydney, NSW 2000, Australia International Phone: +61 2 9251 1395 AFSL Number : 302792

وارد کردن اطالعات شخصی : مرحله سوم 

.نمائیدواردراخودتانمالیاتیوشخصیاطالعاتبایدشماقسمتایندر

Gender:(زن/مرد)جنسیتکردنمشخصDate of birth:شودواردمیالدیصورتبهبایدکهشماتولدتاریخ.

ID number:شناسنامه/ملیکارت/پاسپورتشماره

Tax Information:اشخاصبرایایراندراینکهبهتوجهباکهشمامالیاتیاطالعات
کنیدانتخابرااولگزینهکشوینوارازنداردوجودمالیاتیاطالعات

Are you a political exposed Person ( PEP کنیدکلیکNOگزینهرویبر:(

Contact Information:نمائیدواردکاملصورتبهراخودتانپستیاطالعاتبایدمابخشایندر.

پستیآدرس/اقامتمحلشهر/پستیکد/اقامتمحلکشور

.  کلیک کنید تا وارد مرحله بعدی شوید Nextبعد از پر کردن تمام اطالعات بر روی دکمه 

Telegram ID : @USGFXiran , Email : Farsi@usgfx.com

2016بهترین بروکر استرالیا در سال 

2017و2016و 2015بهترین بروکر آسیا در سالهای 



Address: G03, 135 Macquarie Street, Sydney, NSW 2000, Australia International Phone: +61 2 9251 1395 AFSL Number : 302792

وارد کردن اطالعات اقتصادی: مرحله چهارم 

.نمائیدواردراخودتاناقتصادیاطالعاتبایدشماقسمتایندر

Employment Information:کنیدانتخابراهاگزینهازیکیبایدکه،شماشغل.
بازنشسته،خانگیکار،دانشجو،بیکار،شخصیفعالیت،استخدامی:ترتیببه

Financial Information:شماسالیانهدرآمدمقدار

Liquid Net Worth:شماخالصدرآمد

Telegram ID : @USGFXiran , Email : Farsi@usgfx.com

2016بهترین بروکر استرالیا در سال 

2017و2016و 2015بهترین بروکر آسیا در سالهای 

Trading Experience:المللیبینبازارهایدرشمافعالیتوتجربهمیزان



Address: G03, 135 Macquarie Street, Sydney, NSW 2000, Australia International Phone: +61 2 9251 1395 AFSL Number : 302792

General Knowledge:

ارزیابیراخودهایمهارتوتجارب،ماباها"دیافسی"تجارتانجامازقبلتاشماستبرایفرصتیاین
باشیدداشتهتوجهلطفا.کنیدتکمیلرانامهپرسشاینبایدشما،مابروکردرتجاریحسابافتتاحبرای.کنید

محصوالتنایبودنمناسببرتائیدییاتوصیه،سفارشگونههرعنوانبهنبایدپرسشنامهاینتکمیلکه
.شودتفسیرماسویازشما،برای

https://www.usgfx.comسایتوبدرراکهماآموزشیمنابع،امتحاناینازقبلکهکنیممیتاکیدما
.شویدمطلعنیز،"محصوالتریسکافشای"بیانیهمفادازهمچنینودهیدقرارمطلعه،موردداردقرار

یاشدنبافراهمشمابرایدموحسابدلیلیهربهاگر.بودخواهدشمادسترسدرنیزدموحسابیکهمچنین
.بگیریدتماسخودحسابمدیرباتوانیدمی،داشتیدآنازاستفادهچگونگیمورددرسوالیاگر

USGFXباها"دیافسی"وفارکستجارت
USG،راامسهوها"دیافسی"،فارکسهایزمینهدرتجارتخدماتکهاستاسترالیادرپیشروبروکریک

یدهرسثبتبهومعتبربروکریکبارافارکستجارت.دهدمیارائهخودمشتریان،بهMT4/MT5پالتفرمدر
.دهید،انجام(رگوالتوریدارای)
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2017و2016و 2015بهترین بروکر آسیا در سالهای 

:ازاستعبارتعمومیاطالعات.دهدمیارائهراعمومیاطالعاتفقط،USGFX:سوال

شغلیاهدافومالیوضعیتشما،نیازهایمورددرمشاورهارائه-

استشمامنافعشدنمحققبهترجهتدرعملوهاتوصیهارائهزمینهدرUSGمشاوره-

عمومیآموزشوپالتفرمازاستفادهنحوه،مالیمحصوالتوتولیداتمورددررساندنآگاهی-
کردنمعاملهنحوهزمینهدر

است۳گزینه صحیح شماره 

https://www.usgfx.com/


Address: G03, 135 Macquarie Street, Sydney, NSW 2000, Australia International Phone: +61 2 9251 1395 AFSL Number : 302792

افتاد؟نخواهداتفاق،"کالمارجین"زیرحاالتازکدامیکدر:سوال

یابدمیافزایشمعامله،موردداراییقیمتوداریدفروشمعاملهیکشما-

یابدمیکاهش،معاملهموردداراییقیمتوداریدخریدمعاملهیکشما-

کنیدواریزخودحساببهبیشتریپولکهگیریدمیتصمیم،"اولیهمارجین"پرداختازبعد-

است ۳گزینه صحیح شماره 
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2017و2016و 2015بهترین بروکر آسیا در سالهای 

باشید؟داشتهباید،USGمعامالتیپالتفرمهایازاطالعیچهکردن،معاملهوواقعیحسابافتتاحازقبل:سوال

-USG،استراتژیهایبتوانندآنهاتاکند،میفراهمخودمشتریانهمهبرایرا"دمو"حسابهایبهدسترسیشرایط
.کنندامتحانواقعیحساببهورودازقبل،راپالتفرمعملکردنحوههمچنینوخودمعامالتی

ندارندهمبافرقیهیچ،OTCپالتفرمهایانواعتمام---.ندارمنیازمقدماتیآگاهیبهمن-

است۱گزینه صحیح شماره 



Address: G03, 135 Macquarie Street, Sydney, NSW 2000, Australia International Phone: +61 2 9251 1395 AFSL Number : 302792

، درست است؟(سی اف دی ها، فارکس و کاالها) OTCکدامیک از موارد زیر در مورد تجارت مشتقات :   سوال

ذاریگسرمایهبهنسبتآنهادرگذاریسرمایهریسککههستندتریپیچیدهمالیمحصوالتآنها-
استباالتر"سهام"مانندسنتی

(وکاالهافارکسها،دیافسی)OTCمشتقاتدرنبایدمخاطراتاینازآگاهیبدونشما-
.کنیدگذاریسرمایه

استصحیحمواردهمه-

است ۳گزینه صحیح شماره 
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چیست؟(پاداش)بونوس:سوال

.کندمیپرداختشمابه،معامالتازمعینیحجمانجامیاتوجهقابلگذاریهایسپردهقبالدر،USGکهاستپولی-

.شودمیدادهاختصاصشماحساببه،"بونوس"مورددرشدهتعیینشرایطوظوابطاساسبرکهاستاعتباری-

است۲گزینه صحیح شماره 



Address: G03, 135 Macquarie Street, Sydney, NSW 2000, Australia International Phone: +61 2 9251 1395 AFSL Number : 302792

است؟صحیح،"لوریج"مورددرزیرمواردازکدامیک:سوال

ریگذاسرمایهیکبالقوهوریبهرهتاشودمیگرفتهکاربهمالیگوناگونابزاردرکهاستابزاری-

.دهدافزایشرا

.شودمی،سودشدیدافزایشباعثفقط،"لوریج"-

است ۱گزینه صحیح شماره 
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نیست؟صحیح،"کالمارجین"مورددرزیرمواردازکدامیک:سوال

گذاریسپردهبهنیازمورددر"کالمارجین"اخطارکند،توجه"مارجینسطح"بهکهنداردنیازمشتری-
.رسدمیمشتریآگاهیبهایمیلتوسط

رود،میبیناز"مارجیناخطار"شود،میپرداخت،USGبهمارجینپوششبرایالزمپولزمانیکهدرتنها-
.شودمعامالتشدنبستهبه،منجر"مارجیناخطار"کهاستممکن،اینصورتغیردر

است۲گزینه صحیح شماره 



Address: G03, 135 Macquarie Street, Sydney, NSW 2000, Australia International Phone: +61 2 9251 1395 AFSL Number : 302792

Agreement of Terms of Bussiness:کارگزاریبافعالیتوگریمعاملهبهمربوطهایتوافقنامهUSGFX.

.بزنیدتیکراموارداینتمامکهاستالزمحسابافتتاحبرای

(بزنیدتیکموافقتصورتدر)الکترونیکامضایازاستفادهبرایآمادگیاعالم
(بزنیدتیکموافقتصورتدر).شدممتوجهرامواردهمهوکردهمطالعهراتجارتقوانینوریسکافشایمواردتمامی
(بزنیدتیکموافقتصورتدر).شدممتوجهونمودهمطالعهرامالیخدماتراهنمایمواردتمامی
(بزنیدتیکموافقتصورتدر).شدممتوجهوکردممطالعهراضوابطوشرایطتمامی

:استشدهنوشتهموارداینخاکستریقسمتدر

میباشدصحیحکامال،امکردهارایهمشتریاطالعاتقسمتدرکهاطالعاتیکهمیدارماعالمکامالاینجانب
میدارممطلعتغییریهرگونهازراUSGFXشرکتکهمیدارماعالمهمچنینو

.شدممتوجهرامواردتمامیونمودممطالعهراقوانینتمامیمن
دمیباشباالمواردتمامیشاملکهمیکنماجراوداشتهقبولراقوانینتمامیکهمیشوممتعهد،نامهتفاهماینتاییدبا

.  کلیک کنید تا وارد مرحله بعدی شوید Sumbitبعد از پر کردن تمام اطالعات بر روی دکمه 
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Address: G03, 135 Macquarie Street, Sydney, NSW 2000, Australia International Phone: +61 2 9251 1395 AFSL Number : 302792

التی ارائه اطالعات کابینت شخصی و حساب معام: مرحله پنجم 

.شودمیدادهنمایششمامعامالتیحسابهمچنینوشخصیکابینتبهورودبرایشمااطالعاتمرحلهایندر

.کنیداستفاده،ایدکردهانتخابکهعبوریرمزونامثبتبخشدرکهایمیلیباتوانیدمیشماشخصیکابینتبهورودبرای

Loginقسمتدر IDایمیلیبهشماحسابعبوررمزهمچنینو،شودمیدادهنمایش(5متاتریدرو4متاتریدرپلتفرمدر)شمامعامالتیحسابشماره
.نمائیدبررسینیزراJunkیاوSpamهایپوشهلطفانبودInboxدرایمیلاینصورتیکهدر.میشودارسالایدکردهنامثبتآنباکه

(  Client Loginاز طریق قسمت . ) بعد از دریافت اطالعات ورود به کابینت شخصی وارد کابینت شخصی خودتان بشوید 

Telegram ID : @USGFXiran , Email : Farsi@usgfx.com

2016بهترین بروکر استرالیا در سال 

2017و2016و 2015بهترین بروکر آسیا در سالهای 

https://www.usgfx.com/Customer


Address: G03, 135 Macquarie Street, Sydney, NSW 2000, Australia International Phone: +61 2 9251 1395 AFSL Number : 302792

تائیدایمیلبرایستانگرفتهقرارتائیدموردشماایمیلکهمیکنداعالمشمابهکهمیشویدمواجهروبروپیغامباشماشخصیکابینتبهورودبا
.یدکناقدامخودایمیلتائیدبهنسبتاستشدهارسالشمابرایکهایمیلیرویبرکلیکباوشخصیتانایمیلبهورودباخود

.بگیردقرارتائیدموردشماایمیلتاشویدوارددوبارهوشویدخارجشخصیکابینتازسپس

Editقسمتوارد ProfileگزینهآنمنوهایزیرازوشویدDocument Uploadکنیدانتخابرا.
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.نمائیداپلودراخودمدارکبایدمابخشایندر

Passport or ID Card:نمائیدواردراخودشناسنامه/ملیکارت/پاسپورتبایدشماقسمتایندر.

Proof of residence:موبایلضقبتواندمیمدرکاینکهکنیداپودرامدرکیبایدواردنامثبتبخشدرکهپستیآدرستائیدبرایبایدشماقسمتایندر،
.باشدشمابانکیهایتراکنشریزیاو،بانکیدفترچه،برق،گاز

. کلیک کنید تا وارد مرحله بعدی شوید Sumbitبعد از پر کردن تمام اطالعات بر روی دکمه 

:نکته 
مدارک الزم برای تایید حساب کاربری

(تصویر پشت و روی کارت ) پاسپورت یا کارت شناسایی صادر شده توسط دولت 1.

(قبض هایی که طی سه ماه گذشته صادر شده باشد مانند قبض تلفن ، دفترچه بانکی ) مدرک برای تایید آدرس . 2

کهاشیدبداشتهتوجهنکتهاینبهلطفا.استشدهارسالمابرایشمامدارکتمامهمچنینواستشدهافتتاحشماحسابمرحلهایندر
بخشطتوسمدارکتائیدازبعدو.شویدپلتفرمطریقازخودتانمعامالتیحسابواردتوانیدنمیشمانمائیدمیبازراحسابزمانیکه
.شودمیفعالیتقابلوتائیدشماحسابساعت4-3زمانمدتدرمعموال.شویدخودتانمعامالتیحسابواردتوانیدمیشمامربوطه
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2016بهترین بروکر استرالیا در سال 

2017و2016و 2015بهترین بروکر آسیا در سالهای 


